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Tutkielman tarkoituksena oli tutkia ongelmien ratkaisun roolia 

asiakastyytyväisyyden hallinnassa b2b-kontekstissa. Työn tavoitteena oli 

tutkia asiakkaan ongelmien ratkaisun ja asiakastyytyväisyyden välistä 

yhteyttä sekä tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat asiakkaan ongelmien 

ratkaisuun. Asiakastyytyväisyys on osa asiakaskokemusta. Tietyt 

asiakastyytyväisyyden piirteet ovat yhteisiä sekä b2b- että b2c-kontekstille, 

mutta ensin mainitulle on myös pelkästään sille ominaisia piirteitä. 

Ongelmien ratkaiseminen vaikuttaa yleisesti asiakastyytyväisyyteen ja sen 

merkitys on huomattava. Näihin aiheisiin liittyvää kirjallisuutta on työssä 

esitelty laajasti. 

 
Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen tapaustutkimus, jossa havaittiin, että 

ongelmien ratkaiseminen vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen voimakkaasti 

b2b-kontekstissa. Lisäksi löydettiin muutamia keinoja tunnistaa 

tyytyväisyyden kannalta tärkeitä tapauksia sekä suuri joukko toimia, joilla 

yritykset voivat kehittää ongelmien ratkaisemista asiakastyytyväisyyttä 

turvaavalla tavalla.  



ABSTRACT 

Author:    Hurmalainen, Miikka 

Title: The role of problem solving at customer 

satisfaction management at b2b-context 

Faculty:   LUT, School of Business 

Major:   Knowledge Management 

Year:    2013 

Master’s Thesis:  Lappeenranta University of Technology 

    94 pages, 5 figures, 2 tables 

Examiners:   prof. Liisa-Maija Sainio 

    D.Sc. (Econ.) Kaisa Henttonen 

Keywords: customer satisfaction, customer loyalty, 

complaint handling, problem solving 

The target of this research was to study the role of complaint handling at 

the customer satisfaction management at b2b-context. The target was to 

explore the relationship between customer problem solving and customer 

satisfaction and to recognize the factors that effect to the customer 

problem solving. 

 

Customer satisfaction is part of the customer experience. Some 

characteristics of the customer satisfaction are in common to both the b2b- 

and the b2c-context, but the previous has also some characteristics that 

are nominal to it only. Complaint handling effects to customer satisfaction 

in general and the influence is remarkable. The literature concerning the 

above mentioned theories has been presented widely in this study. 

 

Qualitative case study has been used as research method. This study 

showed that complaint handling effects significantly to customer 

satisfaction at b2b-context. Few ways to detect cases influencing 

significantly to customer satisfaction were found in this study and also 

wide range of actions to improve complaint handling and problem solving 

were presented.  
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Tässä Pro Gradu -tutkielmassa tarkastellaan asiakastyytyväisyyttä 

yritysten välisessä toiminnassa, koska aiemman kirjallisuuden mukaan 

sillä on suuri merkitys yritysten taloudelliselle menestykselle. 

Asiakastyytyväisyyttä on tutkittu laajasti, mutta painottuen yritys-kuluttaja-

kontekstiin. Sen sijaan yritysten välisestä asiakastyytyväisyydestä on 

vähemmän tutkimuksia. Olemassa olevien tutkimusten mukaan ongelmien 

ratkaiseminen on yksi tärkeä tekijä yritysten välisessä 

asiakastyytyväisyydessä. Kirjallisuus tunnistaa ongelmien ratkaisun 

tärkeyden, mutta sen vaikutuksesta asiakastyytyväisyyteen on niukalti 

tutkimuksia yritysten välisestä kontekstista. Toisaalta on nähtävissä myös 

tarve käytännön keinoille ongelmien ratkaisuun liittyen.  

 

Todellisuudessa mikään yritys ei kykene täysin välttämään asiakkaidensa 

kokemia ongelmia, joten on perusteltua tarkastella miten 

asiakastyytyväisyys voidaan säilyttää ongelmista huolimatta. Toisaalta on 

perusteltua tarkastella tapoja ratkaista ongelmia ja miten tämä työ voidaan 

käytännössä organisoida. Vastauksia näihin teemoihin pyritään löytämään 

kirjallisuudesta sekä tutkimalla aihetta todellisessa yritysten välisessä 

toiminnassa. 

 

Tämä Pro Gradu -tutkielma tehdään yhteistyössä teknologiateollisuudessa 

toimivan suomalaisen yrityksen kanssa. Kohdeyritys toimii 

maailmanlaajuisesti ja on yksi alansa johtavista toimijoista. Koko alan 

laitekaupan arvoksi vuonna 2012 on arvioitu noin miljardi euroa. Arvion on 

laatinut markkinatutkimuksiin erikoistunut yhdysvaltalainen yritys, mutta 

koska kohdeyritys halutaan pitää anonyyminä, ei kyseiseen raporttiin 

anneta lähdeviitettä. Kohdeyrityksen laatimien asiakastutkimusten 

perusteella alalle on tyypillistä mm. voimakas vaatimus laitteiden 
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luotettavuudesta. Laitteita käytetään tyypillisesti investointihyödykkeiden 

valmistuksessa ja niiden käyttöönottoon liittyvissä asennuksissa. Tämä 

toiminta asettaa vaatimuksia luotettavuudelle, koska laitteiston 

vikaantuminen voi aiheuttaa asennustyömaan toiminnan pysähtymisen, 

ellei korvaavaa laitetta ole varalla. Ongelmatilanteisiin liittyen huollolla ja 

asiakaspalvelulla on tärkeä rooli asiakastyytyväisyyden turvaamisessa. 

 

Yrityksessä on havaittu kehittämiskohteeksi asiakkaan ongelmien 

ratkaisunopeus ja sen vaikutukset asiakastyytyväisyyteen. Tyypillisesti 

ongelmatilanteessa asiakas ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai 

huoltokorjaamoon ja mikäli ongelmaa ei siten saada ratkaistuksi siirretään 

se edelleen maahantuojalle tai paikalliselle tytäryhtiölle. Tarvittaessa 

ongelman ratkaisu siirtyy edelleen emoyhtiön asiakaspalveluun ja sieltä 

edelleen tuotekehitykseen. Avainasiakkaat ottavat suoraan yhteyttä 

emoyhtiöön heille nimettyyn avainasiakaspäällikköön. Edellä mainittu 

ongelmien siirtely portaalta toiselle vie aikaa, mikä puolestaan saattaa 

vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen vaikka ongelma lopulta ratkeaisikin.  

 

Alan toimijoilla on keskenään hyvin kilpailukykyiset tuotteet, minkä takia on 

tarpeen etsiä ja kehittää kilpailutekijöitä, joiden avulla olisi mahdollista 

erottautua kilpailijoista. Palvelun laatu ja nopeus nähdään yhtenä 

tällaisena mahdollisuutena. Toisaalta kohdeyrityksen suorittamissa 

asiakastyytyväisyys-kyselyissä tämä osa-alue nähdään myös yhtenä 

kehityskohteena. 

 

1.2 Kirjallisuuskatsaus 

 

Pääasiassa asiakastyytyväisyyttä on tutkittu yritys-kuluttaja-kontekstissa ja 

kirjallisuudesta löytyy vain muutamia määritelmiä yritystenväliselle 

asiakastyytyväisyydelle mm. Homburg & Rudolph (2001) ja Andaleeb 

(1996). Toisaalta ensin mainitut toteavat, että monet kuluttajien 

asiakastyytyväisyyttä koskevat seikat ovat relevantteja myös 

yrityskontekstissa. Kirjallisuudesta löytyy edellä mainittujen lisäksi jonkin 
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verran tutkimuksia yritysten väliseen asiakastyytyväisyyteen liittyen mm. 

Mohr & Spekman (1994), Qualss & Rosa (1995), Homburg et. al. (2001), 

Homburg et. al. (2005), Paulssen & Birk (2007). Edellä mainituissa 

tutkimuksissa on tutkittu mm. tyytyväisyyteen vaikuttavia seikkoja 

kumppanuuksissa, luottamuksen sekä laadun vaikutusta 

asiakastyytyväisyyteen, asiakastyytyväisyyttä kansainvälisessä 

toiminnassa sekä tyytyväisten asiakkaiden halukkuutta maksaa enemmän. 

 

Aiempi kirjallisuus mainitsee ongelmien ratkaisemisen yhtenä 

asiakastyytyväisyyden tekijänä, mutta sen vaikutuksesta 

asiakastyytyväisyyteen yrityskontekstissa on vähän jos lainkaan 

tutkimuksia. Asiakastyytyväisyyden turvaavista ongelmien ratkaisutavoista 

uupuu myös tutkimustuloksia.  

 

1.2.1 Asiakastyytyväisyys 

Kirjallisuudesta ei löydy tutkimustietoa yritysten välisten 

tuoteongelmatilanteiden vaikutuksesta asiakastyytyväisyyteen. Sen sijaan 

vastaavista tilanteista yritysten ja kuluttajien välillä on tutkimuksia kuten 

esimerkiksi Halsteadin et. al. (1993) ja Mitchellin (1993) tutkimukset. 

Varela-Neira et. al. (2010) ovat tutkineet valitusten käsittelyn vaikutuksia 

asiakastyytyväisyyteen rahoituslaitosten palveluiden kohdalla. Heidän 

tutkimuksestaan ei suoraan käy ilmi ovatko valittaneet tahot kuluttajia, 

yrityksiä vai molempia, oletettavasti ainakin kuluttajia. Koska yrityksiä 

edustavat aina luonnolliset henkilöt, on tarpeen tutkia missä määrin 

aiempien tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa yritysten väliseen 

toimintaan. 

 

Toisaalta Fundin & Bergman (2003) ja Fundin & Elg (2010) ovat tutkineet 

tyytymättömyyspalautteen hyödyntämistä uusien tuotteiden kehittämisen 

kontekstissa. Nyt tarkasteltava toiminta liittyy tuotteiden 

elinkaarenaikaiseen ylläpitoon ja siksi on syytä tutkia miten edellä 

mainittujen tutkimusten tuloksia voidaan hyödyntää tässä toiminnassa. 
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1.2.2 Ongelmien ratkaisu 

Kirjallisuudesta löytyy vain niukalti käytännön keinoja ja malleja ongelmien 

ratkaisemiseen esimerkiksi Fundin & Bergman (2003) ja Fundin & Elg 

(2010) sekä Tucker et. al. (2002) tutkimuksista. Etenkin teknisten 

ongelmien ratkaisemiseen liittyvä kirjallisuus on niukkaa. Tämän takia 

onkin tarvetta tutkia miten ongelmia, etenkin teknisiä, voidaan 

käytännössä ratkoa asiakastyytyväisyyttä ylläpitävällä tavalla.  

 

1.3 Työn tavoitteet 

 

Työn tavoitteena on tutkia asiakkaan ongelmien ratkaisun ja 

asiakastyytyväisyyden välistä yhteyttä sekä tunnistaa tekijät, jotka 

vaikuttavat asiakkaan ongelmien ratkaisuun. Työn tavoitteena on 

kasvattaa ymmärrystä ongelmien ratkaisun vaikutuksesta 

asiakastyytyväisyyteen yritysten välisessä toiminnassa sekä tunnistaa 

mahdollisia tapoja ratkaista asiakkaan ongelmia niin, että 

asiakastyytyväisyys olisi edelleen mahdollista säilyttää ongelmista 

huolimatta. 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Gentile et. al. (2007) ja Mascarenhas et. al. (2006) mukaan 

asiakaskokemuksen muodostavat kaikki asiakkaan ja yrityksen väliset 

vuorovaikutustilanteet. Ensin mainitun mukaan se muodostuu asiakkaan, 

tuotteen, yrityksen tai sen osan välisestä vuorovaikutuksesta ja 

jälkimmäisen mukaan positiivinen, osallistuttava, kestävä ja sosiaalisesti 

tyydyttävä fyysinen ja emotionaalinen vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaan 

välillä. 

 

Asiakastyytyväisyys määritellään yleisesti olevan koettua mielihyvää tai 

pettymystä, joka seuraa asiakkaan verratessa tuotteen suorituskykyä 

odotuksiinsa kuten Kotler (2003) asian ilmaisee tai olevan tila, jossa 
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asiakkaan tarpeet, halut  ja odotukset tuotteen tai palvelun elinkaaren 

aikana ovat täytetyt tai ylitetyt kuten Brown (1992) sen muotoilee. 

 

B2b-kontekstissa asiakastyytyväisyys on Andaleeb (1996) mukaan yleinen 

positiivinen vaikutus joka heijastaa ostajan yleistä tyytyväisyyttä suhteessa 

toimittajaan tai Paulssen & Birk (2007) mukaan arvio, jonka mukaan pitkän 

aikavälin suhde toimittajaan tarjoaa halutun tasoisen hankintoihin liittyvän 

tyydytyksen. 

 

Homburg & Rudolph (2001) mukaan monet kuluttajia koskevat 

asiakastyytyväisyyden tekijät ovat relevantteja myös yritysten välistä 

asiakastyytyväisyyttä tarkasteltaessa. Heidän mukaansa teollinen 

asiakastyytyväisyys on suhdespesifinen käsite joka kuvaa miten hyvin 

toimittaja kykenee vastaamaan asiakkaan odotuksiin. 

 

Ongelmien ratkaisu käsitetään tässä työssä sen laajemmassa 

merkityksessä sisältäen asiakkaiden tekemien valitusten lisäksi kaikki 

erimielisyyttä asiakkaan ja yrityksen välillä sekä asiakkaiden 

tyytymättömyyttä aiheuttavien tapausten käsittelyn. 

 

Teknisten ongelmien ratkaisemisella tarkoitetaan tässä työssä tuotteisiin 

liittyviä teknisiä ongelmia ja niiden käsittelyä. Kaikki muut ongelmat kuten 

kaupalliset, logistiset ja tuotannolliset ongelmat ja niiden käsittely on 

rajattu tämän työn ulkopuolelle. 

 

1.5 Teoreettinen viitekehys 

 

Työn teoreettinen viitekehys voidaan nähdä osana isompaa tieteellistä 

keskustelua, jossa yhdistävänä käsitteenä on asiakaskokemuksen teoria. 

Asiakastyytyväisyys on yksi asiakaskokemukseen vaikuttava osa-alue. 

Asiakastyytyväisyys puolestaan koostuu useista tekijöistä ja tässä 

yhteydessä käytetään Homburg & Rudolph (2001) määritelmää 

asiakastyytyväisyydestä yritysten välisessä toiminnassa. Kuten kuvasta 1 
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voidaan havaita, on ongelmien ratkaisu yksi asiakastyytyväisyyden 

osatekijä yrityskontekstissa. Koska Homburg & Rudolph (2001) mukaan 

ongelmien ratkaiseminen on yksi tärkeimmistä asiakastyytyväisyyteen 

vaikuttavista seikoista yrityskontekstissa, keskitytään tässä työssä 

tarkastelemaan sitä ja sen vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. Työssä 

pyritään myös tunnistamaan ongelman ratkaisuun liittyviä tekijöitä. 

 

 

Kuva 1. Työn teoreettinen viitekehys Homburg & Rudolph (2001) 

mukaillen 

 

Mainittujen teorioiden ja tutkimuskysymyksen suhdetta on havainnollistettu 

kuvassa 2. Asiakaskokemus koostuu monista seikoista, joista yksi on 

asiakastyytyväisyys, johon puolestaan vaikuttaa ongelmien käsittely. 

Kaikista ongelmatyypeistä tässä työssä keskitytään teknisiin ongelmiin. 
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Kuva 2. Teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuskysymyksen suhde. 

 

1.6 Tutkimusmenetelmä 

 

Tämä työ toteutetaan laadullisena tapaustutkimuksena, koska työssä 

pyritään tutkimaan ongelmien ratkaisun roolia yhden yrityksen 

käsittävässä tutkimusasetelmassa. Kyseessä on empiirinen tutkimus, 

jossa on tarkoituksena luoda uutta teoriaa Eisenhardt (1989) sekä 

Järvisen & Järvisen (2004) taksonomian mukaisesti. 

 

Eisenhardt (1989) mukaan tapaustutkimus sopii hyvin tilanteisiin, jossa 

tutkitaan uutta ja vähän tutkittua aluetta tai ilmiötä, tai tilanteisiin, joissa 

nykyiset näkökulmat vaikuttavat riittämättömiltä vähäisten empiiristen 

todisteiden takia. Kuten kirjallisuuskatsauksessa todettiin, on ongelmien 

ratkaisun roolista asiakastyytyväisyyden hallinnassa b2b-kontekstissa 

niukalti tutkimuksia ja siksi on perusteltua käyttää tapaustutkimusta tässä 

työssä. 
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Työssä käytettävä aineisto kerätään haastattelemalla sekä luokittelemalla 

yhden viikon ajan kaikki kohdeyrityksen tekniseen asiakaspalveluun 

tulevat yhteydenotot. Havaintoja peilataan kohdeyritykselle aiemmin 

tehtyihin asiakastyytyväisyystutkimuksiin. 

 

1.7 Tutkimuskysymys ja rajaukset 

 

Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan emoyhtiön asiakaspalvelun ja 

tuotekehityksen välistä toimintaa asiakkaiden teknisten ongelmien 

ratkaisuun liittyen. Työn ulkopuolelle jätetään ongelmien ratkaisutoiminta 

emoyhtiön ulkopuolella. Työn tuloksena syntyvien kehitystoimien 

implementointi rajataan työn ulkopuolelle. 

 

Emoyhtiössä on tarvittava tietotaito ja resurssit ongelmien ratkaisemiseen, 

mutta ne eivät ehkä ole oikeassa paikassa tai parhaalla mahdollisella 

tavalla organisoitu. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että tavoitteena on 

ratkaista ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollisimman 

lähellä asiakasta. Kaikesta huolimatta osa ongelmista päätyy ja päätynee 

myös jatkossa emoyhtiön ratkaistavaksi ja siten tämän työn aihe on 

perusteltu. 

 

Tutkimusongelmaan pyritään löytämään vastauksia seuraavan 

päätutkimuskysymyksen avulla: 

 

Mikä on ongelmien ratkaisun rooli asiakastyytyväisyyden hallinnassa b2b-

kontekstissa? 

 

Päätutkimuskysymykseen vastaamisen tueksi voidaan muodostaa 

seuraavat alatutkimuskysymykset: 

- Miten tunnistaa tärkeimmät asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat 

ongelmat? 

- Millaisin keinoin ongelmia nyt ratkotaan? 

- Millä keinoin ongelmienratkaisutoimintaa voisi kehittää? 
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1.8 Tutkimusasetelma 

 

Taulukossa 1 on havainnollistettu teorian ja tutkimuskysymysten välistä 

yhteyttä. 

 

Teoria Avainkäsite Tutkimuskysymys Empiria 

Asiakas- 
tyytyväisyys 
(Customer 
satisfaction) 

Ongelmatilanteiden 
käsittely 
(Complaint 
handling) 

Miten tunnistaa 
tärkeimmät 
asiakastyytyväisyyteen 
vaikuttavat ongelmat? 

Miten asiakas- 
tyytyväisyys 
pyritään nyt 
varmistamaan 
ongelmatilanteissa? 

Ongelma-
tilanteiden 
käsittely 
(Complaint 
handling) 

Ongelmien 
ratkaiseminen 
(Problem solving) 

Millaisin keinoin 
ongelmia nyt ratkotaan? 

Mitkä seikat 
edistävät 
ongelmien 
ratkaisua? 

Ongelma-
tilanteiden 
käsittely 
(Complaint 
handling) 

Ongelmien 
ratkaiseminen 
(Problem solving) 

Millä keinoin ongelmien-
ratkaisutoimintaa voisi 
kehittää? 

Miten toimintaa 
voisi kehittää ja 
miten sen voisi 
organisoida?  

Taulukko 1. Tutkimuskysymysten ja teorian yhteys. 
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2. ONGELMIEN RATKAISUN ROOLI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN 

HALLINNASSA B2B-KONTEKSTISSA 

 

Tarkastellaan seuraavaksi kirjallisuutta teoreettisen viitekehyksen 

mukaisesti lähtien liikkeelle asiakaskokemuksesta jatkuen edelleen 

asiakastyytyväisyyteen ja erityisesti asiakastyytyväisyyteen b2b-

kontekstissa. Lopuksi käydään läpi ongelmien ratkaisemista. 

 

2.1 Asiakaskokemus 

 

Verhoef et.al. (2009) mukaan asiakaskokemuksen hallinta on tällä hetkellä 

hyvin suosittua liiketoiminnassa, mutta heidän mukaansa siitä on melko 

vähän teoreettista kirjallisuutta. He sanovat, että olemassa oleva 

kirjallisuus on pääasiassa käytännönläheistä ja siksi he muodostavat 

teoreettisen viitekehyksen kuvaamaan asiakaskokemuksen hallinnan eri 

näkökulmia. Tämä viitekehys sisältää palvelurajapinnan, joka on tämän 

työn kannalta olennainen. 

 

Gentile et. al. (2007) määrittelee asiakaskokemuksen muodostuvan 

asiakkaan, tuotteen, yrityksen tai sen osan välisestä vuorovaikutuksesta ja 

että tämä kokemus on täysin henkilökohtainen. Heidän mukaansa tämä 

tarkoittaa sitä, että asiakas osallistuu viidellä eri tasolla, jotka ovat 

rationaalinen, emotionaalinen, aistillinen, fyysinen ja henkinen. Tämä 

määritelmä eroaa hiukan Mascarenhas et. al. (2006) määritelmästä, jonka 

mukaan asiakaskokemus on positiivinen, osallistuttava, kestävä ja 

sosiaalisesti tyydyttävä fyysinen ja emotionaalinen vuorovaikutus yrityksen 

ja asiakkaan välillä. On huomionarvoista, että molempien määritelmien 

mukaan kaikki asiakkaan ja yrityksen väliset vuorovaikutustilanteet 

vaikuttavat asiakaskokemukseen. Siten myös kohdeyrityksen 

asiakaspalvelun ja asiakkaan välinen vuorovaikutus vaikuttaa 

asiakaskokemukseen. 
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Asiakaskokemuksen avulla yritys voi erottautua kilpailijoista ja se on 

asiakastyytyväisyyttä laajempi käsite. Asiakaskokemus voi luoda, 

vahvistaa ja pitää yllä asiakasuskollisuutta. Asiakaskokemuksen kannalta 

on olennaista ennakoida asiakkaan tarpeet ja tyydyttää ne kilpailijoita 

paremmin. Tämä pakottaa kiinnittämään huomiota tuotteen tai palvelun 

koko elinkaareen eikä vain itse hankintatapahtumaan. Ongelmien 

korrektilla käsittelyllä voi olla yhtä suuri vaikutus kuin 

hankintatapahtumalla. Mascarenhas et. al. (2006.) Tämä on 

mielenkiintoista, sillä jos tämä työ saavuttaa tavoitteensa, se voi luoda 

edellytyksiä asiakastyytyväisyyden lisäksi myös asiakasuskollisuudelle. 

 

Mascarenhas et. al. (2006) mainitsee emotionaalisten kokemusten 

luomisen yhtenä asiakaskokemukseen vaikuttavana tekijänä. Tämä voi 

ilmetä mm. huolehtivana palveluna. Tämä on mielestäni huomionarvoinen 

seikka tämän työn kannalta, sillä tehokkaan asiakkaan ongelmien 

käsittelyn ja ratkaisemisen lisäksi asiakaspalvelun olisi hyvä kyetä 

luomaan asiakkaalle tunne, että hänestä välitetään. Mascarenhas et. al. 

(2006) mukaan kokemukset ovat keino luoda muistoja. Kun tämä 

yhdistetään mainittuun asiakkaan odotusten ylittämiseen, niin käytännössä 

odotuksia paremmalla ongelmien käsittelyllä olisi mahdollista luoda 

pysyviä asiakasuskollisuutta ylläpitäviä muistoja.  

 

2.2 Asiakastyytyväisyys b2b-kontekstissa  

 

Seuraavaksi tarkastellaan asiakastyytyväisyyttä b2b-kontekstissa aloittaen 

asiakastyytyväisyyden määritelmistä ja jatkaen asiakastyytyväisyyteen 

b2b-kontekstissa vaikuttaviin seikkoihin sekä käsitellen lopuksi 

asiakastyytyväisyyden hyötyjä. 

 

2.2.1 Määritelmät 

Aluksi tarkastellaan paria määritelmää asiakastyytyväisyydestä. Kotler 

(2003) määrittelee sen seuraavasti: ”Tyytyväisyys on henkilön mielihyvän 
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tai pettymyksen tunne, joka aiheutuu tuotteen havaitun suorituskyvyn (tai 

lopputuloksen) vertaamisesta suhteessa henkilön odotuksiin.” 

 

Koskela (2002) viittaa Brownin (1992) määritelmään: ”Tila, jossa 

asiakkaan tarpeet, halut ja odotukset tuotteen tai palvelun elinkaaren 

aikana ovat täytetyt tai ylitetyt aiheuttaen toistuvaa hankintaa, uskollisuutta 

ja positiivista suusta suuhun viestintää.” 

 

Homburg & Rudolph (2001) mukaan kuluttajakontekstissa 

asiakastyytyväisyyttä lähestytään tyypillisesti yksittäisen transaktion 

näkökulmasta kun taas yrityskontekstissa olennaisempaa on asiakas-

toimittajasuhde. Andaleeb (1996) määrittelee asiakastyytyväisyyden 

olevan yleisen positiivisen vaikutuksen joka heijastaa ostajan yleistä 

tyytyväisyyttä suhteessa toimittajaan. Paulssen & Birk (2007) määrittelevät 

asiakastyytyväisyyden b2b-kontekstissa olevan arvion, jonka mukaan 

pitkän aikavälin suhde toimittajaan tarjoaa halutun tasoisen hankintoihin 

liittyvän tyydytyksen. 

 

Kaksi ensin mainittua määritelmää viittaavat enemmän yritys-kuluttaja-

kontekstiin, mutta Homburg & Rudolph (2001) mukaan monet kuluttajia 

koskevat asiakastyytyväisyyden tekijät ovat relevantteja myös yritysten 

välistä asiakastyytyväisyyttä tarkasteltaessa.  

 

2.2.2 Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat seikat b2b-kontekstissa 

Homburg & Rudolph (2001) viittaavat Hakansson (1982) määritelmään, 

jonka mukaan teollisessa asetelmassa ”ostajan ja myyjän välinen suhde 

on usein pitkäaikainen, läheinen ja siihen liittyy monimutkaisia 

vuorovaikutusmalleja yritysten välillä ja niiden sisällä. Myyjän ja ostajan 

tehtävänä näissä tilanteissa on enemmänkin pitää yllä näitä suhteita kuin 

tehdä suoraviivaista myyntiä tai hankintaa.” 

 

Homburg & Rudolph (2001) puolestaan määrittelevät teollisen 

asiakastyytyväisyyden olevan ”suhdespesifinen käsite joka kuvaa miten 
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hyvin toimittaja kykenee vastaamaan asiakkaan odotuksiin seuraavilla 

osa-alueilla: tuoteominaisuudet, tuoteinformaatio, palvelut, tilausten 

käsittely, ongelmien käsittely, vuorovaikutus myynnin sekä yrityksen 

sisäisen henkilöstön kanssa.” 

 

Toisaalta Johnson et. al. (2007) tutkivat teknistä tukkukauppaa Baltian 

alueella ja heidän tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat 

prosessin laatu, tuotelaatu, toimitusten laatu, kommunikaatio sekä 

vähäisissä määrin tuotetuki. Tuotteiden saatavuus oli yksi tutkimuksen 

osa-alue, mutta se ei tulosten mukaan vaikuttanut merkittävästi 

asiakastyytyväisyyteen. Tutkijat esittävät, että vaihtoehtoisten toimittajien 

olemassaolo on saattanut vaikuttaa tulokseen. 

 

Homburg & Rudolph (2001) mukaan tilausten käsittely ja ongelmien 

ratkaiseminen ovat erittäin tärkeitä asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia 

seikkoja teollisessa toiminnassa. Ensin mainittu sisältyy Johnson et. al. 

(2007) tutkimuksessa tärkeimmäksi asiakastyytyväisyyteen vaikuttavaksi 

seikaksi nousseeseen prosessin laatuun, joka vastaa määritelmältään 

edellisten tutkijoiden tilausten käsittelyä 

 

Homburg & Rudolph (2001) mukaan suurin osa tyytymättömistä 

asiakkaista ei valita ja ne jotka valittavat ovat yleensä kohdanneet 

vakavan ongelman, joten on erittäin tärkeää, että toimittaja panostaa 

asianmukaisesti perusteltuihin valituksiin ja tarjoaa ongelmiin ratkaisun jos 

vain mahdollista. He toteavat, että yrityskontekstissa pelkkä tuotteen takuu 

ei yksin riitä vaan myös takuun ulkopuolisiin ongelmiin reagoimisella on 

merkitystä. Heidän mukaansa ongelmat liittyvät suoraan tuotteen 

suorituskykyyn ja myös muihin hankintaan ja käyttöön liittyviin 

näkökulmiin. Johnson et. al. (2007) tutkimuksessa ei ollut omana 

ryhmänään ongelmien ratkaisemista vaan heidän tutkimuskysymyksissään 

ne sisältyivät prosessin laatuun, joka siis todettiin tutkimuksessa 

tärkeimmäksi asiakastyytyväisyyteen vaikuttavaksi seikaksi. Voidaan siis 
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todeta, että heidän empiirinen tutkimuksensa tukee tältä osin aiempaa 

teoriaa. 

 

Homburg & Rudolph (2001) mukaan tuote on vaihdannan ydin ja siksi sen 

ominaisuuksilla on suuri merkitys teolliseen suhteeseen. Heidän 

mukaansa vaikuttavia tuoteominaisuuksia ovat mm. hinta-laatu-suhde 

sekä tuotelaatu. Johnson et. al. (2007) tutkimuksen mukaan tuotelaatu oli 

toiseksi tärkein asiakastyytyväisyyteen vaikuttava tekijä ja se sisältyy 

Homburg & Rudolph (2001) tuoteominaisuuksien määritelmään, jotka 

jatkavat, että teollisessa maailmassa tuotteet ovat usein hyvin 

kompleksisia ja siksi tuotteisiin liittyvällä dokumentaatiolla on vaikutusta 

asiakastyytyväisyyteen kuten myös palveluilla, jotka myös ovat usein 

monimutkaisempia kuin kuluttajakontekstissa. Palveluiksi he lukevat mm. 

ylläpidon, korjaamisen ja operointipalvelut sekä toimituksen jälkeisen 

tuotetuen ja koulutuksen eli tuotetta täydentäviä palveluita, joita teolliset 

asiakkaat tarvitsevat toimintojensa suorittamiseen. Johnson et. al. (2007) 

tutkimuksessa tuoteinformaatio oli puolestaan osa kolmanneksi 

tärkeimmäksi havaittua toimitusten laatua. 

 

Homburg & Rudolph (2001) nostavat asiakastyytyväisyyteen vaikuttavina 

seikkoina esiin myös vuorovaikutuksen sekä yrityksen myyntihenkilöstön 

että yrityksen muun henkilökunnan kanssa. Heidän mukaansa ensin 

mainittuun vaikuttaa myyntihenkilöstön tietämys tuotteista ja 

käyttötilanteista sekä tuki ongelmien ratkaisussa ja jälkimmäiseen 

puolestaan vaikuttavat mm. tilausten käsittely, suunnittelu ja tuotanto sekä 

tarvittavien henkilöiden tavoitettavuus ja heidän reagointi asiakkaiden 

toiveisiin. Johnson et. al. (2007) tutkimuksessa kommunikaatio oli tulosten 

perusteella neljänneksi tärkein asiakastyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. 

Heidän tutkimuksessaan kommunikaation määritelmä piti sisällään niin 

myyjien kuin asiakkaiden välisen viestinnän kuin myös erikoistarjousten, 

tuote-esittelyiden ja virkistysmatkojen järjestämisen.  
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Homburg & Rudolph (2001) havaitsivat tutkimuksessaan, että edellä 

mainituista asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista seikoista eniten 

vaikuttavat vuorovaikutus yrityksen myyntihenkilöstön kanssa sekä 

tilausten käsittely ja ongelmien ratkaiseminen, minkä takia he kehottavat 

yrityksiä huomioimaan myös nämä pehmeämmät tekijät tavoitellessaan 

korkeaa asiakastyytyväisyyttä. Johnson et. al. (2007) tutkimus tukee tätä 

teoriaa etenkin tilausten käsittelyn ja ongelmien ratkaisemisen osalta 

voimakkaimmin. Tämä korostaa ongelmien ratkaisun tärkeyttä ja koska 

tutkijat eivät esitä miten ongelmien ratkaisua voisi käytännössä suorittaa 

tai sitä kehittää, on tarpeen tässä työssä tarkastella tätä osa-aluetta. 

 

Homburg et. al. (2005) havaitsivat tutkimuksessaan, että tyytyväiset 

asiakkaat eli ne jotka saivat korkeatasoisempaa palvelua tai jotka olivat 

tyytyväisempiä tuotteeseen, olivat valmiita maksamaan siitä enemmän. 

Heidän mukaansa tämä suhde on epälineaarinen ja sillä on tärkeä 

merkitys hinnoittelun ja asiakastyytyväisyyteen panostamisen kannalta. He 

toteavat, että tulosten perusteella asiakastyytyväisyystaso voisi vaikuttaa 

yrityksen hinnoittelustrategiaan ja neuvotteluvoimaan, koska laajan joukon 

hyvin tyytyväisiä asiakkaita omaavat yritykset voisivat veloittaa 

korkeampaa hintaa. He myöntävät, että edellä oleva ei ole tyypillistä 

kuluttajien kohdalla vaan enemmänkin markkinoilla, joilla ei ole 

standardoituneita hintoja vaan joilla hinnat neuvotellaan asiakaskohtaisesti 

kuten esimerkiksi kustomoitujen tuotteiden tai ammattilaispalvelujen 

kohdalla. Heidän tulostensa perusteella asiakastyytyväisyydessä tulisi 

keskittyä yksittäisen transaktiokohtaisen tyytyväisyyden sijasta 

kumulatiiviseen asiakastyytyväisyyteen koska se ohjaa asiakkaan 

toimintaa voimakkaammin. 

 

Paulssen & Birk (2007) havaitsivat tutkimuksessaan, että tuotteen 

valmistajaa, yrityksen ominaispiirteitä ja demografisia seikkoja koskevat 

muuttujat vaikuttavat merkittävästi asiakastyytyväisyyden kynnykseen ja 

että kaksi jälkimmäistä ovat pääasiassa riippuvaisia ensin mainitusta. 

Esimerkkeinä he esittävät, että vain yhtä valmistajaa harkitsevilla 
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asiakkailla on korkeampi kynnys tyytyväisyydelle kuin niillä, jotka 

harkitsevat useita tai pienten yritysten hankintaosastolla on korkeampi 

kynnys tyytyväisyydelle kuin isoilla yrityksillä tai että Volkswagenin 

asiakkailla on korkeampi kynnys tyytyväisyydelle kuin muiden merkkien 

asiakkailla. Tämä havainto on monessa mielessä merkityksellinen, sillä 

kohdeyrityksellä on asiakkaita, jotka ovat olleet pitkään sen asiakkaita ja 

jotka eivät juuri muita valmistajia harkitse. Toisaalta sillä on asiakkaina niin 

pieniä kuin suuriakin yrityksiä ja asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan 

se mielletään asiakkaiden keskuudessa laatubrändiksi Volkswagenin 

tapaan.  

 

Paulssen & Birk (2007) mukaan edellä mainittua havaintoa voi hyödyntää 

tunnistamalla asiakkaat, joilla on matala kynnys tyytyväisyydelle ja siten 

korkea todennäköisyys uudelleenhankinnoille, ja keskittämällä yrityksen 

voimavarat näihin. Heidän mukaansa on olemassa suuri joukko 

lyhytaikaisia asiakkaita, joilla on korkea kynnys asiakastyytyväisyydelle ja 

yritysten tulisi tunnistaa nämä ryhmät ja lopettaa voimavarojensa 

tuhlaaminen niihin. Toisaalta he suosittelevat yrityksiä tunnistamaan 

vastaavanlaiset kilpailijan asiakkaat, sillä ne ovat liikkuvaisia ja siten 

helposti voitettavissa itselle. 

 

Homburg et. al. (2001) havaitsivat tutkimuksessaan, että koettu laatu ja 

joustavuus ovat tärkeitä edellytyksiä asiakastyytyväisyydelle 

tuotannollisten yritysten välillä kansainvälisessä kontekstissa. He 

havaitsivat myös, että koetulla laadulla, koetulla joustavuudella ja koetulla 

informaation jakamisella on pienempi merkitys kansainvälisissä kuin 

kansallisissa suhteissa. Heidän mukaansa kansainvälisyydellä sinänsä ei 

ole merkitystä asiakastyytyväisyydelle, mutta toimittajan suoriutuminen 

tuotelaadussa, informaation jakamisessa ja joustavuudessa koetaan 

negatiivisemmin kansainvälisissä kuin kansallisissa suhteissa. 

Tutkimuksesta ei selvinnyt mistä tämä johtuu, mutta tutkijat arvelivat 

pitkien etäisyyksien olevan mahdollinen selitys joustavuuden kohdalla ja 

kenties erilaiset laatufilosofiat, esteettiset mieltymykset ja käyttötavat 
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selittävät tuloksia laadun osalta. Tutkijoiden mukaan kansainvälisissä 

suhteissa laatu ja joustavuus vaikuttavat suoraan asiakastyytyväisyyteen, 

mutta informaation jakaminen vain välillisesti laadun ja joustavuuden 

kautta. Tämän tutkimuksen tulokset on hyvä pitää mielessä 

tarkasteltaessa kohdeyrityksen asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksia, 

sillä sen asiakkaat ovat pääasiassa eri maissa. 

 

2.2.3 Asiakastyytyväisyyden hyödyt 

McCollough et. al. (2000) lähestyy asiakastyytyväisyyttä 

vahvistumattomuuden (disconfirm) paradigman kautta. Sen mukaan 

asiakkaat vertaavat tuotteen havaittua toimintaa odotuksiinsa. Odotukset 

ylittävä toiminta on positiivisesti vahvistumatonta. Odotuksia vastaava 

toiminta on vahvistettua (confirm) ja odotukset alittava toiminta vastaavasti 

negatiivisesti vahvistumatonta. Mitä positiivisempaa vahvistumattomuus 

on sitä suurempaa on asiakkaan tyytyväisyys. Vastaavasti negatiivisempi 

vahvistumattomuus aiheuttaa tyytymättömyyttä. 

 

Mascarenhas et. al. (2006) väittää, että positiivinen asiakaskokemus voi 

luoda asiakasuskollisuutta ja -tyytyväisyyttä, mutta toisaalta Hansemark & 

Albinsson (2004) mukaan kaikki pysyvät asiakkaat eivät ole tyytyväisiä, 

sillä he saattavat olla asiakkaina vaihtoehtojen puutteen takia. Shemwell 

et. al. (1998) mukaan yritys voi saada kilpailuetua tyytyväisten asiakkaiden 

avulla. Heidän mukaansa asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun 

rakenteet ovat erilaiset, mutta hyvin lähellä toisiaan. He määrittelevät, että 

asiakastyytyväisyys on yhdistelmä voimakastunteista, tunteisiin 

perustuvaa, subjektiivista osatekijää yhdistettynä tiedolliseen, arvioivaan, 

objektiiviseen osatekijään. He myös määrittelevät palvelun laadun olevan 

ensisijaisesti tiedollista, arvioivaa ja objektiivista. Heidän tutkimuksessaan 

lääkärin ja potilaan välisestä suhteesta, he havaitsivat, että 

asiakastyytyväisyys oli erittäin voimakkaasti riippuvainen valituksista eli 

käytännössä tyytyväiset asiakkaat valittavat erittäin harvoin. 
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Edellä käsitellyn kirjallisuuden perusteella on selvää, että yrityksen 

asiakaspalvelun tulee kyetä täyttämään asiakkaan odotukset ja jos vain 

mahdollista ylittämään ne koska sillä on suora yhteys 

asiakastyytyväisyyteen. Toisaalta on pidettävä mielessä Hansemark & 

Albinsson (2004) väite, jonka mukaan tyytyväisyys ei automaattisesti johda 

uusiin kauppoihin tai asiakkaan pysyvyyteen. Voidaan kuitenkin todeta, 

että tyytymättömän asiakkaan kohdalla todennäköisyys uusiin kauppoihin 

tai asiakkaan pysyvyyteen on vieläkin pienempi. 

 

Hansemark & Albinsson (2004) mukaan asiakkaiden uskollisuudesta on 

monia hyötyjä. Ensinnäkin se on yritykselle edullisempaa kuin uusien 

hankkiminen, sillä yritys on jo saanut heidän mielenkiintonsa sekä tietää 

mitä he haluavat. Toisaalta vanhat asiakkaat kiinnittävät vähemmän 

huomiota kilpailijoihin, mainontaan ja hintoihin sekä he levittävät 

yrityksestä myönteistä viestintää. Hansemark & Albinsson (2004) esittävät, 

että asiakkaiden pysyvyys aiheuttaa myös työntekijöiden pysyvyyttä ja 

työtyytyväisyyttä sekä parempaa palvelua alemmilla kustannuksilla kuten 

myös suurempaa tuottavuutta. 

 

Hennig-Thurau (2004) tutki palveluyrityksiä ja väittää, että 

palveluhenkilöstön asiakassuuntautuneisuus on asiakastyytyväisyyden 

avaintekijä. Hänen mallinsa koostuu neljästä tekijästä: teknisistä ja 

sosiaalisista taidoista, päätöksentekovallasta ja motivaatiosta. 

Tutkimustensa tulosten perusteella hän väittää, että sosiaalisilla taidoilla ja 

motivaatiolla on suurin vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Voidaan todeta 

olevan hyvin selvää, että sosiaalisilla tekijöillä on vaikutusta 

asiakastyytyväisyyteen, mutta huomionarvoista on se, että myös teknisillä 

taidoilla on vaikutusta asiakastyytyväisyyden luonnissa. Hennig-Thuraun 

(2004) mukaan palveluhenkilöiden tietämyksellä on merkittävä vaikutus 

asiakastyytyväisyyteen. Hän tutki palveluyrityksiä, mutta voidaan olettaa, 

että tietämyksellä on huomattavasti suurempi rooli teknisellä sektorilla 

jossa tämän työn kohdeyritys toimii. 
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Hennig-Thuraun (2004) havainnon mukaan asiakas on tyytyväisempi 

saadessaan tukea ja päästessään käsiksi palveluntarjoajan tietoon 

sellaisella alalla, jossa palveluntarjoajalla on asiakasta laajempi tekninen 

tietämys. Hän edelleen väittää, että tällaisessa kontekstissa tekniset taidot 

ovat suuressa roolissa sitoutumisen luomisessa. Tämän voidaan katsoa 

tukevan olettamusta siitä, että kohdeyrityksessä teknisen asiakaspalvelun 

laadulla on tärkeä rooli asiakastyytyväisyyden luomisessa. 

 

Hennig-Thurau (2004) viittaa viimeaikaisiin tutkimuksiin ja väittää, ettei 

asiakastyytyväisyydellä aina ole merkittävää vaikutusta asiakkaan 

pysyvyyteen ja että tämä tulisi huomioida päätöksenteossa. 

Kohdeyrityksen historiasta tiedetään, että sille ovat tyypillisiä pitkäkestoiset 

asiakkuudet ja asiakastyytyväisyystutkimuksien mukaan 

asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla, joten tässä tapauksessa 

asiakastyytyväisyydellä saattaa olla vahva vaikutus asiakkaan 

pysyvyyteen. 

 

Fundin & Bergman (2003) viittaavat tutkimukseen, jonka mukaan on viisi 

kertaa kalliimpaa hankkia uusi asiakas kuin säilyttää nykyinen. He 

toteavat, että yrityksen menestyksen kannalta on ratkaisevan tärkeää 

tietää mikä on tyydyttävää ja mikä ei. He viittaavat Curcovic et. al. (1999) 

tutkimukseen, jossa autoteollisuuden alihankkijoiden kohdalla 

luotettavuus, kestävyys ja tuotetuki liittyivät voimakkaasti toimittajan 

taloudelliseen menestykseen.  

 

Toisaalta Fundin & Elg (2010) viittaavat aiempiin tutkimuksiin, joiden 

mukaan tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden välillä ei ole suoraa yhteyttä 

vaan niiden välillä on epävarmuuden alue. Tyytyväisyyteen vaikuttavat 

seikat eivät ole samoja kuin tyytymättömyyteen vaikuttavat, joten 

tyytymätöntä asiakasta on vaikea saada tyytyväiseksi vain tarjoamalla 

sama tuote tai palvelu uudestaan paremmalla toimivuudella. Toisaalta 

Fundin & Elg (2010) mukaan tyytymättömyydeksi usein tulkitaan tilanne, 

jossa tuote ei toimi kuten asiakas haluaisi vaikkakin tuote on sille 



20 
 

asetettujen vaatimusten mukainen. Tällöin tuote ei siis ole optimoitu 

asiakkaan haluamaan tarkoitukseen. Heidän mukaansa yleensä 

tyytymättömyyden taustalla kuitenkin on syynä puutteellinen toiminta 

luvattuun nähden. 

 

Fundin & Elg (2010) havaitsivat tutkimuksessaan, että monesti asiakkaat 

eivät tiedä miten tuotetta tulee käyttää joko väärinkäsityksen tai 

puutteellisten ohjeiden takia ja että palautteen perusteella yritykset voivat 

yrittää kehittää parempaa ohjeistusta, yrittää tyydyttää asiakkaan muilla 

tavoilla tai vain opastaa yksittäistä yhteydenottajaa tekemättä itse 

korjaavia toimia. He havaitsivat, että muutamissa tutkituissa yrityksissä oli 

luovia ryhmiä, jotka palautteen perusteella yrittivät luoda tuotteisiin uusia 

ominaisuuksia kuin myös uutta tarjoamaa. Joissain tapauksissa nämä 

ryhmät vastaavat asiakkaiden opastamisesta, varaosien tilaamisesta jne. 

Nämä ryhmät vaikuttivat olevan asiakkaiden arvostamia vaikkakin yritykset 

kokivat niiden aiheuttavan kustannuksia. 

 

Fundin & Bergman (2003) mukaan asiakkaan tyytymättömyys voi 

paljastaa piileviä tarpeita ja niiden tunnistamisella ja täyttämisellä on 

mahdollista saavuttaa kilpailuetua. Hansemark & Albinsson (2004) 

puolestaan luettelevat lukuisia asiakastyytyväisyydestä aiheutuvia etuja 

yritykselle. Heidän mukaansa tyytyväiset asiakkaat ovat vähemmän 

hintakriittisiä, he ostavat oheistuotteita, heihin kilpailijoiden on vaikeampi 

vaikuttaa ja he pysyvät uskollisina pidempään. He myös esittävät 

näkökannan, jonka mukaan kaikkien asiakkaiden tyytyväisyys ei ole 

yritykselle yhtä tärkeää. Heidän mukaansa asiakkaat, joita yritys ei pysty 

palvelemaan tai jotka ovat yritykselle kannattamattomia, ovat vähemmän 

tärkeitä. 

 

Hansemark & Albinsson (2004) myös esittävät, että asiakkaat ilmaisevat 

tyytymättömyyttään harvoin ja silloin kun he niin tekevät, saattaa olla jo 

liian myöhäistä saada asiakkuus jatkumaan. Tämän takia he sanovat 
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yhden tärkeän asiakastyytyväisyyden osa-alueen olevan ongelmien 

käsittelyn. 

 

2.3 Ongelmien käsittely 

 

Kirjallisuudessa käytetään termiä ”complaint handling”, jonka voidaan 

suppean tulkinnan mukaan katsoa käsittelevän vain asiakkaan tekemiä 

valituksia. Laajemman tulkinnan mukaan se voisi kattaa myös muita 

erimielisyyksiä. Voidaan todeta, että asiakkaan ongelma, jota ei ole voitu 

ratkaista nopeasti lähellä asiakasta, vaan joka on ajautunut aina 

emoyhtiön ratkaistavaksi, voidaan rinnastaa tällaiseksi valitukseksi, sillä 

tuossa tilanteessa asiakkaan ei enää voida olettaa olevan tyytyväinen. 

Tämän perusteella aihepiirin kirjallisuuden voidaan katsoa olevan 

relevanttia tämän työn kannalta. 

 

2.3.1 Ongelmien käsittelyn merkitys 

Varela-Neira et. al. (2010) määrittelee tyytyväisyyden valitusten käsittelyyn 

olevan valittavan asiakkaan tyytyväisyyttä yritykseltä saamaansa 

vastineeseen. Toisaalta Halstead et. al. (1993) mukaan valitusten 

käsittelyn tyytyväisyyteen vaikuttavat osaltaan palvelunlaatu 

valitusprosessin aikana, hankintaa edeltäneet odotukset ja hankinnan 

jälkeiset uskomukset takuusta. Varela-Neira et. al. (2010) väittää valitusten 

käsittelyn tyytyväisyyden muodostuvan toteutuksesta ja odotuksista ja 

niiden vahvistumattomuudesta sekä oikeudenmukaisuudesta ja 

vaikuttavuudesta. Hansemark & Albinsson (2004) mukaan asiakkaiden 

rohkaiseminen valittamaan parantaa heidän tyytyväisyyttään ja erityisesti 

kaikkein tyytymättömimpien asiakkaiden osalta. Heidän mukaansa 

tyytyväisyys kasvaa sitä enemmän mitä kiivaammin asiakas valittaa. 

Selvyyden vuoksi todettakoon, että ensisijaisesti tulee tavoitella tilannetta, 

jossa asiakkaalla ei ole tarvetta valittaa. 

 

Varela-Neira et. al. (2010) korostavat koettua oikeudenmukaisuutta, joka 

vaikuttaa positiivisesti valitusten käsittelyn tyytyväisyyteen. Voidaan 
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olettaa, että valitusten käsittelyn tyytyväisyys on ennakkoehto 

asiakastyytyväisyydelle ja koska teknisen asiakaspalvelun 

vuorovaikutustilanteet liittyvät suurelta osin asiakkaan kokemiin ongelmiin, 

voidaan nämä tilanteet rinnastaa valitusten käsittelytilanteisiin ja siten 

soveltaa tämän aihepiirin kirjallisuutta tässä työssä. 

 

Halstead et. al. (1993) mukaan tyydyttävästi käsitellyt asiakkaan valitukset 

voivat luoda tulevaa myyntiä, kasvattaa uskollisuutta ja positiivista suusta 

suuhun viestintää. Tämä on linjassa Varela-Neira et. al. (2010) kanssa, 

jotka mainitsevat myös vähentyneen kustannus- ja hintaherkkyyden. 

Vastaavasti Tax et. al. (1998) mukaan tehokas ongelmien käsittely voi 

vaikuttaa erittäin suuresti asiakkaiden pysyvyyteen, 

asiakastyytyväisyyteen, koettuun palvelun laatuun sekä estää negatiivista 

suusta suuhun viestintää ja siten vaikuttaa yrityksen tulokseen. Heidän 

mukaansa ongelmien käsittely liittyy merkittävästi ja vahvasti sekä 

luottamukseen että sitoutumiseen ja että valittava asiakas antaa yritykselle 

tilaisuuden osoittaa luotettavuuttaan. Ongelmien käsittelyn merkitystä 

korostaa heidän tutkimustulostensa, joiden mukaan yli puolet asiakkaista 

oli tyytymättömiä kokemaansa ongelmien käsittelyyn. Kohdeyrityksen 

asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksista voidaan vetää johtopäätöksiä 

kyseisen yrityksen suoriutumisesta tällä osa-alueella. 

 

Halstead et. al. (1993) myös väittää, että valittaneet, mutta tyytyväiset 

asiakkaat ovat uskollisempia kuin ne jotka eivät ole valittaneet. Myös 

Mitchell (1993) mainitsee tehokkaan valitusten käsittelyn voivan lisätä 

uskollisuutta ja asiakkaan käsitystä laadusta sekä voivan vähentää huolto- 

ja takuukustannuksia. González Bosch & Enríquez (2005) tukevat edellisiä 

viittaamalla tutkimukseen, jonka mukaan hyvin käsitelty ongelmatilanne voi 

ylläpitää asiakasuskollisuutta ja saada asiakkaan levittämään tietoa 

erinomaisesta toiminnasta. 

 

Toisaalta Homburg & Fürst (2005) havaitsivat tutkimuksessaan, että 

valitustilanteen jälkeinen asiakastyytyväisyys on erittäin voimakkaasti 
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riippuvainen tyytyväisyydestä valitukseen ja pääasiassa riippumaton 

kokonaisasiakastyytyväisyydestä. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että 

tyytymättömyys valituksen käsittelyyn laskee asiakasuskollisuutta ja 

Varela-Neira et. al. (2010) mukaan sillä on myös negatiivinen vaikutus 

asiakastyytyväisyyteen. Täten voidaan todeta, että valitusten käsittelyn 

tärkeys on kiistatonta. 

 

Halstead et. al. (1993) jatkaa aiheesta todeten, että tyytymättömät 

asiakkaat levittävät suusta suuhun tietoa kaksinkertaisesti verrattuna 

tyytyväisiin asiakkaisiin. Tämä on linjassa Mitchellin (1993) kanssa, joka 

myös viittaa tutkimukseen, jonka mukaan tyytyväiset valittajat kertoivat 

kokemuksestaan viidelle ihmiselle leppyneiden kertoessa kymmenelle ja 

tyytymättömien kertoessa neljälletoista. Halstead et. al. (1993) ja Mitchell 

(1993) tutkivat kuluttajien asiakastyytyväisyyttä, mutta voidaan 

perustellusti olettaa, että tulokset ovat yleistettävissä jossain määrin myös 

tekniseen asiakaspalveluun, sillä se koostuu ihmisten välisestä 

vuorovaikutuksesta vaikkakin he edustavat yrityksiä. 

 

Varela-Neira et. al. (2010) mukaan mikäli asiakkaan odotuksia palvelusta 

ei täytetä, tulee tilalle muita odotuksia, jotka asiakas mieltää kohtuulliseksi 

kompensaatioksi. He sanovat, että mikäli yritys tässä kohtaa ylittää 

asiakkaan odotukset, se luo suurempaa asiakastyytyväisyyttä ja 

päinvastaisessa tilanteessa tyytymättömyyttä. Heidän mukaansa 

asiakkaan havaitseman suorituksen ja asiakastyytyväisyyden välillä on 

suora yhteys. Voidaan olettaa, että kohdeyrityksen asiakkaat olettavat 

saavansa ripeää palvelua kohdatessaan ongelmia, joten 

asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi vastareaktion tulee vastata heidän 

odotuksiaan. 

 

Halstead et. al. (1993) painottaa palvelun laadun tärkeyttä valitusten 

käsittelytilanteissa, koska tuolloin saattaa olla useita 

vuorovaikutustilanteita asiakkaan kanssa ja koska tuo saattaa olla 

viimeinen mahdollisuus turvata asiakkaan tyytyväisyys. Heidän mukaansa 
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hankinnan jälkeinen palvelu on yksi asiakastyytyväisyyttä määrittävä 

tekijä. He jatkavat toteamalla, että asiakas määrittelee palvelun laadun 

vertaamalla odotuksiaan saamaansa palveluun. Nämä odotukset liittyvät 

palvelun tekniseen sisältöön ja palveluprosessiin. Koska tässä työssä 

halutaan turvata asiakastyytyväisyys, niin teknisen asiakaspalvelun 

laatuun tulee kiinnittää huomiota. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi, tulee 

tunnistaa mitkä tekijät määrittävät hyvän teknisen asiakaspalvelun laadun.  

 

Halstead et. al. (1993) havaitsivat tutkimuksessaan, että odotukset ja 

valituksen aiheettomuuden osoittaminen ennustivat tyytyväisyyttä 

valituksen käsittelyyn. Mitä selvempiä odotukset ovat, sitä 

todennäköisemmin asiakas tulee olemaan tyytyväinen. He havaitsivat 

myös, että tyytyväisyys voidaan saavuttaa tarjoamalla odotuksia 

vastaavaa tai parempaa palvelua ja, että odotuksia paremmalla hankinnan 

jälkeisellä palvelulla on suurempi vaikutus tyytyväisyyteen kuin odotetulla 

takuulla. He myöskin sanovat, että siinäkin tapauksessa, että takuu ei kata 

asiakkaan valituksen aihetta, asiakas voi olla tyytyväinen jos 

palveluprosessi on tyydyttävä. 

 

Halstead et. al. (1993) esittelee takuukonsepteja. Ensimmäisen mukaan 

takuu on fyysisen tuotteen laajennus ja toisen mukaan takuu on lupaus 

hankinnan jälkeisestä palvelusta. He väittävät, että kestävien tuotteiden 

takuupalveluja kohtaan on suuremmat odotukset. Riippumatta siitä mitä 

takuukonseptia pidetään sopivimpana tässä tutkimuksessa, on 

huomattavaa, että kohdeyritys toimittaa kestäviä tuotteita ja siten 

takuupalveluja koskevat odotukset ovat korkealla. 

 

2.3.2 Koettu oikeudenmukaisuus 

Tax et. al. (1998) ja Smith et. al. (1999) sekä McCollough et. al. (2000) 

tuovat esiin oikeudenmukaisuuden vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen 

virheen yhteydessä. Edelliset jakavat oikeudenmukaisuuden kolmeen 

osaan, jaettuun, menettelytavalliseen ja vuorovaikutukselliseen, mutta 

viimeksi mainittujen mukaan vuorovaikutuksellinen on menettelytavallisen 
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osa ja he käsittelevät vain jaettua ja vuorovaikutuksellista 

oikeudenmukaisuutta.  

 

Jaettu oikeudenmukaisuus koskee sekä Tax et. al. (1998) että McCollough 

et. al. (2000) mukaan asiakkaan kokemusta vaihdannan oikeuden-

mukaisuudesta eli panosten suhdetta saatuun hyötyyn. Panokset ovat 

sekä rahallisia että aineettomia kuten esimerkiksi valittamiseen käytetty 

aika ja vaiva. Vastaavasti hyödyt voivat olla rahamääräisiä, korjauksia tai 

muunlaisia hyvityksiä. Tax et. al. (1998) viittaavat tutkimuksiin, joiden 

mukaan jaettu oikeudenmukaisuus vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, mitä 

Smith et. al. (1999) tulokset tukevat, joten sen tarkastelua tässä työssä 

voidaan pitää perusteltuna. Tax et. al. (1998), Smith et. al. (1999) sekä 

McCollough et. al. (2000) käsitellevät tutkimuksissaan kuluttajia, mutta kun 

huomioidaan, että kohdeyrityksen tuotteita käyttävät yksittäiset ihmiset ja 

että asiakasyrityksiä edustavat ihmiset, voidaan todeta ongelmatilanteissa 

koetun oikeudenmukaisuuden olevan relevanttia tämän työn kannalta. 

 

Tax et. al. (1998) havaitsivat tutkimuksessaan, että jaetun 

oikeudenmukaisuuden osalta virheen kompensointi nousi esiin 

merkittävimpänä ilmenemismuotona ja erilaisista kompensointitavoista 

positiivisin vaikutus oli virheen korjaamisella ja hyvittämisellä. Myös Smith 

et. al. (1999) tutkimuksen tulosten mukaan kompensointi vaikuttaa 

voimakkaasti koettuun jaettuun oikeudenmukaisuuteen. Tax et. al. (1998) 

mukaan esimerkiksi pelkkä korjaaminen tai virhekohteen vaihtaminen 

uuteen eivät omanneet yhtä suurta positiivista vaikutusta.  

 

Tax et. al. (1998) tutkimuksen mukaan anteeksipyyntö oli toiseksi usein 

mainittu jaetun oikeudenmukaisuuden ilmentymä vaikka se määritellään 

tavallisesti vuorovaikutuksellisen oikeudenmukaisuuden 

ilmenemismuodoksi. Smith et. al. (1999) tutkimuksen mukaan 

anteeksipyyntö vaikutti positiivisesti vuorovaikutukselliseen 

oikeudenmukaisuuteen. Tax et. al. (1998) tutkimuksen mukaan asiakkaat 

kokivat ansaitsevansa anteeksipyynnön hyvitykseksi ongelmista ja 
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voidaankin ajatella asiakkaiden haluavan hyvityksen sekä taloudellisista 

että henkisistä kustannuksista. Tutkijoista riippuen anteeksipyyntö luetaan 

joko jaettuun tai vuorovaikutukselliseen oikeudenmukaisuuteen, mutta 

asiakkaan kannalta teoreettinen määrittely on yhdentekevää ja siksi tässä 

työssä tulisikin tarkastella miten ongelmia kokeneita asiakkaita hyvitetään 

sekä pyydetäänkö heiltä anteeksi ja onko tämä pyyntö esitetty 

vilpittömästi. 

 

McCollough et. al. (2000) mukaan asiakas voi kokea jaetun 

oikeudenmukaisuuden negatiivisesti jos hyödyt eivät vastaa panoksia tai 

positiivisesti hyötyjen ollessa oikeudenmukaisia odotuksia suuremmat. 

Heidän mukaansa ensin mainitusta voi seurata tyytymättömyyttä ja 

jälkimmäisestä vastaavasti tyytyväisyyttä vaikkakin asiakas saattaa myös 

kokea syyllisyyttä saadessaan suuremman hyödyn kuin mitä pitää 

oikeudenmukaisena, mutta asiakkaiden itsekeskeisten taipumusten takia 

he hyväksyvät tämän tilan helpommin.  

 

Vuorovaikutuksellisen oikeudenmukaisuuden McCollough et. al. (2000) 

määrittelevät koskevan virheestä toipumisprosessin reiluutta tai 

vuorovaikutustilanteen ominaisuuksia kuten esimerkiksi miten yritys 

suorittaa virheestä toipumisprosessin, miten he kohtelevat asiakasta, 

esimerkiksi pyytävätkö he anteeksi virhettä. Tax et. al. (1998) määritelmä 

on vastaava heidän esittäessään, että kyseessä on ihmistenvälisen 

vuorovaikutuksen reiluus jota ihmiset saavat osakseen toimenpiteiden 

toteuttamisen aikana. Heidän mukaansa reilussa ihmistenvälisessä 

vuorovaikutuksessa ilmenee mm. kohteliaisuus, huolehtivaisuus, 

rehellisyys, selityksen antaminen ja vaivannäön kohtuullisuus. Heidän 

tutkimuksessaan tärkeiksi seikoiksi positiivisen vuorovaikutuksellisen 

oikeudenmukaisuuden kannalta nousivat kohteliaisuus ja empatia, mutta 

myös yrityksen edustajan henkilökohtainen sitoutuminen ongelman 

ratkaisemiseen ripeästi. He havaitsivat tärkeäksi ja positiiviseksi myös 

auttaa asiakasta ymmärtämään mistä ongelmassa on kyse, mutta mikäli 

asiakas koki tämän selittelynä, oli kokemus negatiivinen. Tässä työssä 
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olisi hyvä tarkastella millaista vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on ja 

miten virheestä asiakkaalle kerrotaan. 

 

Mielenkiintoisena huomiona Tax et. al. (1998) tutkimuksesta on syytä 

nostaa esiin havainto, jonka mukaan asiakkaan vuorovaikutusta koskevat 

odotukset ovat ongelmatilanteissa selvästi korkeammalla kuin muulloin ja 

erityisesti tämä ilmenee uskollisten asiakkaiden kohdalla. He havaitsivat 

myös, että usein virheestä ollaan yhteydessä yritykseen tuoreeltaan ja 

tärkeiksi koetuissa asioissa, jolloin asiakas on turhautunut ja vihainen. 

Heidän mukaansa yrityksen edustaja voi hyvällä käytöksellään, joko 

lepyttää asiakasta tai välinpitämättömyydellään entisestään kasvattaa 

raivoa. Smith et. al. (1999) ovat tässä samoilla linjoilla. 

 

Menettelytavallisen oikeudenmukaisuuden Tax et. al. (1998) määrittelevät 

olevan niiden toimien kohtuullisuutta, joiden kautta lopputulokset 

saavutetaan. Heidän mukaansa reilu menettelytapa on helppopääsyinen, 

joustava ja joka on toteutettu miellyttävästi ja oikea-aikaisesti. Heidän 

tutkimuksessa menettelytavallisen oikeudenmukaisuuden osalta 

merkittävimmäksi ilmenemismuodoksi nousi organisaation vastuunotto. 

Monet vastaajista kokivat, että prosessin saaminen liikkeelle oli haastavaa 

yrityksen yrittäessä sysätä vastuun ongelmasta asiakkaan niskaan. 

Heidän tutkimuksen mukaan myös koettu käsittelynopeus ja vaivattomuus 

olivat myös usein esillä. Vaivattomuudella he tarkoittivat kuinka monen 

tahon kautta asia kulki ja kuinka monta kertaa asiakkaan piti selittää 

ongelmansa. Myös yhteydenotto ongelman ratkaisun jälkeen ja 

varmistaminen, että asiat ovat kunnossa, oli positiivinen seikka. Tässä 

työssä tulee pyrkiä selvittämään mm. kuinka monen tahon kautta 

asiakkaiden ongelmat tyypillisesti kulkevat, kuinka nopeasti ongelmat 

saadaan ratkaistua ja ottaako organisaatio vastuun ongelmasta heti sen 

ilmettyä. 

 

Smith et. al. (1999) tutkimustulosten mukaan kaikki edellä mainitut kolme 

oikeudenmukaisuuden muotoa vaikuttavat positiivisesti tyytyväisyyteen. 



28 
 

McCollough et. al. (2000) mukaan asiakkaat arvioivat virheestä toipumista 

sekä jaetun että vuorovaikutuksellisen oikeudenmukaisuuden kautta, joten 

molempien pitää siis olla riittävän hyviä, jotta kokonaisuus arvioitaisiin 

hyväksi ja asiakas olisi tyytyväinen. Heidän mukaansa esimerkiksi tylysti 

kohdeltu asiakas ei välttämättä ole tyytyväinen vaikka virhe korvattaisiinkin 

rahallisesti odotuksia suuremmalla summalla. He myös esittävät, että sekä 

jaetun että vuorovaikutuksellisen oikeudenmukaisuuden tulee olla samalla 

tasolla, koska silloin niiden välille muodostuu synergiaetuja ja 

yhteisvaikutus on suurempi kuin osien summa. Tax et. al. (1998) saivat 

omassa tutkimuksessaan vastaavia tuloksia, joiden mukaan heikko 

vuorovaikutuksellinen tai menettelytavallinen oikeudenmukaisuus heikensi 

arviota myös jaetusta oikeudenmukaisuudesta. Luonnollisestikin tässä 

työssä on syytä ottaa huomioon ovatko koettujen oikeudenmukaisuuksien 

suhteet tasapainossa. 

 

McCollough et. al. (2000) mukaan hyvin eri tasolla olevat jaettu ja 

vuorovaikutuksellinen oikeudenmukaisuus voivat toimia toisiaan vastaan, 

esimerkiksi vuorovaikutuksellisen oikeudenmukaisuuden ollessa korkea ja 

jaetun oikeudenmukaisuuden ollessa matala, saattaa asiakas kokea, että 

yrityksen esittämät pahoittelut eivät ole vilpittömiä tai käänteisessä 

tilanteessa asiakas voi kokea, että yritys haluaa vain ostaa asiallaan 

hiljaiseksi eikä oikeasti välitä hänestä. He varoittavat yrityksiä edellä 

kuvatun teeskentelyn vaaroista, sillä jos asiakas havaitsee yrityksen 

esittävän oikeudenmukaista toiminnan osoittaessa muuta, saattaa 

lopputuloksena olla entistäkin suurempaa tyytymättömyyttä ja jopa 

asiakaspakoa. Jaetun oikeudenmukaisuuden toteuttaminen voisi olla 

kohtuullisen helppoa, sillä asiakasta on mahdollista hyvittää 

hankintahinnassa tai tuotteen elinkaaren myöhemmässä vaiheessa 

antamalla ilmaisia tarvikkeita tai lisävarusteita. Sen sijaan 

vuorovaikutuksellisen oikeudenmukaisuuden toteuttaminen voi olla 

haastavaa tutkimukseen rajatulla osalla, koska emoyhtiön asiakaspalvelijat 

ovat pääasiassa yhteydessä asiakkaisiin puhelimitse tai sähköpostitse. 
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Tutkimuksessa olisikin hyvä tarkastella missä määrin toiminnassa esiintyy 

jaettua ja vuorovaikutuksellista oikeudenmukaisuutta. 

 

Tax et. al. (1998) havaitsivat tutkimuksessaan, että aiemmat positiiviset 

kokemukset lievensivät huonosti hoidetun valituksen vaikutuksia 

sitoutumiseen, mutta eivät luottamukseen. Heidän mukaansa huonosti 

hoidettu ongelmatilanne heikensi luottamusta yhtä paljon sekä vanhoilla 

että uusilla asiakkailla. He selittävät havaintoa sillä, että huonoista 

kokemuksista huolimatta asiakkaat saattavat haluta olla tekemisissä 

yrityksen kanssa aiempaan kokemukseen perustuvien odotettujen 

tulevaisuuden hyötyjen takia. 

 

2.3.3 Virheestä toipuminen 

Smith et. al. (1999) mukaan virheen sattuessa organisaatio voi 

toiminnallaan joko palauttaa asiakastyytyväisyyden ja vahvistaa 

luottamusta tai pahentaa tilannetta ja ajaa asiakkaan kilpailijan syliin. 

Heidän mukaansa virheestä toipuminen (service recovery) käsittää 

organisaation suorittamat toimet, joilla se reagoi virheeseen. He korostavat 

virheestä toipumisen tärkeyttä toteamalla, että asiakkaat ovat 

tunneperäisemmin ja tarkkaavaisemmin mukana virheestä toipumisessa 

kuin rutiininomaisessa tai ensimmäisessä palvelutilanteessa ja siksi he 

ovat usein enemmän pettyneitä organisaation epäonnistumiseen virheestä 

toipumisessa kuin itse virheeseen. He myöskin viittaavat tutkimukseen, 

jonka mukaan virheet ja epäonnistuneet virheestä toipumiset ovat johtavia 

syitä asiakaskatoon palveluorganisaatioissa ja siksi hyvin suoritetut 

virheestä toipumiset ovat tärkeitä. 

 

McCollough et. al. (2000) tutkivat voivatko virheen ja ensiluokkaisen 

virheestä toipumisen kokeneet asiakkaat olla yhtä tyytyväisiä tai 

tyytyväisempiä kuin ne asiakkaat jotka eivät ole kokeneet virhettä. He 

viittaavat määritelmään, jonka mukaan edellä mainittua tilannetta 

kutsutaan virheestä toipumisen paradoksiksi. McCollough et. al. (2000) 

mukaan lukuisat tutkimukset tukevat tätä käsitettä kuten myös eräät tässä 
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työssä aiemmin mainitut tutkijat artikkeleissaan kirjoittavat. Toisaalta he 

viittaavat myös useisiin tutkimuksiin, joiden tulokset ovat ristiriidassa 

väitteen kanssa. He tutkivat aihetta yhdysvaltalaisella lentokentällä ja 

heidän kohteenaan olivat suurimpien lentoyhtiöiden matkustajat. 

Aiemmista tutkimuksista poiketen, heidän tutkimuksessaan oli 

vertailuehtona palvelun virheettömyys ja siten heidän mukaansa tulokset 

ovat luotettavampia.  

 

McCollough et. al. (2000) saamat tulokset eivät tue virheestä toipumisen 

paradoksia sillä virheetöntä palvelua saaneet asiakkaat olivat 

tyytyväisempiä kuin ne jotka olivat kokeneet virheen ja ensiluokkaisen 

virheestä toipumisen. He kuitenkin toteavat, että heidän tilastollisen datan 

mukaan virheestä toipumisen paradoksi saattaa tietyissä tilanteissa olla 

mahdollinen. Toisaalta kuten tutkijat itsekin totesivat, tutkimusasetelmalla 

voi olla vaikutusta tuloksiin, sillä lennon viivästymisellä voi olla moninaisia 

vaikutuksia, joita voi olla vaikea kompensoida. He toteavat aiempiin 

tutkimuksiin viitaten, että virheen vakavuudella on vaikutusta kuinka 

helposti aiheutettu pettymys on mahdollista korvata ja siten lievemmät 

ongelmat on mahdollista ratkaista niin, että asiakas on lopulta yhtä 

tyytyväinen tai tyytyväisempi kuin asiakas, joka ei ole vastaavaa ongelmaa 

kokenut. Heidän mukaansa virheestä toipumissuorituksella on joka 

tapauksessa vaikutusta virheen jälkeiseen tyytyväisyyteen, joten tuon 

suorituksen tulee olla mahdollisimman hyvä. 

 

Smith et. al. (1999) tutkivat virheestä toipumista ravintola- ja 

hotellikontekstissa ja heidän mukaansa asiakkaan kokemaan virheestä 

toipumiseen voidaan vaikuttaa positiivisesti edellä mainittujen 

oikeudenmukaisuuden muotojen lisäksi nopealla virheestä toipumisella ja 

organisaation aloitteellisuudella. He toteavat, että asiakkaat odottavat 

toipumisresurssien vastaavan kokemansa virheen tyyppiä ja olevan 

määrällisesti yhteismitallisia virheen suuruuden kanssa. Heidän 

tutkimuksensa perusteella ei voida ottaa kantaa siihen voiko virheen ja 

erinomaisen virheestä toipumisen kokenut asiakas olla tyytyväisempi kuin 
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asiakas joka ei ole virhettä kokenut. Tulosten perusteella tiedetään 

kuitenkin mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti virheestä toipumiseen. 

 

McCollough et. al. (2000) ja Smith et. al. (1999) tutkimukset koskivat 

puhtaasti palvelukontekstia. Tämän työn kohdeyritys tarjoaa pääasiassa 

fyysisiä tuotteita, mutta myy myös palveluita. Fyysistenkin tuotteiden 

myyntiin ja toimittamiseen liittyy lukuisia palvelutapahtumia. Tässä työssä 

keskitytään teknisten ongelmien ratkaisemisen aihepiiriin ja fyysisen 

tuotteen luvatun ja asiakkaan odottaman toiminnallisuuden voidaan tulkita 

olevan rinnastettavissa palveluun. Ongelmien ratkaiseminen itsessään on 

puhtaasti palvelua. Täten Smith et. al. (1999) ja McCollough et. al. (2000) 

tutkimusten tuloksilla on merkitystä myös tämän työn kannalta. 

Jälkimmäisten mukaan sekä alkuperäinen että virheestä 

toipumisvahvistumattomuus (recovery disconfirmation) vaikuttavat 

virheestä toipumisen jälkeiseen tyytyväisyyteen, mutta koska jälkimmäisen 

merkitys on pienempi, tulee virheitä lähtökohtaisesti pyrkiä välttämään. 

Hyvällä virheestä toipumisella voidaan yrittää pelastaa tyytyväisyydestä se 

mitä enää pelastettavissa on ja koska tutkimustulosten valossa voidaan 

olettaa, että kohdeyrityksen kohdalla virheestä toipumisen paradoksi on 

mahdollinen ainakin osassa tapauksia, tulee kohdeyrityksen pyrkiä 

McCollough et. al. (2000) suosituksen mukaisesti asiakkaan odotusten 

ylittämiseen.  

 

Huomionarvoista on McCollough et. al. (2000) toteamus, että yleensä 

asiakkaan pitää itse hakea oikaisua kokemalleen harmille ja että 

tutkimusten mukaan pienet harmit pidetään useammin omana tietona eikä 

niistä valiteta kun taas Tax et. al. (1998) mukaan suurin osa asiakkaiden 

valituksista koski asiakkaiden mielestä isoja ongelmia. Tästä johtuen 

erinomainen virheestä toipuminen voisi McCollough et. al. (2000) mukaan 

parantaa asiakastyytyväisyyttä jos asiakkaat oppisivat hyvän palautteen 

perusteella olemaan yritykseen yhteydessä pienemmistäkin harmeista ja 

siten yritys saisi mahdollisuuden korjata tilanteen. 
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2.3.4 Valitusten käsittely 

Halstead et. al. (1993) antaa muutamia neuvoja kuinka parantaa valitusten 

käsittelyä. Yksi neuvo on tehdä prosessista asiakkaan kannalta 

mahdollisimman helppo. Tämä voi johtaa tapausten määrän kasvuun, 

mutta hyöty on siinä, että valitusten aiheet tulevat dokumentoiduiksi ja 

siten tarjoavat mahdollisuuden nopeisiin korjaaviin toimiin ja 

tyytyväisyyden takaamiseen asiakkaille sekä lyhyellä että pitkällä 

aikavälillä. Niin ikään Mitchell (1993) toteaa, että kaikki valitukset tulisi 

dokumentoida ja siten niitä olisi mahdollista käyttää nopean palautteen 

antavana laatumittarina ja siten olisi mahdollista vähentää virheiden 

osuutta. Hän tulkitsee valitukset mahdollisten ongelmien 

ennakkovaroituksiksi. Mitchellin (1993) mukaan valituksia voidaan käyttää 

myös sekä tuotteiden parantamiseen että uusien tuotteiden kehittämiseen 

kuten myöskin osoittamaan ongelmia aiheuttavia vikoja tuotantolaitoksissa 

tai -prosesseissa. Tämän työn empiirisessä osassa olisikin syytä 

tarkastella onko valittaminen tehty helpoksi ja hyödynnetäänkö täten 

saatua tietoa tarkoituksenmukaisesti. 

 

Myös González Bosch & Enríquez (2005) suosittavat kaikkien asiakkaiden 

tekemien valitusten dokumentoimista koska heidän mukaansa niistä 

voidaan johtaa tietoa asiakkaista ja siten saada yritykselle arvokasta 

pääomaa. Heidän mukaansa valitusten kautta yrityksen on mahdollista 

kuulla asiakkaan ääni. He suosittavat asiakkaiden valitusten ja ongelmien 

hallintajärjestelmän käyttöä. 

 

Mitchell (1993) sekä González Bosch & Enríquez (2005) viittaavat 

tutkimuksiin, joiden mukaan yritykset kuulevat vain pienestä osasta 

tyytymättömiä asiakkaita, koska asiakkaat eivät yleensä valita yritykselle 

asti. Sen sijaan he saattavat alkaa boikotoida yritystä, brändiä tai tuotetta 

tai he saattavat alkaa levittää negatiivista suusta suuhun viestiä. Tämä 

vahvistaa edellä mainittua valittamisen helppouden tärkeyttä. Vain siten 

yritys tulee tietoiseksi ongelmista ja saa viimeisen mahdollisuuden 

tyydyttää asiakasta ja välttää negatiiviset seuraukset. On kuitenkin syytä 
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huomioida Tax et. al. (1998) havainto, jonka mukaan valittaneet, mutta 

ilman ratkaisua jääneet asiakkaat kokivat tulleensa kohdelluksi epäreilusti. 

Heidän mukaansa ei siis riitä, että saadaan asiakkaat kertomaan 

ongelmistaan yritykselle asti vaan ongelmat olisi myös ratkaistava. Se olisi 

myös tehtävä ripeästi ja siitä olisi kerrottava asiakkaalle selkeästi, koska 

nämä seikat havaittiin heidän tutkimuksessaan myös tärkeiksi. 

 

Halstead et. al. (1993) suosittelee myös ottamaan yhteyttä asiakkaaseen 

kun ongelma on saatu hoidettua ja varmistamaan, että hän on tyytyväinen. 

He myös sanovat, että takuuohjelmien tulisi olla helppoja ymmärtää ja niitä 

tulisi olla helppo käyttää kuten myöskin asiakkaiden tulisi olla tietoisia 

niistä ja niiden ehdoista. Varela-Neira et. al. (2010) suosittelee 

asiakaspalvelu-henkilöstöä selittämään epäonnistumisen syyt asiakkaalle 

ja vastaamaan valituksiin pikaisesti. He myöskin suosittelevat antamaan 

päätöksentekovaltaa asiakaspalveluhenkilöstölle, jotta päätökset voidaan 

tehdä mahdollisimman lähellä asiakasta. Tax et. al. (1998) toteavat, että 

asiakaspalvelijoiden valtuuttaminen vastaa tyytyväisyyden kannalta 

kriittisiin seikkoihin kuten nopeuteen, vaivattomuuteen, helposti 

saavutettavuuteen ja joustavuuteen. 

 

Varela-Neira et. al. (2010) painottaa myös kohteliaisuuden ja 

hienotunteisuuden tärkeyttä ja selittää, että asiakaspalveluhenkilöstöllä 

tulee olla sekä tarvittavat tekniset että sosiaaliset taidot. He myös sanovat, 

että nämä voidaan saavuttaa koulutuksen ja palkitsemisen avulla. Heidän 

kenties tärkein neuvo on aina yrittää ylittää asiakkaan odotukset ja että 

asiakaspalveluhenkilöstön kyky kyetä aistimaan asiakkaan tunteet on 

tärkeässä roolissa. Tällä he tarkoittavat sitä, että asiakaspalveluhenkilöstö 

havaitsee onko asiakas tyytyväinen ja tehtävä siten suoritettu. Jos ei ole, 

niin he voivat yrittää parantaa palvelua ja mahdollisti tarjota 

lisäkompensaatiota. 

 

Fundin & Bergman (2003) nostavat esiin tyytymättömien asiakkaiden 

antaman palautteen ja valitukset sekä niiden hyödyntämisen nykyisten 
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tuotteiden parantamisessa ja uusien kehittämisessä. Myös González 

Bosch & Enríquez (2005) korostavat ongelmatilanteiden näkemistä 

moitteiden sijaan oppimismahdollisuuksina ja vastaavasti Hansemark & 

Albinsson (2004) toteavat valitustenkäsittelyn voivan johtaa toiminnan 

kehittämiseen ja parantuneeseen taloudelliseen suoritukseen. Fundin & 

Bergman (2003) mukaan valitusten perusteella parannetut tuotteet ja 

palvelut vaikuttavat nykyisiin asiakkaisiin, mutta valituksia voidaan 

hyödyntää myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja siten 

vaikuttaa sekä nykyisiin että uusiin asiakkaisiin. He nostavat esiin 

asiakaspalautteen keräämisen, mutta viittaavat tutkimuksiin, joiden 

mukaan ongelma ei niinkään ole palautteen kerääminen vaan sen 

hyödyntäminen järkevästi. He viittaavat aiempiin tutkimuksiin, joissa 

erityisten asiakaspalautetta ja ongelmia käsittelevien tiimien käytön 

todetaan olevan keskeisessä asemassa. 

 

Fundin & Elg (2010) kuvaavat tutkimuksessaan viisi tapaa hyödyntää 

asiakastyytymättömyyspalautetta. Nämä tavat ovat reagoiva, 

ennaltaehkäisevä, kehittävä, tulevaisuudessa ennaltaehkäisevä ja 

tulevaisuudessa kehittävä. Kolme ensin mainittua ovat yleisimpiä ja ne 

liittyvät nykyisiin tuotteisiin ja ovat palautetta hyväksikäyttäviä menetelmiä 

kahden jälkimmäisen ollessa tutkimuksellisia tulevia tuotteita koskettavia 

tapoja. Reagoivat toimet liittyvät yksittäiseen asiakastapaukseen. 

Ennaltaehkäisevillä toimilla pyritään estämään saman ongelman 

ilmeneminen jatkossa esimerkiksi ohjeistamalla tuotantoa. Kehitystoimilla 

pyritään estämään ongelma parantamalla tuotteen toimintaa tai 

ominaisuuksia tuotesuunnittelun keinoin. Tulevaisuuden 

ennaltaehkäisevät toimet liittyvät esimerkiksi uusien tuotteiden 

luotettavuuden kehittämiseen. Tyytymättömyyspalautteeseen liittyvät 

tulevaisuuden kehitystoimet eli vaikutukset uusien tuotteiden 

kehittämiseen ovat tutkijoiden mukaan harvinaisempia ja ilmenevät lähinnä 

tuotekehittäjien saamien asiakaskokemusten tai asiakaspalvelu- ja 

huoltohenkilöstön tuotekehitysprojektiin osallistamisen kautta. 
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2.4 Teknisten ongelmien ratkaiseminen 

 

Tässä työssä ongelmatilanteiden ratkaisussa keskitytään teknisiin 

ongelmiin. Toisin sanoen esimerkiksi toimitusaikoihin, saatavuuteen, 

kuljetusvaurioihin jne. liittyvät ongelmatilanteet rajataan tutkimuksen 

ulkopuolelle. Tällä työllä pyritään tunnistamaan tehokkaaseen 

ongelmanratkaisuun vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi vastaavia seikkoja 

pyritään vielä löytämään kirjallisuudesta, jotta analyysivaiheessa voidaan 

myös tarkastella kirjallisuuden ja havaintojen yhtenevyyttä. Teknisten 

ongelmien ratkaisemiseen liittyen on saatavissa niukalti kirjallisuutta, joten 

työn kannalta relevantteja artikkeleita käsitellään alla hiukan 

seikkaperäisemmin. 

 

Fundin & Bergman (2003) tutkivat asiakkaan ongelmien käsittelyä. 

Tutkimuksessaan he esittelevät kolmen ruotsalaisen organisaation tavan 

käsitellä asiakkaan ongelmia. Nämä organisaatiot toimivat valmistavassa 

teollisuudessa ja ovat osa monikansallisia yrityksiä. Kuvausten perusteella 

organisaatioiden toiminnassa on yhteneväisyyksiä tämän tutkimuksen 

kohdeyritykseen, joten on perusteltua tarkastella kyseisen tutkimuksen 

havaintoja tarkemmin. 

 

Fundin & Bergman (2003) mukaan organisaatio A:n asiakaspalvelu 

käsittelee pääasiassa takuuajan jälkeen tapahtuneita ongelmia ja 

tapauksesta riippuen asiakkaiden on mahdollista maksaa yritykselle vian 

syyn tutkimisesta. Organisaation B takuuaika on noin 15 vuotta 

sopimuksesta riippuen ja heidän ongelmienkäsittelyjärjestelmä käsittelee 

takuuaikana tapahtuneita tapauksia. Organisaatio C:n järjestelmä 

puolestaan käsittelee pääasiassa takuuaikana tapahtuneita ongelmia. 

Yhteistä näille organisaatioille on kehittyneiden globaaleihin tietokantoihin 

perustuvien ongelmienkäsittelyjärjestelmien käyttö. Näihin järjestelmiin 

kirjataan tieto asiakkaan ongelmasta, minkä jälkeen tapaus siirretään 

yksikölle, jolla on päävastuu ongelmasta.  
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Organisaatiossa A tapaus lähetetään tuotteen alun perin valmistaneelle 

yksikölle ja tarvittaessa tiedoksi tuotekehitykseen. Vaikeiden tapausten 

tutkimiseen on laboratorio. Organisaatiossa B ongelmat käsitellään 

pääasiassa asiakaspalvelussa. Nykyään jotkut suunnittelijoista toimivat 

yhteistyössä asiakaspalvelun kanssa jolloin monet ongelmista voidaan 

käsitellä ilman tuotekehityksen laajempaa osallistumista aiheeseen. 

Organisaatiolla C on päällikkö, joka ottaa kokonaisvastuun asiakkaan 

ongelmista ja jonka johtama tiimi käsittelee tapaukset. Saadessaan tiedon 

asiakkaan ongelmasta, yritykset yrittävät tyydyttää asiakkaan ja ratkaista 

ongelman. Yritykset pyrkivät pitämään kommunikaatiovirran asiakkaan 

kanssa avoimena ja pitämään asiakkaan ajan tasalla työn edistymisestä.  

 

Fundin & Bergman (2003) mukaan laatupoikkeamien pitäisi aiheuttaa 

korjaavia toimia nykyisiin tuotteisiin. Heidän mukaansa organisaatiossa C 

projektiryhmä jatkaa noin puoli vuotta tuotteen julkistuksen jälkeen 

asiakaspalvelun tukena ja laadunvarmistajana. He havaitsivat, että tärkeät 

tai toistuvat ongelmat aiheuttivat toimia, joilla pyrittiin estämään ongelman 

esiintyminen jatkossa. He mainitsevat organisaation A asiakaspalvelun 

luokittelevan tapaukset järjestelmään, jolloin samankaltaisten tapausten 

löytäminen on helppoa. 

 

Fundin & Bergman (2003) toteavat, että vaikka ongelmatapaukset 

kirjataan järjestelmään, on asiakaspalveluhenkilöstöllä paljon kokemuksen 

kautta tullutta tietoa asiakkaiden kohtaamista haasteista, mutta 

organisaatioilla ei ole systemaattista tapaa siirtää tätä tietoa 

tuotekehitykseen vaan se on pitkälti riippuvainen kunkin henkilökohtaisista 

verkostoista. Osittain tähän ovat syynä rajalliset resurssit ja 

maantieteellinen etäisyys. Organisaatiolla C on säännöllisiä 

poikkitoiminnallisia tapaamisia, joissa asiakaspalveluhenkilöstön on 

mahdollista jakaa kokemuksiaan. Organisaatiossa B 

asiakaspalveluhenkilöitä vaihdetaan toisinaan tuotekehitykseen liittyvien 

osastojen kanssa, mutta ei säännöllisesti. 
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Fundin & Bergman (2003) mukaan asiakkaiden ongelmien käsittelyyn on 

systemaattinen prosessi, mutta puutteena voidaan pitää sitä, että tämä 

tieto ei järjestelmällisesti vaikuta uusien tuotteiden kehittämiseen vaikka 

valmiudet siihen onkin olemassa. Fundin & Elg (2010) viittaavat 

tutkimukseen, jonka mukaan suurin osa yrityksistä käyttää 95 % valitusten 

käsittelyyn käytetyistä resursseista yksittäiseen valitukseen reagointiin ja 

alle 5 % parannusten toteuttamiseen. 

 

Fundin & Elg (2010) tutkimuksen mukaan yritykset käyttävät 

asiakaspalvelun havaintoja ja kokemusta nykyisten tuotteiden 

parantamiseen sekä tulevien tuotteiden luotettavuuden kehittämiseen, 

mutta sitä ei järjestelmällisesti hyödynnetä uusien tuoteideoiden 

kehittämisessä. He havaitsivat tutkimuksessaan, että vain kahdessa 

yrityksessä tutkituista kuudestatoista tyytymättömien asiakkaiden 

palautetta käytettiin kokonaan uudenlaisten tuotteiden kehittämiseen ja 

että nämä yritykset olivat kiinteässä vuorovaikutuksessa asiakkaiden 

kanssa. 

 

Fundin & Elg (2010) viittaavat aiempaan tutkimukseen, jonka mukaan 

markkinoinnin ja tuotekehityksen välinen yhteistyö parantaa uuden 

tuotteen menestystä, mutta yhteistyölle on useita esteitä kuten 

organisaatioiden eristäminen toisistaan. Tätä estettä voidaan helpottaa 

epämuodollisilla sosiaalisilla järjestelmillä ja tilajärjestelyillä. Pitkät 

maantieteelliset etäisyydet myös vaikeuttavat oppimista. 

 

Fundin & Elg (2010) tutkivat ruotsalaisia globaalisti toimivia yrityksiä, 

joiden tuotekehitys oli keskitetty Ruotsiin. He havaitsivat, että 

asiakaspalvelu- ja huoltohenkilöstöllä oli merkittävä rooli asiakkaiden 

tyytymättömyyden tunnistamisessa, mutta suuret välimatkat vaikeuttivat 

kommunikaatiota kenttähenkilöstön ja tuotekehityksen välillä. Asiakkaiden 

kokemia ongelmia kirjattiin luokitellusti tietokantoihin, mutta niistä viestittiin 

myös henkilökohtaisesti tuotekehitykseen. Henkilöturvallisuuden 

vaarantaville vioille oli oma nopeutettu väylänsä. Luokittelulla tavoiteltiin 
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resurssien kohdentamista oikeisiin korjaaviin toimenpiteisiin, mutta 

henkilökohtaiset yhteydenotot saivat usein suuren prioriteetin. Toisaalta 

eräs haastatelluista tuotekehityspäälliköistä totesi, että suoraan hänelle 

lähetettävät tapaukset ovat usein sellaisia, että niiden ratkaisu on vaikeaa 

ja se on siksi kestänyt pitkään ja siten asiakas- ja huoltopalvelu saattaa 

antaa sille korkeamman prioriteetin. Hänen mukaansa tuotekehityksen 

tulisi käydä kaikki tapaukset läpi ja tunnistaa toimimattomuuden 

aiheuttanut syy, mutta tapausten suuren määrän takia se ei käytännössä 

ole mahdollista. Lähtötietojen valossa tilanne kohdeyrityksessä on 

samankaltainen. 

 

Fundin & Elg (2010) tutkimille yrityksille oli tyypillistä myös takuuaikojen 

rajallisuuden tärkeys, asiakkaan tyytymättömyyden liittyminen tuotteen 

toimintaan ja tuotteen huollettavuuteen sekä luotettavuuteen, yksittäisten 

ongelmatapausten käyttäminen oppimiseen sekä tyytymättömiltä 

asiakkailta saatujen tietojen painottaminen. Heidän mukaansa 

erikoistietämystä pitäisi olla nykyistä aikaisemmin käytettävissä ongelmien 

analysointiin ja juurisyiden tunnistamiseen. Heidän tutkimistaan yrityksistä 

yksi korosti tuotekehittäjien tärkeyttä toimia läheisemmässä yhteistyössä 

asiakaspalvelun kanssa parempien analyysien saavuttamiseksi. Toinen 

yritys käytti laatukoordinaattoreita, jotka työskentelivät yhteistyössä muun 

verkoston kanssa ohjatakseen ongelmat oikeaan suuntaan 

mahdollisimman nopeasti. 

 

Fundin & Elg (2010) havaitsivat tutkimuksessaan, että kaikille tutkituille 

yrityksille oli tärkeää käyttää tuotekehittäjiä tiedon kuljettajina 

asiakastapaamisten jälkeen ja useissa yrityksissä oli asetettu tavoitearvoja 

kuinka monta kertaa vuodessa tuotekehittäjien tulisi vierailla asiakkaiden 

luona. Menettelyllä tavoiteltiin tiedon laatua ja asiakastyytymättömyyden 

analysointia parhailla mahdollisilla resursseilla. Tutkijat havaitsivat myös, 

että maantieteellisten etäisyyksien voittamiseksi useat yritykset järjestivät 

vuosittaisia tapaamisia tuotekehittäjien ja asiakaspalvelun ja huollon 

edustajien välillä. Näissä tilaisuuksissa esiteltiin uusia tuotteita ja toisaalta 
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tuotekehittäjät saivat palautetta asiakkaat hyvin tuntevilta henkilöiltä. 

Lisäksi saatettiin antaa palautetta kehitysehdotuksiin ja keskustella täysin 

uudenlaisista ratkaisuista. Edellä mainittua toimintaa harjoitetaan myös 

tämän työn kohdeyrityksessä. 

 

Tucker et. al. (2002) tutkivat ongelmien ratkaisua etulinjan työntekijöiden 

osalta sairaalakontekstissa. Heidän mukaansa tutkimuksen tuloksia voi 

hyödyntää vaativassa ja ennustamattomassa etulinjan työssä, jossa 

asiakkailla voi olla erilaisia reaktioita ja ainutlaatuisia tarpeita. Vaikka 

konteksti on tässä työssä erilainen, ovat teknisen asiakaspalvelun 

työntekijät etulinjassa kohtaamassa asiakkaita ja heidän ongelmia. Tämä 

työ on vaativaa johtuen niin asiakkaista, ongelmien haastavuudesta ja 

vaaditusta nopeudesta ja siksi on perusteltua tarkastella tämän 

tutkimuksen tuloksia. 

 

Tutkimuksessaan Tucker et. al. (2002) havaitsivat, että käytettävissä 

olevan ajan puute sekä nopeita yksin tehtäviä ratkaisuja arvostavat normit 

aiheuttivat sen, että työntekijät harvoin osallistuivat juurisyiden 

poistamiseen, ja silloin kun he osallistuivat, he yleensä vain ilmoittivat 

kohdanneensa ongelman. Tästä seurasi, että vain pieni osa kohdatuista 

ongelmista tuli muiden työntekijöiden tietoon, mikä merkittävästi vähensi 

organisaation oppimista ja kehitystoimia. Heidän mukaansa ongelmien 

ratkaisukäytännöt, jotka keskittyvät vain pääsemään yli eteen tulleesta 

ongelmasta, estävät organisaation oppimista ja kehittymistä, koska lyhyen 

aikavälin menestys vähentää motivaatiota juurisyiden etsimiseen ja 

poistamiseen ja koska täten menetetään pitkä aikavälin kehittämisessä 

tarvittava tieto. Tutkimuksessa havaittiin, että työntekijät kokivat pätevyyttä 

ja mielihyvää sekä ylpeyttä kyetessään ratkaisemaan välittömästi itse 

eteen tulleita ongelmia ja heitä myös palkittiin siitä, joten heillä ei ollut 

mitään motivaatiota etsiä ja ratkaista piileviä juurisyitä. Heidän mukaansa 

useiden organisaatioiden kohdalla toiminnan kehittäminen vaatii 

selvittämistä siitä miten työ etulinjassa todellisuudessa suoritetaan sekä 

työntekijän olojen kehittämistä, jotta ongelmien ratkaiseminen saa 
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paremmat mahdollisuudet. Taustatietoina kohdeyrityksestä tiedetään, että 

asiakaspalvelijat pyrkivät ratkaisemaan ongelmat itse. Tässä työssä onkin 

syytä tarkastella ilmoittavatko he eteenpäin sellaisista ongelmista, joiden 

voidaan olettaa toistuvan tai jotka ovat vakavia sekä pyritäänkö 

yrityksessä pureutumaan ongelmien juurisyihin systemaattisesti. 

 

Tucker et. al. (2002) esittävät tutkimuksensa pohjalta lukuisia keinoja 

kehittää ongelmien ratkaisemista. Heidän mukaansa ongelmien 

ratkaiseminen tulee olla osa työntekijöiden toimenkuvaa ja siihen tulee 

varata riittävästi aikaa. Toisekseen työntekijöillä tulee olla säännölliset 

mahdollisuudet kertoa havaitsemistaan ongelmista niille joiden vastuulla 

on niiden käsittely. Tutkimuksen mukaan työntekijät toivat ongelmia esiin 

vain silloin kun he pystyivät tekemään sen helposti ja siksi heille tulee 

järjestää vaivaton tapa kertoa havainnoistaan eteenpäin ja mielellään 

välittömästi koska tuolloin juurisyyn selvittämisessä tarvittavat taustatiedot 

ovat vielä kirkkaana mielessä. Ongelmien ratkaiseminen on osa 

kohdeyrityksen asiakaspalvelijoiden työtä, mutta on syytä tutkia missä 

määrin he osallistuvat juurisyiden ratkaisemiseen ja onko heillä olemassa 

vaivaton tapa kertoa ongelmista eteenpäin. 

 

Tucker et. al. (2002) mukaan kun tieto ongelmasta saadaan, tulee siihen 

kohdistaa riittävä huomio. Heidän mukaansa kommunikaatio on tärkeää ja 

työntekijöiden pitää olla varmoja, että heitä ei leimata valittajiksi jos he 

kertovat ongelmista. Heidän tutkimuksessaan työntekijät eivät ilmoittaneet 

turhanpäiväisistä ongelmista vaan he usein jättivät jopa ilmoittamatta 

ongelmista, jotka tutkijoiden mielestä olisi ollut syytä ilmoittaa eteenpäin. 

Heidän mukaansa pienikin määrä negatiivista palautetta ongelmien 

esiintuomisessa voi aiheuttaa sen, että henkilö ei enää jatkossa ole 

halukas olemaan aktiivinen ja auttavainen. Tucker et. al. (2002) havaitsivat 

tutkimuksissaan myös hyvän käytännön, jossa organisaatiolla oli resurssi 

selvittämässä havaittuja ongelmia etenkin niissä tapauksissa, joissa asia 

vaati enemmän aikaa. Edellä olevan perusteella on hyvä selvittää miten 

kohdeyrityksen asiakaspalvelijat kokevat heihin suhtauduttavan 
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ongelmista kerrottaessa ja millaiset resurssit heitä on tukemassa 

selvittelyä vaativissa tapauksissa. 

 

Tucker et. al. (2002) esittävät, että kun edellytykset ongelmien 

ratkaisemiselle ovat olemassa, voi organisaatio alkaa kannustaa 

ratkaisujen luomiseen, kokeiluihin sekä pidemmän aikavälin 

kehittämiseen. Heidän mukaansa toimivan ongelmien 

ratkaisemiskäytännön luominen auttaa ihmisiä tunnistamaan sen 

mahdolliset hyödyt ja siten rohkaisee osallistumaan ongelmien 

ratkaisemiseen liittyvään ylimääräiseen työhön. He varoittavat, että 

työntekijöiden määrän karsiminen minimiin ja paine vastata asiakkaiden 

tarpeisiin välittömästi vähentävät työntekijöiden motivaatiota osallistua 

pitkän aikavälin kehitystoimiin. Tässä työssä olisi hyvä selvittää millaiseksi 

teknisen asiakaspalvelun henkilöt kokevat ongelmien ratkaisuilmapiirin ja 

toisaalta millaisena he näkevät oman työkuormansa ja resurssien 

riittävyyden. 
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3. TUTKIMUSMETODOLOGIA JA TIEDONKERUUMENETELMÄ 

 

3.1 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimusmetodina tässä tutkimuksessa on tarkoitus käyttää laadullista 

tapaustutkimusta, koska kyseessä on empiirinen tutkimus, jossa on 

tarkoituksena luoda uutta teoriaa Eisenhardt (1989) sekä Järvisen & 

Järvisen (2004) taksonomian mukaisesti. Eisenhardt (1989) toteaa, että 

vaikka uutta teoriaa ei aina löydykään, voi tutkimus silti kasvattaa 

ymmärrystä tutkittavasta alueesta. 

 

Eisenhardt (1989) mukaan tapaustutkimus sopii hyvin tilanteisiin, jossa 

tutkitaan uutta ja vähän tutkittua aluetta tai ilmiötä, tai tilanteisiin, joissa 

nykyiset näkökulmat vaikuttavat riittämättömiltä vähäisten empiiristen 

todisteiden takia tai kun ne ovat ristiriidassa joko toistensa tai terveen 

järjen kanssa tai jos teoriaa testaavan tutkimuksen havainnot viittaavat 

uuden näkökulman tarpeelle. Hänen mukaansa tapaustutkimuksiin 

pohjautuva teorian luominen sopii hyvin em. tilanteisiin koska se ei ole 

riippuvainen aiemmasta kirjallisuudesta tai aiemmista empiirisistä 

todisteista. Nyt tutkittavasta aihepiiristä on olemassa kirjallisuutta, mutta se 

painottuu yritys-kuluttaja-kontekstiin eikä yritysten välisestä 

asiakastyytyväisyydestä ole kovin paljoa tutkimuksia. Olemassa olevien 

tutkimusten mukaan ongelmien ratkaiseminen on yksi tärkeä tekijä 

yritysten välisessä asiakastyytyväisyydessä, mutta sen vaikutuksesta 

asiakastyytyväisyyteen yrityskontekstissa on niukasti kirjallisuutta. 

Vastaava tilanne on myös käytännön keinojen osalta ongelmien 

ratkaisuun liittyen. Näin ollen on perusteltua käyttää tätä tutkimusmetodia 

ja pyrkiä esittämään ajatuksia uuden teorian pohjaksi. 

 

Eisenhardt (1989) mukaan tapaustutkimuksen eräs vahvuus on, että siitä 

syntyvä teoria on todennäköisesti empiirisesti validi, koska teorian 

muodostusprosessi on niin läheisesti sidoksissa todistusaineistoon ja siten 

muodostuva teoria on yhdenmukainen empiiristen havaintojen kanssa. 
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Metsämuuronen (2008) puolestaan viittaa aiempaan kirjallisuuteen ja 

nostaa tapaustutkimuksen vahvuuksista esiin mm. että se sallii yleistykset 

ja että se pystyy mahdollisesti tarjoamaan tukea vaihtoehtoisille tulkinnoille 

ja tulosten sovellettavuuden toimintaan sekä kansantajuisen raportoinnin 

mahdollisuuden. 

 

Eisenhardt (1989) mukaan jotkin tapaustutkimukseen pohjautuvan teorian 

muodostuksen vahvuuksia luovat piirteet voivat johtaa myös heikkouksiin. 

Hän mainitsee esimerkkinä, että vahva empiirisiin todisteisiin 

nojautuminen voi johtaa hyvin monimutkaiseen teoriaan. Hänen mukaansa 

hyvä teoria on kitsas, mutta runsas aineisto voi houkutella laatimaan 

kaikenkattavan teorian, mistä voi seurata hyvin yksityiskohtainen, mutta 

kokonaisuuden kannalta monimutkainen teoria. Hänen mukaansa 

ongelmana voi olla, että tapaustutkijalta puuttuvat kvantitatiiviset mittarit tai 

havainnot useista tapauksista ja siksi hänen voi olla vaikea arvioida mitkä 

ovat tärkeimmät suhteet. Tämä on siis syytä pitää mielessä esitettäessä 

ehdotuksia uuden teorian suhteen. 

 

Järvisen & Järvisen (2004) ja Eisenhardt (1989) mukaan 

tapaustutkimuksissa aineistonhankinta suoritetaan joko kyselyin, 

haastatteluin, havainnoimalla tai arkistomateriaaliin perustuen. Edellä 

mainittujen tutkijoiden mukaan kerättävä aineisto voi olla sekä 

kvalitatiivista että kvantitatiivista. Tässä työssä tutkimusaineisto on ajateltu 

kerättävän haastattelemalla, tutkimalla kahden edellisen 

asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia sekä kirjaamalla ja luokittelemalla 

tekniseen asiakaspalvelun käsittelemiä tapauksia. 

 

Teemahaastatteluja käytetään, koska Järvisen & Järvisen (2004) mukaan 

tämä menetelmä palvelee hyvin analyyttistä tai teoreettista yleistämistä ja 

koska haastateltaviksi tullaan valitsemaan tutkimuskohteen parhaiten 

tuntevat henkilöt. Avoin haastattelumuoto on tärkeä myös sen takia, että 

haastattelun aikana on mahdollisuus tarkentaa kysymyksiä ja toisaalta 
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edetä tutkimuksen tavoitteiden kannalta tärkeään suuntaan ilman 

ennakkokäsitysten asettavia rajoitteita.  

 

Haastatteluista Järvinen & Järvinen (2004) toteavat, että tutkijan tulee 

hallita aihe hyvin, sillä kysymyksiä esitetään yleensä ”lennosta” ja toisaalta 

vastauksia tulee kyetä tulkitsemaan samanaikaisesti ja tarvittaessa 

muuttamaan suunnitelmaa niiden mukaan. Tätä silmälläpitäen voidaan 

katsoa eduksi, että haastattelija on työskennellyt pitkään kyseisessä 

yrityksessä ja on tuttu myös tutkittavan aihealueen kanssa. Toisaalta 

huomiota tulee kiinnittää ennakkoasenteiden ja -käsitysten pitämiseen 

erillään tutkimuksesta. 

 

Haastatteluaineistoa on suunniteltu analysoitavan selitysten rakentamisen 

keinoin, koska aineistoa ei ole tarkoitus sovittaa olevassa olevaan teoriaan 

eikä toisaalta tutkia muuttujia peräkkäisinä ajanhetkinä. Sen sijaan 

tutkimustulosten perusteella on tarkoitus muodostaa selityksiä 

tutkimuskysymykseen vastaamiseksi. 

 

Tarkoituksena on haastatella kaikki emoyhtiön teknisen asiakaspalvelun 

työntekijät sekä teknisestä asiakaspalvelusta vastaava päällikkö. Lisäksi 

yrityksen laatupäällikkö on myös perusteltua haastatella, koska hänen 

työnsä liittyy läheisesti asiakkaiden kokemiin ongelmiin ja niiden 

ehkäisemiseen. Kaiken kaikkiaan haastateltavia henkilöitä tullee olemaan 

kuusi. Riittävän laaja haastateltavien joukko on tarpeen mahdollisimman 

kattavan ja virheettömän kokonaiskuvan saavuttamiseksi. 

 

3.2 Aineiston hankinta 

 

Tässä työssä tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan hyödyntämällä 

monipuolista aineistoa. Yhtenä tiedonlähteenä toimivat asiakkaiden 

ongelmien ratkaisuun kiinteästi liittyvien henkilöiden haastattelut. Toisena 

lähteenä käytetään asiakaspalveluun tulleiden yhteydenottojen 

kirjaamisen ja luokittelun perusteella koottua aineistoa. Kolmantena 
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lähteenä toimivat asiakkaille tehtyjen asiakastyytyväisyystutkimusten 

tulokset. 

 

3.3.1 Haastattelut 

Avoimissa teemahaastatteluissa haastateltiin kaikki neljä kohdeyrityksen 

pääkonttorissa teknisessä asiakaspalvelussa työskentelevää henkilöä 

sekä heidän esimies. Heidän lisäkseen haastateltiin yrityksen 

tuotelaadusta vastaava päällikkö. Jokainen henkilö haastateltiin erikseen. 

Haastateltaville oli etukäteen kerrottu tutkimuksen aiheesta sekä annettu 

lista haastattelussa käsiteltävistä keskeisistä aiheista. 

 

Haastattelut nauhoitettiin litterointia varten haastateltavien luvalla. 

Haastattelun aluksi työn aihe ja tavoite kerrattiin lyhyesti. Itse haastattelut 

etenivät vapaamuotoisesti suunniteltuja aiheita seuraten ja tarvittaessa 

painottuen niihin seikkoihin, jotka koettiin tärkeiksi. Kukin haastatteluista 

kesti noin 1-1,5 tuntia. 

 

Haastattelija teki haastattelun aikana muistiinpanoja sekä haastattelujen 

jälkeen litteroi haastattelut olennaisilta osin. Saatua dataa käsiteltiin 

sisällön analyysin keinoin, jonka jälkeen siitä kirjoitettiin yhteenveto, jota 

käsitellään seuraavassa luvussa. 

 

3.3.2 Asiakaspalveluun tulleet yhteydenotot 

Työssä kerättiin otoksena kaikki kohdeyrityksen asiakaspalveluun tulleet 

yhteydenotot yhden viikon ajalta. Yhteydenotoista kirjattiin mm. seuraavat 

tunnistetiedot: 

- Yhteyttä ottanut taho 

- Yhteydenoton syy 

- Montako päivää tapaus oli ollut auki ennen emoyhtiöön tuloa 

- Monenko henkilön/tahon kautta tapaus oli kulkenut ennen 

emoyhtiötä 

- Montako päivää ratkaisu kesti 

- Kysyttiinkö neuvoa tuotekehityksestä 
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- Siirrettiinkö tapaus tuotekehityksen ratkaistavaksi 

 

Teknisen asiakaspalvelun henkilöt tekivät luokittelua päivittäisessä 

työssään tätä varten laadittuun taulukkoon. Tällä luokittelulla pyrittiin 

saamaan täydentävää taustatietoa haastatteluissa esille tulleiden 

seikkojen tueksi. Tunnistetiedoille oli tutkijan toimesta laadittu luokittelu, 

jonka mukaan tapauksen tuli luokitella. Tällä haluttiin varmistaa 

samanlainen luokittelutapa ja tietojen vertailukelpoisuus. 

 

Otannan tuloksia on esitelty alla olevassa taulukossa, josta nähdään, että 

yhteydenotot painottuivat selvästi teknisiin ongelmiin, mutta kaiken 

kaikkiaan tapaukset saatiin enimmäkseen ratkaistua nopeasti eivätkä ne 

kulkeneet enintään kuin parin tahon kautta. Emoyhtiön apua kaipaavat 

tapaukset oli varsin nopeasti osattu ohjata sinne, sillä tapaukset olivat 

olleet auki vain muutamia päiviä ennen emoyhtiöön saapumistaan. 

Tekninen asiakaspalvelu pystyi itse ratkaisemaan suurimman osan 

tapauksista kysymättä neuvoa tuotekehityksestä tai siirtämättä tapausta 

tuotekehityksen ratkaistavaksi. Tietojen luottamuksellisuuden vuoksi 

taulukossa ei esitetä tuloksia sen osalta miten yhteydenotot jakautuivat eri 

tahojen kesken. 
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  Ratkaisuaika [päivää] 
%-

osuus   Yhteydenoton syy 
%-

osuus   

  0 82 %   Lisätietojen/neuvojen kyselyä 24 %   

  1 8 %   Takuukorjaus 20 %   

  2 1 %   Tekninen ongelma 56 %   

  ei ratkennut otannan aikana 8 %         

              

  
Tapaus auki ennen 

emoyritystä [päivää] 
%-

osuus   

Monenko henkilön/tahon 
kautta tapaus kulkenut ennen 

emoyritystä [kpl] 
%-

osuus   

  0 67 %   0 31 %   

  1 19 %   1 41 %   

  2 5 %   2 18 %   

  3 2 %   3 1 %   

  4 4 %   4 4 %   

  5 2 %   5 1 %   

        6 4 %   

              

  
Kysytty neuvoa 

tuotekehityksestä 
%-

osuus   Siirretty tuotekehitykseen 
%-

osuus   

  Ei 94 %   Ei 95 %   

  Kyllä 6 %   Kyllä 5 %   

              

Taulukko 2. Emoyhtiön tekniseen asiakaspalveluun tulleiden tapausten 

luokittelu. 

 

3.3.3 Asiakastyytyväisyystutkimukset 

Kohdeyritys on teettänyt säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia ja 

tässä työssä käytetään lähdemateriaalina vuosina 2011 ja 2012 tehtyjen 

tutkimusten tuloksia. Kyseiset tutkimukset on yrityksen toimeksiannosta 

tehnyt kyseisenlaisiin tutkimuksiin erikoistunut yritys. Vuonna 2011 

tutkimukseen haastateltiin internetin ja puhelimen välityksellä 317 

yrityksen nykyistä asiakasta 15 eri maasta ja vuonna 2012 vastaavat luvut 

olivat 415 ja 15. Yritys on itse tehnyt aiempina vuosina vastaavia 

tutkimuksia, mutta niiden sisältö ja toteutustapa eroavat jonkin verran, 

joten ne päätettiin jättää tämän työn ulkopuolelle, jotta voidaan varmistua 

tietojen vertailukelpoisuudesta. 
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Tutkitut asiakkaat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: suorat avainasiakkaat, 

jakelijat ja jälleenmyyjät. Tuloksia voidaan tarkastella myös 

maantieteellisen jakautumisen pohjalta. 

 

Tutkimuksilla pyrittiin selvittämään nykyisten asiakkaiden tyytyväisyyttä ja 

uskollisuutta sekä halukkuutta suositella kohdeyritystä. Tutkimuksilla 

tarkasteltiin myös kohdeyrityksen imagoa ja pyrittiin määrittämään 

kehitystoimien prioriteetteja. 

 

Tutkimuksessa asiakastyytyväisyyttä mitattiin epätasapainotetulla 

asteikolla: tyytymätön, vähemmän tyytyväinen, tyytyväinen, hyvin 

tyytyväinen, täysin tyytyväinen. Tämä asteikko on tiukempi kuin 

perinteinen symmetrinen asteikko ja se mahdollistaa paremman hajonnan. 

Tutkimusten tyytyväisyyttä kuvaavat arvosanat muodostuivat ”hyvin 

tyytyväinen” tai ”täysin tyytyväinen” arvosanojen osuudesta. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia eri 

toimintoja, jotka edelleen pilkottiin asiakastyytyväisyyteen vaikuttaviin 

osatekijöihin. Tämän työn kannalta mielenkiintoisimpina toimintoina 

voidaan pitää: 

- myynti/asiakaspalvelua,  

- suorien avainasiakkaiden korjaus- ja huoltopalvelua sekä varaosia, 

- jälleenmyyjien ja jakelijoiden korjaus- ja huoltopalvelua. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia seikkoja 

myös siten, että eroteltiin kaikki asiakkaan kokonaistyytyväisyyteen 

vaikuttavat seikat ja verrattiin niiden suhteellista vaikutusta 

asiakastyytyväisyyteen sekä niiden saamia arvosanoja. Tämän 

tarkoituksena oli löytää yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, ja ne 

määriteltiin seuraavalla tavalla. Strategiset vahvuudet ovat yrityksen 

menestystekijöitä eli asiakkaille tärkeitä alueita, joilla yritys on menestynyt 

ja siten saavuttanut strategista etua. Nämä alueet tulisi vähintäänkin pitää 

ennallaan tai parantaa jos suinkin mahdollista. Vahvuudet ovat 
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resurssitekijöitä eli asiakkaille vähemmän tärkeitä alueita, joilla yritys on 

onnistunut toiminnassaan. Näitä alueita tulisi seurata ja pyrkiä pitämään 

nykyisellä tasolla. 

 

Heikkoudet ovat vastaavasti yrityksen pääkehityskohteita siis toisin 

sanoen osa-alueita, joilla yritys ei ole menestynyt tärkeiden asiakkaiden 

kannalta. Nämä ovat strategisia kehityskohteita ja niitä tulisi parantaa 

merkittävästi. Toissijaiset kehityskohteet ovat alueita, joilla asiakkaiden 

luottamus on matalampaa, mutta nämä osa-alueet eivät ole asiakkaiden 

kannalta kriittisiä. Näitä alueita voisi luonnehtia hyväksyttäviksi 

heikkouksiksi ja ne tulisi pitää nykytasolla ja huolehtia, että ne eivät pääse 

heikkenemään enempää. 

 

Tutkimuksessa esitettiin asiakkaille myös avoimia kysymyksiä. Vaikka 

tutkittujen asiakkaiden oli mahdollista vastata nimettömänä, antoi 

molempina vuosina noin kolme neljästä asiakkaasta luvan julkaista heidän 

nimensä vastausten yhteydessä. 

 

Tulosten mukaan asiakastyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla ja 

asiakkaat ovat yritykseen huomattavasti tyytyväisempiä kuin sen 

parhaaseen kilpailijaan. Ero käytetyllä mitta-asteikolla on noin 

kaksinkertainen. Tulos on hyvä myös suhteessa tutkimuksentekijän 

parhaiden toimijoiden vertailudataan. Vuosien 2011 ja 2012 tulokset ovat 

yhtenevät. Seuraavassa luvussa käydään kyseisten tutkimusten tuloksia 

tarkemmin läpi, mutta aineiston luottamuksellisuuden vuoksi 

yksityiskohtaisia tietoja ei voida esittää. 
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa käsitellään kerättyä aineistoa siten, että aineisto on 

ryhmiteltynä alatutkimuskysymysten mukaan. Toisin sanoen kuhunkin 

alakysymykseen vastaava aineisto on ryhmitelty omaan alalukuunsa. 

 

4.1 Miten tunnistaa tärkeimmät asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat 

ongelmat? 

 

Kaikki haastatellut kohdeyrityksen teknisen asiakaspalvelun työntekijät 

mainitsivat tarpeen saada asiakkaan ongelmat nopeasti ratkaistua ja 

omalta osaltaan pyrkivät tähän aktiivisesti. Lähes kaikki haastatellut 

mainitsivat myös tapaukset, joissa täysin uusi tuote ei toimi ensimmäistä 

kertaa käyttöönotettaessa tai jos samaa tuotetta joudutaan takuuaikana 

huoltamaan useaan kertaan. Kerrotun mukaan näissä tapauksissa 

saatetaan tapauksesta riippuen vaihtaa tuote täysin uuteen ja siten saada 

ongelma hoidettua ja osaltaan yrittää pitää asiakas tyytyväisenä.  

 

Haastatteluissa tuli myös yhdenmukaisesti esille, että vihaisia asiakkaita 

pyritään lepyttelemään ensinnäkin saamalla ongelma ratkaistua sekä 

olemalla heihin yhteydessä ja kertomalla miksi kävi niin kuin kävi. 

Haastateltavat tunnistivat asiakkaat vihaisiksi useiden eri seikkojen 

perusteella. Yksittäisissä vastausten perusteella vihaisiksi tunnistetaan ne, 

jotka soittavat hermostuksissaan moneen paikkaan, ovat yhteydessä 

suoraan emoyhtiöön tai jotka kuulostavat puhelimessa selvästi vihaisilta. 

Jossain tapauksissa saatetaan lähteä itse käymään asiakkaan luona, 

etenkin Suomessa. Erään haastatellun mukaan lähettämällä ”tehtaan 

mies” paikalle, saa yritys asiakkaan silmissä kasvot ja kokee, että hänen 

ongelmansa otetaan tosissaan. 

 

Asiakkaiden vihaisuus ei tule esille jos tytäryhtiö tai joku muu on asiakkaan 

ja emoyhtiön välissä ja tällöin avainrooli on välissä olevalla taholla. Mikäli 

emoyhtiö saa tietoonsa hermostuneen asiakkaan ulkomailta, ohjeistavat 
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he paikallista toimijaa olemaan yhteydessä kyseiseen asiakkaaseen. 

Lähes kaikkien haastateltujen mukaan hyvityksinä ei lähetetä tavaraa, 

mutta takuussa joskus joustetaan eli saatetaan hyväksyä takuuseen 

korjauksia tuotteista, joiden takuu on äskettäin päättynyt. Tässä 

noudatetaan harkintaa tapauksen mukaan. Eräs haastateltava mainitsi, 

että koulutusta saatetaan joskus antaa veloituksetta kompensaationa. 

Yhdenkään haastatellun tiedossa ei ollut, että asiakasta hyvitettäisiin 

rahallisesti esimerkiksi seuraavien kauppojen yhteydessä, koska tämä 

saattaa haitata myöhempien kauppojen yhteydessä käytäviä 

hintaneuvotteluja. 

 

Puolet haastatelluista kertoi, että tärkeäksi ongelmaksi tunnistetaan myös 

ne joissa asiakas uhkaa päättää yhteistyön ja siirtyä kilpailijalle. Yksi 

haastateltavista toi esille, että pelkästään asiakkaan koon perusteella ei 

voi päätellä asiakkaan tärkeyttä, sillä pienikin asiakas voi olla hyvin tärkeä, 

sillä puskaradio toimii paikoin tehokkaasti ja pienen asiakkaan ongelmat 

saattavat tulla ison joukon tietoon. 

 

Toisaalta asiakastyytyväisyystutkimusten perusteella tiedetään, että 

jälleenmyyjille korjaus- ja huoltopalvelu sekä varaosat ovat huomattavasti 

merkittävämmässä roolissa kokonaistyytyväisyyden kannalta kuin 

avainasiakkaille ja tytäryhtiöille. Tämän perusteella voidaan olettaa, että 

jälleenmyyjien tekniselle asiakaspalvelulle osoittamat ongelmat vaikuttavat 

enemmän asiakastyytyväisyyteen. 

 

Yhteenvetona haastatteluista voi todeta, että tärkeimpien 

asiakastyytyväisyyteen vaikuttavien tapausten tunnistaminen on hyvin 

haastavaa. Osaltaan tärkeiksi tapauksiksi tunnistetaan ne joissa täysin 

uusi tuote ei toimi. Toisaalta asiakkaan aktiivisuus ja havaittu tunnetila voi 

kertoa tärkeästä tapauksesta. Hyvin selvä merkki tärkeästä tapauksesta 

on asiakkaan uhkaus yhteistyön päättämisestä. Yleispäteviä 

tunnistusohjeita ei haastatelluilla ollut. Olennaisimpana seikkana tulee 
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esiin asiakkaan kanssa tekemisissä olevan henkilön pelisilmä eli kyky 

arvioida tapaus ja sen vakavuus. 

 

Tutkimuksen perusteella on selvää, että asiakastyytyväisyyden kannalta 

tärkeät tapaukset tulee voida tunnistaa, koska pahimmillaan yhteistyö 

päättyy ja asiakkaan kokemat ongelmat tulevat muidenkin asiakkaiden 

tietoon.  

 

4.2 Millaisin keinoin ongelmia nyt ratkotaan? 

 

Haastatellut kertoivat yhdenmukaisesti, että emoyhtiön tekniseen 

asiakaspalveluun otetaan yhteyttä kolmella eri tavalla, puhelimitse, 

sähköpostilla sekä sähköisellä järjestelmällä, johon voivat tukipyyntöjä 

tehdä sekä tytäryhtiöt että jälleenmyyjät. Kaikki emoyhtiöön tulevat teknisiä 

asioita koskevat puhelut ohjataan tekniseen asiakaspalveluun. 

Periaatteena on, että teknisessä asiakaspalvelussa on virka-aikaan aina 

joku vastaamassa puhelimeen ja haastateltujen mukaan he vastailevat 

jonkin verran puheluihin myös vapaa-aikanaan. Kaksi kolmannesta 

haastatelluista kertoi, että helpoimmat tapaukset tulevat yleensä 

puhelimitse ja ne saadaan yleensä ratkaistua saman tien.  

 

Tekniseen asiakaspalveluun tulleiden yhteydenottojen luokittelun 

perusteella haastatteluissa esille tulleet tiedot pitävät paikkansa. 

Luokittelun mukaan yli 80 % tapauksista saatiin ratkaistua heti ja lähes 10 

% seuraavana päivänä vain pienen osuuden vaatiessa pidemmän 

käsittelyajan. Vastaavasti vain noin kuudessa prosentissa tapauksista 

teknisen asiakaspalvelun tarvitsi kysyä neuvoja tuotekehityksestä ja vain 

viitisen prosenttia tapauksista siirrettiin tuotekehityksen ratkaistavaksi. 

 

Teknisellä asiakaspalvelulla on yksi yhteinen sähköpostiosoite, jota kaikki 

teknisen asiakaspalvelun työntekijät seuraavat. Sieltä he ohjaavat sitten 

kukin tapauksia itselleen henkilökohtaisiin osoitteisiinsa tai jos mahdollista 

vastaavat niihin suoraan. Huomioitavaa on, että tytäryhtiöt ottavat yleensä 
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suoraan yhteytä henkilökohtaisiin osoitteisiin. Sähköiseen järjestelmään 

tehtyihin tukipyyntöihin vastataan suoraan tai ohjataan ne 

asiaankuuluvalle henkilölle. Teknisen asiakaspalvelun henkilöillä on 

periaatteessa jaettuna maat joiden tapauksista he vastaavat, mutta tätä ei 

noudateta orjallisesti vaan jos jollekin kertyy ruuhkaa tai joku on matkoilla 

tai poissa niin toiset käsittelevät tapauksia vaikka ne eivät heidän 

vastuumaistaan olisikaan. Oman haasteensa tuo se, että emoyhtiön 

tekninen asiakaspalvelu on Suomessa, mutta käyttäjät ovat ympäri 

maailmaa.  

 

Lähes kaikki haastatellut kertoivat, että kaikkiin tapauksiin pyritään 

kuitenkin vastaamaan jotakin vuorokauden sisällä ja ilmoittamaan, että 

asia on vähintään työn alla. Toisaalta asiakastyytyväisyystutkimuksissa 

tutkittiin yhtenä osana yrityksen imagoa ja yrityksen omien asiakkaiden 

keskuudessa se oli erittäin positiivinen. Tämän työn kannalta 

kiinnostavimpana imagoon vaikuttavana väittämänä voidaan pitää ”omaa 

nopean reagointiajan” -väitettä, jonka kanssa osittain tai täysin samaa 

mieltä on yli kaksi kolmannesta asiakkaista molemmissa kyselyissä, joten 

voimme todeta, että sekä haastattelujen että 

asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset ovat tältä osin yhdenmukaisia. 

Kaikkien haastateltujen mukaan tavoitteena on ratkaista ongelmat 

paikallisesti ja mahdollisimman lähellä asiakasta. Luokiteltujen tapausten 

perusteella tässä ilmeisesti onnistutaan varsin hyvin, sillä emoyhtiöön 

tulleista tapauksista vain noin kymmenes oli kulkenut useamman kuin 

kahden tahon kautta.  

 

Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan heikompia arvosanoja saaneita, 

mutta merkittävästi asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia osatekijöitä 

tärkeysjärjestyksessä ovat ongelmienratkaisukyky, ongelmien 

käsittelyaika, myyntihenkilöiden saavutettavuus, kyselyihin vastaamisaika 

sekä teknisen tuen saavutettavuus. Tämän työn kannalta kiinnostava 

osatekijä on myös ongelmiin asennoituminen, mutta sen vaikutus 

asiakastyytyväisyyteen on edellä mainittuja pienempi. Avainasiakkaiden 
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kohdalla kyselyihin vastaamisajalla on hiukan muita suurempi vaikutus 

tyytyväisyyteen. Muilta osin osatekijöiden merkittävyydellä 

asiakastyytyväisyyteen ei ole suurta eroa asiakasryhmien välillä. 

Maantieteellisesti tarkasteltuna tuloksissa ei ole selvää trendiä, jossa joku 

asiakasryhmä antaisi järjestelmällisesti muita parempia tai huonompia 

arvosanoja. Merkittävimmät erot löytyvät teknisen tuen nopeasta 

saatavuudesta ja sen laadusta, joista pohjoismaiset asiakkaat antavat 

parempia arvosanoja. Varaosien toimitusaikojen kohdalla Euroopan 

ulkopuoliset asiakkaat antavat ehkä hiukan yllättäen parhaat arvosanat 

selvällä erolla eurooppalaisiin asiakkaisiin. Nämä tulokset ovat 

mielenkiintoisia sillä haastattelujen perusteella emoyhtiön tekninen 

asiakaspalvelu pyrkii olemaan hyvin saavutettavissa sekä vastaamaan 

kyselyihin ja ongelmiin nopeasti. Tuloksia tarkasteltaessa täytyy pitää 

mielessä, että osaltaan niihin vaikuttaa myös asiakasta lähinnä olevan 

tahon toiminta eikä pelkästään emoyhtiön toiminta. 

 

Haastateltavat kertoivat yhdenmukaisesti, että emoyhtiön tekninen 

asiakaspalvelu vastaa kaiken teknisen tiedon välittämisestä tytäryhtiöille ja 

jälleenmyyjämaiden huoltokorjaamoille. He laativat 

huoltokoulutusmateriaalit, julkaisevat sähköisessä järjestelmässä teknistä 

materiaalia sekä huoltotoimintaan liittyviä tiedotteita. Pääasiassa sekä 

tytäryhtiöt että jälleenmyyjät saavat samat tiedot, mutta tiettyjä 

dokumentteja ei ole annettu jälleenmyyjille. Tekninen asiakaspalvelu 

kouluttaa huoltokorjaamot ympäri maailmaa, jotta ne osaisivat ratkaista ja 

korjata asiakkaan kohtaamat ongelmat. He keskittyvät pääasiassa 

jälleenmyyjämaiden korjaamoihin, mutta antavat myös jonkin verran 

lisäkoulutusta tytäryhtiöille. Koulutuksen pyritään pitämään keskitetysti 

isolle joukolle kerrallaan. Uusien tuotteiden osalta koulutus on maksutonta, 

mutta yhden haastatellun mukaan jo aiemmin koulutettujen osalta 

uusintakoulutuksista laskutetaan joskus esimerkiksi kouluttajien matka- ja 

majoituskuluja. Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan jälleenmyyjien 

kohdalla korjaus- ja huoltopalveluiden sekä varaosien 

asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista osatekijöistä vain varaosien laatu 
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saavuttaa hyvän arvosanan, mutta sen vaikutus asiakastyytyväisyyteen on 

kohtalaisen pieni. Pääpiirteissään eri osatekijät ovat kehittyneet 

suotuisasti, mutta teknisen tuen nopea saatavuus ja koulutuksen riittävyys 

ovat heikentyneet arvioiden mukaan hiukan. 

 

Lähes kaikkien haastateltujen mukaan tytäryhtiömaiden alueelliset 

itsenäiset huoltokorjaamot ja jälleenmyyjämaiden edustajat tai korjaamot 

yrittävät ensisijaisesti ratkaista asiakkaan kohtaamat ongelmat ja vain siinä 

tapauksessa, että he eivät saa ongelmaa ratkaistua, ottavat he yhteyttä 

emoyhtiön asiakaspalveluun, joka puolestaan neuvoo heitä. Pääosa 

yhteydenotoista tulee jälleenmyyjiltä ja tytäryhtiöiltä tulee vain vähän ja 

hankalia tapauksia, tosin yksi vastaaja nimesi muutaman tytäryhtiön 

poikkeukseksi suuremman kyselymäärän takia. Tekniseen 

asiakaspalveluun tulleiden yhteydenottojen analysoinnin perusteella 

tämäkin haastateltavien kertoma näyttää pitävän paikkansa sillä 

enemmistö tapauksista oli jälleenmyyjämaista. 

 

Kaksi kolmasosaa haastatelluista kertoi, että mikäli emoyhtiön 

asiakaspalvelu ei kykene ratkaisemaan ongelmaa, ottavat he yhteyttä 

emoyhtiön sisällä tarpeellisiin tahoihin, pääasiassa tuotekehitykseen. 

Suorat avainasiakkaat ottavat ensisijaisesti yhteyttä kyseisen maan 

tytäryhtiöön tai jos sellaista ei ole, emoyhtiöön. Myös avainasiakkaiden 

kohdalla pyritään ratkaisemaan ongelma mahdollisimman lähellä 

asiakasta ja vain tarvittaessa apua pyydetään emoyhtiöltä. Kaksi 

haastateltavaa kertoi, että niiden avainasiakkaiden osalta, jotka asioivat 

suoraan emoyhtiön kanssa, emoyhtiön tekninen asiakaspalvelu selvittää 

ratkaisun ongelmaan ja jos tarvitaan korjauspalveluita, he ohjeistavat 

asiakasta lähimpänä olevan korjaamon, jonka jälkeen ilmoittavat 

asiakkaalle mihin korjaamoon tuote tulisi toimittaa korjattavaksi ja koska 

korjaamo tietää valmiiksi mitä tulee tehdä, on korjaus yleensä nopeaa. 

 

Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan suorien avainasiakkaiden 

kohdalla tyytyväisyys korjaus- ja huoltopalveluun sekä varaosiin on 
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kokonaisuutena jopa hiukan heikentynyt kahden tarkastellun tutkimuksen 

välillä vaikkakin muutamien osatekijöiden kohdalla on tapahtunut 

parannusta. Maantieteellisesti tarkasteltuna pohjoismaiset asiakkaat ovat 

arvioissaan ankarimpia. Huollon saatavuus arvioidaan hyväksi 

Pohjoismaiden ulkopuolella ja vastaava tilanne on myös 

ongelmienratkaisukyvyn kohdalla. Kaiken kaikkiaan tulosten perusteella 

avainasiakkaiden tyytyväisyys korjaus- ja huoltopalveluun Pohjoismaissa 

on matala. Nämä tulokset ovat mielenkiintoisia verrattaessa haastattelujen 

tuloksiin, sillä haastattelujen perusteella avainasiakkailla pitäisi olla 

käytettävissään osaavat resurssit ongelmien ratkaisemiseen. Syitä 

tuloksille olisi tarpeen selvittää tarkemmin. 

 

Pääasiassa ongelmien ratkaiseminen etenee aina askel kerrallaan 

asiakasta lähinnä olevalta korjaamolta emoyhtiölle ja vain harvoin ketjussa 

hypätään jonkun tason yli eli esimerkiksi että asiakas ottaisi suoraan 

yhteyttä emoyhtiöön. Näissä tapauksissa on parin haastatellun mukaan 

ainakin osittain taustalla asiakkaan tyytymättömyys asian hoitamiseen 

häntä lähempänä olevan tahon toimesta. 

 

Kaksi kolmasosaa haastatelluista kertoi, että niissä tapauksissa kun 

emoyhtiön tekninen asiakaspalvelu ei pysty suoralta kädeltä antamaan 

vastausta, kertovat he, että eivät valitettavasti pysty auttamaan, mutta 

ilmoittavat etsivänsä vastauksen ja sen saatuaan kertovat sen sitten 

yhteyttä ottaneelle. Tällöin he etsivät tarvittavan tiedon emoyhtiön sisältä 

ja heti sen saatuaan ovat yhteydessä yhteydenottajaan, joka asioi siis 

koko ajan saman henkilön kanssa. 

 

Lähes kaikkien haastateltujen mukaan tekninen asiakaspalvelu yrittää aina 

ensisijaisesti tutkita ja ratkaista tapaukset itse ja vain sellaiset tapaukset, 

joista he tunnistavat tai voivat suoraan päätellä, että heidän kyvyt eivät 

riitä, siirretään suoraan tuotekehitykselle. Pääasiassa tällaiset tapaukset 

ovat ohjelmistoihin liittyviä. 
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Kaikkien haastateltujen perusteella emoyhtiön tekninen asiakaspalvelu ei 

normaalisti soita asiakkaalle jälkikäteen ja varmista onko ongelmat saatu 

ratkaistua vaan he luottavat siihen, että taho, jolle ovat ratkaisuohjeet 

antaneet, huolehtii siitä että asia tulee kuntoon. He siis olettavat, että 

asiakas on tyytyväinen jos asiaan ei palata. Poikkeuksena yksi 

haastateltava mainitsi silloin tällöin jälleenmyyjälle tehtävän 

jälkiyhteydenoton tai jos oma tuotekehitys on pyytänyt palautetta. 

Muutaman haastatellun mukaan tekninen asiakaspalvelu luottaa myös 

siihen, että korjaamo kertoo asiakkaalle mikä oli vikana ja miksi. Selkeää 

ohjeistusta ei ole olemassa siihen miten korjaamon tulisi asiakkaalle 

tiedottaa, mutta ainakin yksi haastateltavista epäili, että korjaamot antavat 

asiakkaalle jonkin tositteen korjauksesta ja että siitä mahdollisesti selviäisi 

vian syy. 

 

Haastateltavat kertoivat yhdenmukaisesti, että tekninen asiakaspalvelu 

käsittelee kaikki jälleenmyyjämaiden takuuhuoltoilmoitukset eli sähköiset 

lomakkeet, jotka laaditaan kaikista takuun aikana huolletuista tuotteista. 

Ilmoituksen laatii huollon suorittaja ja sen hyväksyy emoyhtiön tekninen 

asiakaspalvelu. Tytäryhtiöt hyväksyvät ilmoitukset oman maansa osalta, 

mutta yhden haastatellun mukaan emoyhtiön tekninen asiakaspalvelu 

suorittaa niille säännöllisiä pistokokeita tarkastaen kaikki kyseisen maan 

ilmoitukset valitulta aikaväliltä. Tämän tarkoituksena on varmistaa että vain 

asianmukaisia kuluja kirjataan ilmoitukselle ja toisaalta käytettyjä 

huoltoaikoja tarkastelemalla varmistua siitä, että tuotteet on korjattu 

mahdollisimman nopeasti, jotta asiakas saa tuotteensa pian takaisin. 

 

Lähes kaikki haastatellut mainitsivat, että ongelmien ratkaisemista pyritään 

helpottamaan laatimalla tunnistetuista ongelmista ja niiden ratkaisuista 

tiedotteita huoltoverkostolle. Nämä tiedotteet ovat kaikkien huoltopisteiden 

saatavilla yrityksen sähköisessä järjestelmässä. Mikäli emoyhtiön tekninen 

asiakaspalvelu havaitsee tietyntyyppisten vikojen toistuvan lyhyen ajan 

sisällä useamman kerran, ilmoittavat he asiasta tuotekehitykseen 

tuotteesta vastaavalle päällikölle, joka puolestaan voi käynnistää korjaavat 
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ja ennaltaehkäisevät toimet. Haastattelujen perusteella teknisellä 

asiakaspalvelulla ei ole systemaattista tapaa tunnistaa tällaisia tapauksia 

vaan se perustuu heidän näppituntumaansa. He keskustelevat keskenään 

tapauksista sekä päivittäin että kuukausipalaverissaan ja siten saavat 

tiedon jos muutkin ovat kohdanneet vastaavanlaisia tapauksia. Myös 

tytäryhtiöiden huollon kuukausiraporteista saadaan tietoa. Parin 

haastatellun kommenteissa todettiin tietoa saatavan myös takuutilastoista, 

mutta koska ne ovat historiatietoa ja tulevat hiukan perässä, saa 

nopeimman vihjeen mahdollisia korjaavia toimia vaativista tapauksista 

kentältä tulevista yhteydenotoista.  

 

4.3 Millä keinoin ongelmienratkaisutoimintaa voisi kehittää? 

 

Asiakastyytyväisyystutkimusten tulosten mukaan korjaus- ja huoltopalvelu 

sekä varaosat, joihin myös tekninen asiakaspalvelu sisältyy, luokitellaan 

toissijaiseksi kehityskohteeksi. Korjaus- ja huoltopalvelun sekä varaosien 

vaikutus kokonaistyytyväisyyteen on kaikista tutkimuksessa tarkastelluista 

osa-alueista pienin. Seuraavaksi käsitellään tässä työssä esille tulleita 

kehitysmahdollisuuksia. 

 

Haastattelujen perusteella koulutusta pitäisi kaikkien vastaajien mielestä 

järjestää enemmän. Tämä tuli haastatteluissa hyvin voimakkaasti esille. 

Kaikkien haastateltujen mukaan jos kentällä olisi parempi osaaminen, 

saisivat he nopeammin ratkaistua asiakkaiden ongelmia, mikä puolestaan 

vähentäisi yhteydenottojen määrää emoyhtiöön. Yksi haastateltava toi 

esille, että koulutukset näkyvät selvästi yhteydenottojen määrässä kun 

yhteydenotot aiemmin usein yhteyttä ottaneilta vähenevät heti koulutuksen 

jälkeen. Haasteena koulutukseen liittyen tuli neljältä haastatellulta esille, 

että tietyissä maissa tai maanosissa henkilöstön vaihtuvuus on suurta ja 

koulutuksen saanut saattaa pian vaihtaa työpaikkaa. Monien tytäryhtiöiden 

sekä emoyhtiön vahvuutena nähtiin lähes kaikkien haastateltujen mukaan 

tekniseen asiakaspalveluun liittyvien henkilöiden pitkät työsuhteet ja niiden 

myötä kertynyt vahva osaaminen. Vaikka tekninen dokumentaatio on 
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kattavaa, menee sen omaksumiseen aikaa ja ajan myötä kaikille kertyy 

hiljaista tietoa, jota ei dokumenteista löydy. Edellä olevasta johtuen kaksi 

haastateltavista mainitsi riskin osaavien henkilöiden menettämisestä ja 

ehdottivat heidän sitouttamistaan yritykseen. Sitouttamiskeinoista mainittiin 

työtyytyväisyys, palkkaus sekä vastuiden kasvattaminen.  

 

Vuonna 2012 asiakastyytyväisyystutkimuksessa kysyttiin imagoon liittyen 

mitkä olisivat tärkeimpiä tekijöitä, jotka tekisivät kohdeyrityksen 

toiminnasta joustavaa. Vastausten kirjo oli melko laaja, mutta nyt 

suoritettavan työn kannalta kiinnostavia huomioita ovat aikakin kompetentti 

tekninen tuki, ongelmien ratkaiseminen, asiakkaan tarpeita vastaavat 

tekniset modifikaatiot, nopea ja epäbyrokraattinen vastaaminen 

erikoistapauksiin, mutkaton tiedonkulku, asiakaspalveluhenkilöstö. 

Vastauksissa voidaan nähdä toistuvuutta asiakaspalvelun ja tiedonkulun 

osalta. Edellä mainituista tekijöistä muutamat liittyvät suoraan ongelmia 

ratkovaan henkilöstöön ja heidän osaamiseensa. Toisaalta samaisen 

tutkimuksen mukaan kehityskohteita ovat muun muassa ongelmien 

ratkaisukyky ja koulutuksen riittävyys. Toisaalta kyseisen tutkimuksen 

mukaan asiakkaiden tyytymättömyyteen vaikuttavat esimerkiksi huolto- ja 

korjaushenkilöiden osaamistaso. 

 

Haastatteluissa tuli myös parin henkilön toimesta esille, että osa tuotteista 

on niiden ominaisuuksista johtuen huomattavasti vaikeampia korjata kuin 

toiset ja tästä johtuen osalle korjaamoista niiden huoltaminen on hyvin 

vaikeaa. Ylipäätään korjaamoiden tasoerot nähtiin kaikkien mukaan 

suuriksi ja koettiin, että sille pitäisi tehdä jotain. 

Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan tyytymättömyyteen vaikuttavat 

alueelliset vaihtelut korjauspalveluiden saatavuudessa ja laadussa, mikä 

voi kieliä samasta asiasta. 

 

Haastatteluissa tuli kahden henkilön toimesta esille yhtenäisen 

vaatimuslistan käyttö korjaamoille ja niiden säännöllinen ja 

järjestelmällinen auditointi, jota jossain määrin jo suoritetaankin. Yksi 
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haastateltavista toi kehitysmahdollisuutena esiin sähköisten 

koulutusjärjestelmien hyödyntämisen, millä voitaisiin helpottaa rajallisten 

koulutusresurssien käyttöä ja toisaalta tarjota joustava mahdollisuus 

kentälle saada koulutusta tarvitsemilleen osa-alueille silloin kun on 

tarvetta. Toisaalta paikallisten huoltopisteiden tasoon voisi yhden 

haastatellun mukaan vaikuttaa sopimusteknisesti ja tietyn tason omaavat 

hyötyisivät siitä esim. varaosahintojen alennusten muodossa. 

 

Haastatelluista kaksi toi esille ajatuksen yrityksen omasta 

huoltokorjaamosta, koska tällöin saataisiin hyvin nopeasti palautetta 

kentältä korjaavien toimien pohjaksi sekä toisaalta tietoa luotettavuudesta 

takuuajan jälkeen. Tällä hetkellä käytännön huoltotoimintaa suorittavat 

yritykset ovat itsenäisiä yrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä joko emoyhtiön 

tai tytäryhtiön kanssa maasta riippuen eli käytännön huoltotoiminta on siis 

ikään kuin ulkoistettu. Vaihtoehtona voisi olla oma huoltokorjaamo ja 

keskitetympi malli, jossa tietyn tyyppiset huollot ohjattaisiin suoraan niin 

sanotulle keskushuollolle ja yksinkertaiset huollot tehtäisiin paikallisesti. 

Näin tietotaito tulisi paremmin hyödynnettyä ja asiakkailla olisi edelleen 

paikallinen huolto lähellä. Samalla verkoston hallinta helpottuisi ja 

varaosavaraston pito paikallisilla huolloilla yksinkertaistuisi ja 

keskushuollolla olisi volyymin aiheuttaman kierron takia kannattavampaa. 

Asiakas voisi hyötyä nopeampina huoltoina.  

 

Kahden henkilön mukaan ongelmien ratkaisemista hidastaa toisinaan se, 

että yhteydenotot tulevat jollekin henkilölle suoraan ja jos hän on 

esimerkiksi työmatkalla, saattaa vastaaminen siksi hidastua. Vastaavasti 

jos henkilö ottaa sähköisestä järjestelmästä tukipyyntöjä hoidettavakseen, 

saattaa asian hoitaminen matkojen takia hidastua, koska ainakaan 

haastattelujen mukaan ei ole helppoa tapaa tai käytäntöä ohjata 

tapauksen jatkokäsittelyä esteiden sattuessa toiselle. 

Asiakastyytyväisyystutkimusten tulosten mukaan osaavien henkilöiden 

heikko saavutettavuus vaikuttaa tyytymättömyyteen ja samaisen 

tutkimuksen mukaan henkilöstön saavutettavuus on yksi 
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pääkehityskohteista, mikä tukee jossain määrin haastateltavien kokemaa 

ongelmaa. 

 

Muutama haastateltava kertoi, että ongelmia ratkaistaan tavallisesti askel 

kerrallaan alkaen asiakasta lähinnä olevasta korjaamosta. Jos ongelma on 

vaikea ja sen ratkaisu siirtyy aina emoyhtiölle asti, on aikaa mennyt jo 

helposti viikko jokaisen askeleen ottaessa pari päivää asian selvittelyaikaa 

ja lisää aikaa kuluu vastauksen kulkiessa taas askel kerrallaan emoyhtiöltä 

asiakkaalle. Yksi haastateltava sanoi kuulleensa että muutamien tiettyjen 

maiden osalta vastaukset olisivat erityisen hitaita. 

Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan tyytymättömyyteen vaikuttavat 

mm. hitaat vastausajat ja teknisen tuen puute tai heikko saatavuus. 

Saman tutkimuksen mukaan muutamia pääkehityskohteita teknisen 

asiakaspalvelun alueella ovat teknisen tuen nopea saatavuus ja huollon 

läpimenoaika, jonka merkitys asiakastyytyväisyyden kannalta on kasvanut 

kahden tarkastellun tutkimuksen välillä. Voidaan nähdä, että osaltaan 

nämä liittyvät osaamiseen ja sen kehittämiseen, mutta myös siihen kuinka 

nopeasti ongelmia ratkova ketju toimii silloin kun asiaa joudutaan 

siirtämään portaalta toiselle. 

 

Puolet haastatelluista toi kehittämistarpeena esiin tiettyjen teknisten 

dokumenttien jakaminen myös kentälle. Tällä hetkellä kyseiset dokumentit 

ovat vain emoyhtiön käytössä, koska niissä on tuotteen suunnittelun ja 

toiminnan kannalta yksityiskohtaista tietoa. Kommenttien mukaan nämä 

dokumentit osaltaan auttaisivat ongelmien ratkaisemisessa. Toisena 

kehityskohteena mainittiin parin henkilön toimesta automaattisen 

sähköpostin lähettäminen uusista sähköiseen järjestelmään lisätyistä 

tiedotteista ja ohjeista, koska nyt tällaista automaattista viestiä ei lähetetä 

ja siksi kentällä saatetaan tuskailla ongelman kanssa johon on jo tiedossa 

ratkaisu. Osaltaan tämä liittyy siihen, että kahden haastatellun mukaan 

osa jälleenmyyjämaiden korjaamoista ei ilmeisesti aktiivisesti käytä 

kyseistä sähköistä järjestelmää, josta monesti löytyisi apu ja jollain 

keinoilla järjestelmän käyttöä tulisi saada lisättyä. Huomion arvoista on, 
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että asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan yhtenä merkittävimpänä 

tyytymättömyyden syynä viestinnän ja informaation osalta ovat 

käytettävyysongelmat asiakkaiden käytössä olevassa internetportaalissa. 

Tämä on tämän työn kannalta merkityksellistä, koska kyseistä portaalia 

käytetään mm. huolto-ohjeiden ja takuuhuoltoilmoitusten välittämiseen. 

Voivatko käytettävyysongelmat olla siis syynä siihen, että portaalia ei 

käytetä ja siten ongelmien ratkaiseminen hidastuu? 

 

Jossain määrin haastatteluissa tuli esiin maantieteelliset etäisyydet ja 

niiden vaikutukset ongelmien ratkaisuaikoihin. Maiden välillä on eroja 

huoltoverkoston tiheydessä ja eräs haastateltavista totesi, että ainakin 

Suomessa vikaantunut tuote viedään tyypillisesti itse korjaamolle, joita on 

kohtuullisen tiheässä. Joissain maissa taas verkosto on harvempi ja siksi 

vaihtoehtona on lähinnä kuljetuspalveluiden käyttäminen. Toisaalta 

samainen haastateltava epäili, että verkoston tihentäminen ei olisi 

kannattavaa tai että sopivia huoltopisteitä ei välttämättä olisi saatavilla 

vaikka halua tihentämiselle olisikin. 

 

Haastatelluissa kaksi kertoi, että monet huoltokorjaamoista huoltavat myös 

kilpailijoiden tuotteita tai jotain muunlaisia tuotteita ja tästä johtuen joillekin 

korjaamoille kohdeyrityksen tuotteiden huoltaminen voi olla hyvin vähäistä, 

mikä voi näkyä ratkaisunopeudessa. Yhdellä haastatellulla oli epäilyksiä 

myös siitä, että useiden valmistajien tuotteita huoltavat yritykset tekisivät 

ensin ne huollot joista tienaavat parhaiten, mikä puolestaan voisi aiheuttaa 

sen, että kohdeyrityksen tuotteiden huoltaminen viivästyisi. 

 

Haastatteluissa tuli parissa vastauksissa esiin myös emoyhtiön sisäisen 

hallinnon vaatima työpanos ja sen vaikutukset asiakaspalvelun työhön. 

Nyt koettiin, että asioista pitää muistaa tiedottaa monelle taholle ja 

toiveissa oli kevyempi ja ketterämpi toimintatapa. Toisaalta resursointi tuli 

myös muutaman henkilön toimesta esille, sillä tekninen asiakaspalvelu 

joutuu työnsä takia matkustamaan paljon ja jos useat ovat samaan aikaan 
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matkoilla, on paikalla olevilla kiirettä, jotta he saavat kaikki tapaukset 

hoidettua. 

 

Vahvuutena kaikissa vastauksissa nähtiin yhteistyö yrityksen muiden 

osastojen, etenkin tuotekehityksen, kanssa, mutta haasteena nähtiin 

tuotekehityksen reagointiaika vaikkakin kaikki haastateltavat ymmärsivät, 

että uusien tuotteiden kehittäminen vaikuttaa käytettävissä oleviin 

resursseihin. Tämä liittyi niin kentältä tulleiden ongelmien tutkimiseen kuin 

myös vanhojen tuotteiden edelleen kehittämiseen. Yhtenä haasteena 

mainittiin tukipyynnöt koskien hyvin vanhoja tuotteita, joiden suunnittelijat 

eivät enää välttämättä olleet yrityksessä töissä. Puolet haastatelluista 

kertoi, että tuotteesta vastaavasta päälliköstä riippuen on eroja millainen 

kehitystarve ylittää kehitystyön aloituskynnyksen. Laimea reagointi 

tuotemuutos- tai parannusehdotuksiin on mainittu 

asiakastyytyväisyystutkimuksissa yhtenä tyytymättömyyden lähteenä. 

 

Kaikissa kommenteissa tuli esille toive teknistä asiakaspalvelua tukemaan 

varatuista tuotekehitysresursseista joko siten että henkilöt ovat varattuina 

kokonaan tähän tehtävään tai siten, että tietty osa heidän työajastaan on 

varattuna ja priorisoituna nimenomaisesti asiakaspalvelun tukemiseen. 

Parissa vastauksissa tuotiin esille myös mahdollisuus käyttää näitä 

resursseja takuuilmoitusten luokitteluun ja varaosamyynnin analysointiin ja 

siten tunnistaa kohteita, joissa voi piillä kohonneita vikaantumisriskejä, 

minkä jälkeen samaiset resurssit voisivat tutkia asiaa tarkemmin ja 

suunnitella mahdolliset parannustoimet. Asiakastyytyväisyystutkimusten 

perusteella tyytymättömyyteen ovat vaikuttaneet myös tuotteisiin liittyvä 

laatu ja siinä havaittuihin poikkeamiin reagoiminen, joten laadussa 

piilevien heikkouksien järjestelmälliselle etsimiselle ja korjaamiselle on 

nähtävissä tarvetta. 

 

Eräs haastateltava toi esiin, että nykyinen tukipyyntöihin ja ongelmien 

käsittelyyn käytettävä sähköinen järjestelmä ei vastaa nykyisiä tarpeita ja 

se pitäisi uudistaa käsittelemään sekä sisäisiä että ulkoisia reklamaatioita. 
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Toinen haastateltava esitti kehitysehdotuksena autohuoltojen käyttämän 

käytännön, jossa asiakkaan viankuvaus kirjataan järjestelmään jolloin 

kaikilla ongelman ratkaisemiseen osallistuvilla on mahdollisimman 

autenttinen ja yhdenmukainen kuvaus asiakkaan kokemasta ongelmasta, 

sillä nyt tiedot matkalla joskus vääristyvät. Samalla tämä helpottaisi myös 

toista tunnistettua ongelmaa, sillä usein ongelman ratkaisemiseksi 

saatetaan tarvita lisätietoja asiakkaalta ja toisinaan näiden saaminen on 

hidasta ja vaikeaa. Koodattaessa erilaiset viat, voisi lomakkeen täyttäjä 

valita ne listasta, mikä pienentäisi kielimuuria kun jokainen voisi 

vikakuvauksen laadinnassa käyttää äidinkieltään vaikka muutoin 

kommentointi olisikin englanniksi. Kerrotussa esimerkissä tätä samaa 

lomaketta täydentävät kaikki ratkaisemisessa mukana olevat ja se 

mahdollistaa sen, että asiakasta lähinnä oleva taho voi antaa ajantasaista 

väliaikatietoa asiakkaalle. Lomakkeelle voi kirjata myös sisäisiä tietoja, 

jotka eivät välity ketjun loppuun saakka. Viimeisenä merkintänä kirjataan 

koska lopullinen vastaus asiakkaalle on annettu, mikä toimisi 

varmistuksena siitä, että asia on loppuun käsitelty ja ongelma ratkaistu. 

Asiakastyytyväisyystutkimusten perusteella ongelmien selvittämättömyys 

on ollut yhtenä tyytymättömyyttä aiheuttaneena seikkana.  

 

Haastatteluissa mainittiin kahdesti myös tarve saada vikaantumistietoa 

takuuajan jälkeen ja tämä voisi olla yhden henkilön mukaan mahdollista 

jos olisi autokorjaamoiden käyttämän huoltojärjestelmän tapainen ratkaisu 

käytettävissä. Tämä tulisi olla kaikkien huoltopisteiden käytössä ja sinne 

voitaisiin sarjanumeron perusteella kirjata kaikki huollot ja korjaukset, joita 

tuotteelle on tehty. 

 

Eräs haastateltavista mainitsi, että vain harvat korjaamot pitävät 

kunnollista varaosavarastoa ja siksi parhaimmillaankin asiakas joutuu 

odottamaan tuotteen korjausta pari päivää varaosien toimituksen takia 

vaikka vika olisi heti selvillä. Varaosavarasto sitoo pääomia, mutta asialle 

olisi hyvä tehdä jotain. 
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Yksi haastateltavista tunnisti tarpeen tapausten jälkihoidolle eli 

varmistettaisiin että asiakkaalla on kaikki varmasti kunnossa ratkaisun 

jälkeen. Haasteena tässä on se, että emoyhtiö kuulee vain murto-osasta 

tapauksista, koska suurimman osan hoitavat paikalliset huoltoyritykset. 

Mielenkiintoisena havaintona asiakastyytyväisyystutkimuksista nähdään, 

että yhteydenpito asiakkaisiin ja avun tarjoaminen sekä heikko 

yhteydenpito ovat tyytymättömyyttä aiheuttaneita tekijöitä. 

 

Kommunikaation helpottamiseen emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä esitettiin 

yhden haastatellun toimesta pikaviestijärjestelmää. Vaikka sähköposti ja 

puhelin koetaan hyviksi keinoiksi, täydentäisi pikaviestijärjestelmä niitä ja 

toisi joustavuutta. 

 

Muutamat haastatellut pohtivat voisiko tuotekehityksen suorittamalla 

nykyistä laajemmalla testauksella ennaltaehkäistä osan myöhemmin 

kentällä ilmenevistä ongelmista. Myös autenttisen palautteen saaminen 

asiakkailta tuli yhdessä vastauksessa esiin, mutta sitä saisi vain 

tapaamalla asiakkaita siten, että ei ole tunnistettavissa kohdeyrityksen 

edustajaksi mikä tekee asiasta käytännössä vaikean.  

 

Asiakastiedon kattavampi kerääminen tuli myös esille kerran eli kaikkien 

asiakkaita tapaavien tulisi kirjata yhteiseen tietokantaan kyseistä asiakasta 

ja mainittuja tuotteita koskevat kommentit ja toiveet. Hyvillä 

hakuominaisuuksilla varustetusta tietokannasta olisi sitten helppo hakea 

tarvittavaa tietoa tulevia toimia suunniteltaessa ja vastaajan mukaan tämä 

palvelisi ainakin tuotekehitystä ja huoltotoimintaa. 

 

Kehitystarpeeksi tunnistettiin yhden henkilön toimesta myös tarve 

tunnistaa tärkeät asiakastapaukset, mutta vastaaja ei osannut nimetä 

keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. 
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5. TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI 

 

Tässä luvussa tarkastellaan empiirisestä tutkimuksesta saatuja tuloksia 

sekä kirjallisuudessa esitettyä teoriaa. Empiriaa ja teoriaa pyritään 

keskusteluttamaan keskenään ja tarkastelemaan missä määrin ne tukevat 

toisiaan ja analysoimaan teorian ja empirian suhdetta. Aihetta käsitellään 

alatutkimuskysymyksittäin jaoteltuna. 

 

5.1 Miten tunnistaa tärkeimmät asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat 

ongelmat? 

 

Suoritetun tutkimuksen mukaan tärkeimpien asiakastyytyväisyyteen 

vaikuttavien tapausten tunnistaminen on hyvin vaikeaa eikä siihen ole 

kohdeyrityksessä olemassa selkeitä ohjeita. Indikaatioita ongelman 

tärkeydestä olivat muun muassa uuden laitteen toimimattomuus, 

asiakkaan aktiivisuus ja havaittu tunnetila sekä uhkaus yhteistyön 

päättämisestä. Mainitut seikat vaativat tilannetajua asiakkaan kanssa 

tekemisissä olevalta henkilöltä. Kirjallisuudesta löytyy tutkimuksia 

asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista seikoista sekä tutkimuksia niiden 

vaikutuksen suuruudesta. Homburg & Rudolph (2001) ja Johnson et. al. 

(2007) tutkimusten mukaan suurin vaikutus yrityskontekstissa on yrityksen 

myyntihenkilöstön vuorovaikutuksella, tuotelaadulla, tilausten käsittelyllä ja 

ongelmien ratkaisulla. He siis nostavat ongelmien ratkaisemisen 

kokonaisuudessaan yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä ja siksi kaikki ongelmat 

tulisi saada ratkaistua asiakasta tyydyttävällä tavalla, mutta haaste on 

priorisoida ongelmatapaukset. 

 

Priorisoinnissa voidaan hyödyntää Paulssen & Birk (2007) 

tutkimustuloksia, joiden mukaan on olemassa suuri joukko liikkuvia 

lyhytaikaisia asiakkaita, joilla kynnys asiakastyytyväisyydelle on suuri ja 

jotka helposti siirtyvät yritykseltä toiselle. Yhtenä keinona tärkeimpien 

ongelmatapausten tunnistamiseen voisi siis käyttää asiakkuuden 

kestoikää. Toisin sanoen pitkäaikaisten asiakkaiden kohtaamat ongelmat 
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ovat tärkeämpiä kuin vain vähän aikaa asiakkaina olleiden, koska 

pitkäaikaiset asiakkaat eivät todennäköisesti ole tavan takaa yritystä 

vaihtavia asiakkaita. Tämä ei tietenkään tarkoita etteikö lyhytaikaistenkin 

asiakkaiden kohtaamiaan ongelmia tulisi ratkaista tyydyttävällä tavalla, 

sillä lyhytaikaisesta asiakkaasta ei tule pitkäaikaista ellei ongelmia 

ratkaista tyydyttävällä tavalla. 

 

Yksi mahdollinen tärkeän ongelman tunnistustapa voi liittyä asiakkaan 

mahdollisuuksiin viestiä siitä eteenpäin. Haastatteluissa tuli esille että 

paikoin viidakkorumpu toimii hyvin ja pienenkin asiakkaan kohtaama 

ongelma saattaa tulla huomattavan suuren joukon tietoon. Halstead et. al. 

(1993) ja González Bosch & Enríquez (2005) mukaan tyydyttävästi 

käsitelty ongelmatilanne saa aikaan positiivista suusta suuhun viestintää 

monien muiden hyötyjen ohessa. Toisaalta Tax et. al. (1998) mukaan 

tehokas ongelmien käsittely estää negatiivista viestintää ja Halstead et. al. 

(1993) mukaan tyytymättömät asiakkaat levittävät suusta suuhun tietoa 

kaksinkertaisesti tyytyväisiin verrattuna. Mitchell (1993) puolestaan totesi 

samasta asiasta, että tyytyväiset valittajat kertoivat kokemuksestaan 

viidelle ihmiselle leppyneiden kertoessa kymmenelle ja tyytymättömien 

kertoessa neljälletoista. Toisin sanoen asiakkaat kertovat eteenpäin 

kokemastaan ja on yrityksestä kiinni onko viesti positiivinen vai 

negatiivinen. Tapaukset, jossa asiakkaalla on mahdollisuudet viestiä 

kohtaamistaan ongelmista suurelle joukolle, ovat siten tärkeämpiä. 

Käytännössä tämän tiedon saaminen on vaikeaa ja arviointi haastavaa, 

mutta joissain tapauksissa voi olla hyvin selvää, että tieto ongelmasta 

leviää laajalle ja ainakin tällaiset tapaukset voidaan luokitella tärkeiksi.  

 

Tapausten luokitteleminen vähemmän tärkeiksi voi olla kyseenalaista ja 

jopa vaarallista, sillä päätöksen tueksi voi olla vajavaiset tiedot. Asiakasta 

kunnioittavan yrityksen tulee kohdella kaikkia tapauksia tärkeinä. 

Hansemark & Albinsson (2004) esittivät, että asiakkaat, joita yritys ei pysty 

palvelemaan tai jotka ovat yritykselle kannattamattomia, ovat vähemmän 

tärkeitä, joten jos asiakkaan voidaan varmuudella todeta kuuluvan 
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jompaankumpaan ryhmään, voidaan todeta, että kyseisen asiakkaan 

ongelmatapaus on vähemmän tärkeä. Tosin tässäkin on syytä tarkastella 

asiaa pidemmällä tähtäimellä eli onko tavoitteena kyetä tulevaisuudessa 

palvelemaan myös tätä asiakasta tai onko kyseisestä asiakkaasta 

mahdollista saada kannattava. 

 

Tutkimuksen mukaan ongelmista seuraa pahimmillaan asiakkuuden 

päättyminen, joten voidaan pitää itsestään selvänä, että kaikki 

asiakkuuden päättymisen aiheuttaneet tapaukset on tutkittava ja 

analysoitava huolellisesti, jotta saadaan tietoa millainen ongelma ja siihen 

liittynyt toiminta aiheuttaa niin merkittävät seuraukset. Näin voidaan löytää 

uusia keinoja tunnistaa asiakastyytyväisyyden kannalta tärkeitä tapauksia. 

Mahdollisena jatkotutkimuskohteena voisi olla tällaisten tapausten 

tutkiminen kohdeyrityksen historiasta valitulta aikaväliltä. 

 

Kuvassa 3 on koottu yhteen edellä mainittuja tekijöitä, joiden perusteella 

voidaan arvioida onko ongelmatapaus asiakastyytyväisyyden kannalta 

tärkeä. 

 

 

Kuva 3. Asiakastyytyväisyyden kannalta tärkeiden tapausten 

tunnusmerkkejä. 
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5.2 Millaisin keinoin ongelmia nyt ratkotaan? 

 

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat muun muassa Halstead et. al. (1993) 

mukaan palvelunlaatu ongelmienratkaisuprosessin aikana, Homburg & 

Rudolph (2001) mukaan tarvittavien henkilöiden tavoitettavuus ja Tax et. 

al. (1998) mukaan tehokas ongelmien käsittely sekä Johnson et. al. (2007) 

mukaan ongelmien ammattimainen ratkaiseminen. Haastattelujen 

perusteella tuli esille, että kohdeyrityksen teknisen asiakaspalvelun osalta 

pyrkimys on, että siellä on aina joku vastaamassa asiakkaiden 

yhteydenottoihin ja että niihin vastataan jopa työajan ulkopuolella. 

Toisaalta tapaukset pyritään myös ratkaisemaan mahdollisimman 

nopeasti, mitä myös saadut tulokset osoittavat. Voidaan siis todeta, että 

toiminnassa toteutetaan monilta osin kirjallisuuden suosituksia 

käytännössä. Siitä huolimatta asiakastyytyväisyystutkimukset nostavat 

korjaus- ja huoltopalvelun sekä varaosat yhdeksi kehityskohteeksi, joten 

voitaneen tulkita Homburg & Rudolph (2001) ja Johnson et. al. (2007) 

väitteen ongelmien ratkaisemisen merkityksestä asiakastyytyväisyydelle 

saavan jonkinasteista tukea. Tässä on kuitenkin huomioitava, että 

asiakastyytyväisyystutkimusten arvio koskee koko yritystä eikä pelkästään 

emoyhtiön teknistä asiakaspalvelua, johon tässä työssä on keskitytty. 

 

Tax et. al. (1998) mukaan ongelmien ratkaisemisessa on tärkeää mm. sen 

vaivattomuus asiakkaan kannalta ja tällä he viittaavat siihen kuinka monen 

tahon kautta tapaus kulkee ja kuinka moneen kertaan asiakkaan on 

tarvetta kertoa ongelmastaan. Tässä työssä luokiteltiin asiakaspalveluun 

tulleita tapauksia ja tulosten mukaan ne olivat tulleet emoyhtiöön 

pääasiassa yhden tai kahden tahon kautta. Tätä voidaan pitää varsin 

hyvänä tuloksena kun otetaan huomioon, että ongelmat pyritään aina 

ratkaisemaan mahdollisimman lähellä asiakasta lähimmän toimijan 

toimesta. Emoyhtiön asiakaspalvelun ei siis kuulukaan olla tässä 

toimintatavassa ensimmäinen yhteydenottotaho. Tämä tutkimus ei kerro 

kuinka suuren osan tapauksista asiakasta lähinnä olevat tahot saavat 
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ratkaistua omin neuvoin. Tätä olisi syytä tutkia toimintaa edelleen 

kehittämisessä. 

 

Tässä työssä selvitettiin myös miten kohdeyritys kompensoi asiakkaiden 

kokemia ongelmia ja tulosten perusteella yritys ei lähtökohtaisesti hyvitä 

asiakasta. Kompensointitapauksissa käytetään harkintaa ja tilanteesta 

riippuen uusi toimimaton tuote saatetaan vaihtaa uuteen tai takuussa 

saatetaan joustaa hiukan ja korjauttaa takuun nimissä tuote, jonka takuu 

on äskettäin päättynyt jos tämä järjestely arvioidaan tilanteessa 

tarpeelliseksi. Tax et. al. (1998) mukaan positiivisin vaikutus saavutetaan 

ratkaisemalla ongelma ja hyvittämällä asiakasta pelkän ongelman 

ratkaisemisen vaikuttaen miedommin. Myös Smith et. al. (1999) 

tutkimustulokset tuovat esiin kompensoinnin tärkeyden ja positiivisen 

vaikutuksen. McCollough et. al. (2000) mukaan sekä jaetun että 

vuorovaikutuksellisen oikeudenmukaisuuden tulee olla riittävän hyviä, jotta 

kokonaisuus arvioitaisiin hyväksi. Heidän mukaansa hyvin eri tasoilla 

olevat jaettu ja vuorovaikutuksellinen oikeudenmukaisuus voivat jopa 

toimia toisiaan vastaan ja pahimmillaan aiheuttaa suurempaa 

tyytymättömyyttä. Tämä havainto saattaa olla mahdollinen selitys korjaus- 

ja huoltopalveluiden sekä varaosien asiakastyytyväisyystutkimuksissa 

saamille arvioille. Asian varmistaminen vaatisi jatkotutkimuksia ja jos 

tulokset osoittavat asiakkaiden kokevan jaetun oikeudenmukaisuuden 

riittämättömäksi ja vuorovaikutuksellisen oikeudenmukaisuuden riittäväksi, 

tukevat tulokset McCollough et. al. (2000) teoriaa.  

 

Edellä olevaan liittyen Tax et. al. (1998) tutkimuksen mukaan asiakkaat 

kokevat ansaitsevansa anteeksipyynnön hyvitykseksi kohtaamistaan 

ongelmista ja Smith et. al. (1999) tulosten mukaan se vaikuttaa 

positiivisesti tyytyväisyyteen. Haastatteluissa mainittiin, että asiakkaalle 

voidaan pahoitella ongelmaa, mutta selkeästi ei tullut esille, että ongelmia 

varsinaisesti pyydettäisiin anteeksi. Edellä mainitun tutkimuksen mukaan 

asiakkaat kokivat positiivisena ongelman ratkaisemisen jälkeisen 

yhteydenoton, jossa varmistettiin, että kaikki on kunnossa. Haastattelujen 
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mukaan emoyhtiön tekninen asiakaspalvelu tekee tätä vain 

poikkeustapauksissa ja pääasiassa vastuu mahdollisesta 

jälkiyhteydenotosta on paikallisella toimijalla. Tiedossa ei ole missä 

laajuudessa he tätä tekevät. Nämä seikat saattavat myös jollainlailla näkyä 

asiakastyytyväisyystutkimuksien tuloksissa. 

 

Haastattelujen perusteella teknisen asiakaspalvelun työntekijät yrittävät 

ratkaista ongelmat mahdollisimman pian ja kertomansa mukaan jos he 

eivät pysty suoralta kädeltä antamaan vastausta, ilmoittavat he 

pahoitellen, että eivät osaa heti antaa vastausta, minkä jälkeen he etsivät 

tarvittavat tiedot ja ilmoittavat ne kyselijälle. He eivät siis ohjaa kysyjää 

eteenpäin toiselle henkilölle vaan ottavat ongelman vastaan ja etsivät 

siihen ratkaisun. Kysyjän etuna tässä toimintatavassa on selkeästi se, että 

kysyjää ei pompotella eteenpäin eikä hänen tarvitse moneen kertaan 

kertoa ongelmastaan. Vaikuttaa siis siltä, että valitusprosessin 

miellyttävyyteen yritetään kiinnittää huomiota, mitä voidaan pitää 

positiivisena seikkana, koska Halstead et. al. (1993) totesivat tähän 

liittyen, että asiakkaan tyytyväisyys voidaan saavuttaa tarjoamalla 

odotuksia vastaavaa tai parempaa palvelua. Heidän mukaansa asiakas 

voi olla tyytyväinen jos palveluprosessi on tyydyttävä vaikka ei saisikaan 

kaikkea mitä halusi. Vastaavasti Homburg & Fürst (2005) tutkimuksen 

mukaan valitustilanteen jälkeinen asiakastyytyväisyys on voimakkaasti 

riippuvainen tyytyväisyydestä valitukseen.  

 

Tax et. al. (1998) tutkimuksessa merkittävimmäksi menettelytavallisen 

oikeudenmukaisuuden ilmenemismuodoksi paljastui organisaation 

vastuunotto ja aineiston pohjalta voidaan kiistatta todeta, että 

kohdeyrityksessä tämä asia on kunnossa, sillä tulosten perusteella 

ongelmaa ei yritetä sysätä asiakkaan niskaan tai edelleen toiselle 

henkilölle. Toisaalta heidän tutkimuksessaan vuorovaikutuksellisen 

oikeudenmukaisuuden kannalta tärkeiksi seikoiksi nousivat kohteliaisuus 

ja empatia, yrityksen edustajan henkilökohtainen sitoutuminen ongelman 

nopeaan ratkaisemiseen sekä asiakkaan auttaminen ymmärtämään mistä 
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ongelmassa oli kyse. Myös Varela-Neira et. el. (2010) suosittelevat 

selittämään asiakkaalle ongelman syyt. Tässä työssä saatujen tulosten 

perusteella henkilökohtainen sitoutuminen ainakin toteutuu ja näyttää siltä, 

että myös kohteliaisuus ja empatia ovat osa vuorovaikutusta, mutta 

varmuuden saaminen edellyttäisi vuorovaikutustilanteiden havainnointia 

mihin tässä työssä ei ollut mahdollisuutta. Sen sijaan epäselväksi jäi missä 

määrin asiakasta autetaan ymmärtämään mistä ongelmassa on kyse, sillä 

tekninen asiakaspalvelu luottaa kertomansa mukaan siihen, että 

loppukäyttäjän kanssa asioiva taho selvittää mistä ongelma johtui tai mikä 

tuotteessa oli vikana. Tekninen asiakaspalvelu kyllä kertoo tämän tiedon 

heihin yhteydessä olleelle taholle eli omalle asiakkaalleen, mutta heidän 

asiakas voi olla esimerkiksi huoltokorjaamo, jonka asiakas puolestaan on 

tuotteen varsinainen omistaja ja käyttäjä. 

 

Empiirisessä tutkimuksessa tuli esille, että emoyhtiön tekninen 

asiakaspalvelu järjestää vuosittain koulutuspäivät tytäryhtiöiden tekniselle 

asiakaspalvelulle ja että näiden päivien yhteydessä heidän on mahdollista 

keskustella tuotekehityksen edustajien kanssa uusista tuotteista sekä 

antaa palautetta olemassa olevista tuotteista. Tämä havainto on täysin 

vastaava kuin mitä Fundin & Elg (2010) esittävät artikkelissaan. Myös 

Fundin & Bergman (2003) tuovat esiin maantieteellisten etäisyyksien 

aiheuttamat haasteet kokemusten jakamiselle ja esittävät 

esimerkkitapauksina ongelman ratkaisemisesta säännöllisten 

poikkitoiminnallisten tapaamisten järjestämistä, joissa 

asiakaspalveluhenkilöstöllä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan niin 

toisilleen kuin suunnittelijoille. He myös esittävät toisena esimerkkinä 

asiakaspalveluhenkilöiden vaihtamisen tuotekehityksen kanssa. Voidaan 

siis todeta, että sekä empiiriset havainnot että kirjallisuus pitävät hyvänä 

käytäntönä säännöllisten vuorovaikutustilanteiden järjestämistä 

asiakaspalvelun ja tuotekehityksen välillä. 
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Kuvassa 4 on esitetty tutkimuksessa tärkeiksi havaittuja ongelmien 

ratkaisemiseen liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät ovat tärkeitä sekä 

kirjallisuuden että suoritetun empiirisen tutkimuksen mukaan. 

 

 

Kuva 4. Tutkimuksessa tärkeiksi havaittuja ongelmien ratkaisemiseen 

liittyviä tekijöitä. 

 

5.3 Millä keinoin ongelmienratkaisutoimintaa voisi kehittää? 

 

Sekä suoritettujen haastattelujen että asiakastyytyväisyystutkimusten 

perusteella ongelmien ratkaisemisen etulinjan osaamiseen tulee panostaa, 

sillä haastatteluissa tuli voimakkaasti esiin niiden henkilöiden osaamisen 

tärkeys, jotka ovat ongelmia kohdanneen asiakkaan ensimmäinen 

kontakti. Toisaalta asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan teknisen 

asiakaspalvelun saralla pääkehityskohteita ovat ongelmien ratkaisukyky, 

teknisen tuen nopea saatavuus, henkilöstö saavutettavuus ja koulutuksen 

riittävyys sekä huollon läpimenoaika. Samaisten tutkimusten mukaan 

tyytymättömyyttä aiheuttivat myös huolto- ja korjaushenkilöiden 

osaamistaso sekä kyselyihin vastaamisaika. Havainnot edellä mainituista 
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tutkimuksista ovat yhtenevät ja kun huomioidaan esimerkiksi Tax et. al. 

(1998) mainitsema käsittelynopeus ja Hennig-Thurau (2004) esiin 

nostamat tekniset taidot, on varsin ilmeistä miksi 

asiakastyytyväisyystutkimuksien esittämät asiakkaiden antamat arviot tältä 

osa-alueelta viittaavat kehitystarpeeseen. Niin kirjallisuus kuin saadut 

havainnot viittaavat vahvasti etulinjan osaamisen tärkeyteen ja voitaneen 

todeta tämän olevan yksi yritysten tärkeimmistä tarkastelukohteista 

kehitettäessä ongelmienratkaisutoimintaa. 

 

Koulutukseen liittyvänä haasteena esille tuli henkilöstön vaihtuvuus ja 

tähän saattaisi jossain määrin Hansemark & Albinsson (2004) näkemys, 

jonka mukaan asiakkaiden pysyvyys aiheuttaa työntekijöiden pysyvyyttä ja 

työtyytyväisyyttä. Jos taas asiakkaiden pysyvyyden ennakkoehtona on 

pääasiallisesti tyytyväisyys, voisi koulutuksella saatu osaamistason nosto 

parantaa asiakastyytyväisyyttä ja siten asiakkaiden ja lopulta myös 

työntekijöiden pysyvyyttä. Näin siis teoriassa, käytännössä kyseessä on 

jossain määrin muna-kana-asetelma eli vaaditaan pitkäjännitteistä 

kehittämistä tulosten aikaansaamiseksi. Oman haasteensa tuovat 

kulttuurilliset seikat, jotka paikoin suosivat tiheää työpaikanvaihtoa. Joka 

tapauksessa voidaan todeta, että ongelmienratkaisutoiminnan etu on 

sitoutunut ja pitkän kokemuksen omaava henkilöstö, mutta tarvittavia 

keinoja tulisi tutkia tarkemmin omassa tutkimuksessaan. 

 

Kuten edellä jo todettiin, on etulinjan osaaminen tärkeää, mutta kirjallisuus 

esittää ratkaisuksi lähinnä kouluttamista. Suoritetuissa haastatteluissa 

nousi konkreettisena keinona tämän tavoitteen saavuttamiseen esille 

yhtenäisten vaatimuslistojen käyttö ja etulinjan toimijoiden auditointi 

näiden listojen pohjalta. Listat määrittävät osaamistason, joka jokaisella 

tulee olla ja auditoimalla voidaan varmistua siitä, että tämä taso on 

saavutettu. Samalla saadaan näkyviin alueet, joilla tarvitaan 

lisäkoulutusta.  
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Osaamiseen liittyy myös tarvittavan dokumentaation saatavuus. Nyt 

haastatteluissa nousi esille tiettyjen dokumenttien rajallinen jakelu, joka voi 

omalta osaltaan vaikuttaa etulinjan kykyyn ratkaista ongelmia. Toisaalta 

asiakastyytyväisyystutkimuksien tulosten mukaan jälleenmyyjät 

arvostelivat teknisistä muutoksista tiedottamista ja samaisissa 

tutkimuksissa tuli esille käytettävyysongelmat sähköisessä järjestelmässä, 

jonka kautta dokumentaatiota jaetaan. Aineiston perusteella ei voida 

sanoa missä määrin mikin edellä mainituista seikoista vaikuttaa tuloksiin. 

Voitaneen kuitenkin todeta, että dokumentaatio vaikuttaa osaamiseen, 

jonka tärkeys puolestaan on tullut kiistattomasti esiin edellä niin 

kirjallisuuteen kuin empiirisiin havaintoihin pohjautuen. Täten voidaan 

esittää, että ongelmien ratkaisemista voi edistää tarjoamalla kyseistä työtä 

tekeville tarvittavan dokumentaation. 

 

Edellä viitattiin jo kirjallisuuden vaatimukseen nopeasta ongelmien 

ratkaisemisesta ja asiakastyytyväisyyskyselyissä tuli myös esille tarve 

nopealle vastaamiselle. Tähän liittyen tuli haastatteluissa esille, että jotkut 

huoltokorjaamot huoltavat muitakin kuin kohdeyrityksen tuotteita ja jos 

kyseinen yritys tienaa paremmin muiden tuotteiden korjaamisesta, 

saattaisi se priorisoida ne kohdeyrityksen tuotteiden edelle. Aineiston 

valossa ei pystytä sanomaan onko näin todellisuudessa. 

Sopimusteknisesti tulee huolehtia, että tämänkaltainen yrityksen kannalta 

haitallinen optimointi ei ole mahdollista. Samoin ratkaisunopeuteen 

asiakkaan kannalta vaikuttaa varaosien saatavuus. Vaikka ongelman syy 

olisi selvä, joutuu asiakas haastattelujen mukaan toisinaan odottamaan, 

koska huoltopisteellä ei ole tarvittavaa osaa varastossa. Varastoarvojen 

minimointi on yleisten taloudenpidon oppien mukaista, mutta asiakkaan 

kannalta odotusta aiheuttavaa. Varaosavarastojenpito on pitkälti 

sopimuskysymys, mutta päätösten tueksi olisi syytä olla tietoa missä 

määrin ja kuinka pitkiä odotusaikoja asiakkaat ovat valmiita hyväksymään. 

Tähän kysymykseen vastaaminen on tämän työn ulkopuolella. 

Asiakastyytyväisyyskyselyistä kuitenkin tiedetään, että jälleenmyyjät ovat 

olleet muita tyytymättömämpiä varaosien toimitusaikoihin. Yhteenvetona 
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voidaan todeta, että empiiriset havainnot eivät horjuta kirjallisuudessa 

esitettyä näkemystä nopeasta ongelmien ratkaisemisesta, mutta aineiston 

pohjalta ei kuitenkaan voida suoraan sanoa tukevatko ne sitä. 

 

Sähköiset työkalut nousivat empiirisessä tutkimuksessa muutoinkin esille 

vahvasti. Haastateltujen henkilöiden taholta esitettiin kommentteja, joiden 

mukaan kohdeyrityksen tukipyyntöihin ja ongelmien käsittelyyn käyttämä 

sähköinen järjestelmä ei tue toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Parannusehdotuksina esitettiin järjestelmää, johon kirjataan asiakkaan 

antama viankuvaus ja jonka pohjalta valitaan valmiista listasta luokitellut 

vikakuvaukset. Tähän järjestelmään kaikki tapauksen käsittelyyn 

osallistuvat kirjaavat kommenttinsa. Ehdotuksessa nähtiin lukuisia etuja. 

Ensinnäkin näin voitaisiin nopeuttaa kommunikaatiota ja yhteydenpito olisi 

avoinna läpi ketjun samaan tapaan kuin Fundin & Bergman (2003) 

esimerkissä, jotka myös nostivat esiin asiakkaan pitämisen ajan tasalla 

työn edistymisestä, minkä ehdotettu järjestelmä myös mahdollistaisi, sillä 

kaikilla käsittelyssä mukana olevilla olisi saatavana sama tieto ja asiakasta 

lähinnä oleva taho voisi sen pohjalta antaa asiakkaalle väliaikatietoja. 

 

Toisaalta edellä kuvatussa ideassa ehdotettiin myös kirjaamaan koska 

asiakkaalle on annettu lopullinen vastaus ja ongelma on saatu täysin 

ratkaistua. Tax et. al. (1998) ja Varela-Neira et. al. (2010) suosittelivat 

kertomaan asiakkaalle ongelman syyn ja edellä kuvattu ehdotus 

mahdollistaisi ja samalla dokumentoisi sen. Aineiston valossa oli 

epäselvää saako loppukäyttäjä tällä hetkellä tuon tiedon. Tax et. al. (1998) 

ja Halstead et. al. (1993) mukaan ongelman ratkaisemisen jälkeen tulisi 

olla yhteydessä asiakkaaseen ja varmistaa, että kaikki on kunnossa ja 

tarve tälle tuli esiin myös haastatteluissa. Edellä kuvattu ehdotus saattaisi 

toimia työkaluna myös tässä. Tax et. al. (1998) mukaan ongelmia 

kohdanneet asiakkaat, jotka eivät ole saaneet ratkaisua, kokivat tulleensa 

kohdelluksi epäreilusti ja edellä kuvattu malli ainakin auttaisi varmistumaan 

siitä, että kaikkiin tapauksiin on annettu vastaus. 
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González Bosch & Enríquez (2005), Fundin & Bergman (2003) ja Fundin & 

Elg (2010) toivat esiin kehittyneiden tietokantoihin perustuvien 

ongelmanratkaisutyökalujen käytön ja voidaan todeta edellä esitetyn 

mallin olevan linjassa tämän ehdotuksen kanssa. Kaksi viimeksi mainittua 

kirjoittivat esimerkeistä, joissa asiakkaiden kokemat ongelmat luokiteltiin, 

jotta niiden lajittelu olisi helpompaa ja samankaltaisten tapausten 

hakeminen olisi mahdollista. Heidän kuvaamiaan hyviä käytäntöjä voidaan 

pitää benchmark-esimerkkeinä ja tässä valossa edellä kuvattua käytäntöä 

voidaan pitää soveltamisen arvoisena.  

 

Fundin & Elg (2010) mukaan asiakkaiden ongelmien luokittelulla 

tietokantoihin voidaan kohdentaa resursseja oikeisiin korjaaviin toimiin. 

Samoilla linjoilla ovat myös Halstead et. al. (1993) ja Mitchell (1993), joista 

jälkimmäiset lisäksi esittävät tietojen käyttämistä nopean palautteen 

antavana laatumittarina. Myös González Bosch & Enríquez (2005) 

korostavat ongelmista oppimista ja Hansemark & Albinsson (2004) 

toiminnan kehittämistä ja sitä kautta parantunutta taloudellista tulosta. 

Edellä kuvattu haastatteluissa esille tullut toimintamalli saa siis runsaasti 

tukea kirjallisuudesta. Toisaalta voidaan nähdä, että toimintamalli antaisi 

dataa päätöksenteon tueksi korjaavia toimia suunniteltaessa. Nyt 

haastattelujen perusteella päätökset perustuvat osittain näppituntumaan. 

Samoin järjestelmä voisi ratkaista esille tullutta ongelmaa 

sijaisuusjärjestelyistä alkuperäisen käsittelijän poissa ollessa. 

 

Ongelmien ennaltaehkäisyyn liittyen haastatteluissa tuli esille yrityksen 

oman huoltokorjaamon käyttö, jolloin kentältä olisi mahdollista saada 

nopeammin ja tarkempaa tietoa tuotteiden laatuun ja luotettavuuteen 

liittyen. Toisaalta esille tuli myös ajatus huoltojärjestelmän käytöstä, johon 

kaikki huoltopisteet kirjaisivat kunkin tuotteen huoltotiedot, aivan kuten 

esimerkiksi autojen kohdalla tehdään. Myös tällä tavalla olisi mahdollista 

saada tarpeelliseksi koettua tietoa tuotteiden elinkaarena ajalta. Edellä 

mainittuihin tutkijoihin viitaten voidaan todeta ajatuksen saavan 

teoreettista tukea sillä he painottivat muun muassa resurssien 
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kohdentamista oikeisiin asioihin, nopean palautteen käyttöä sekä 

ongelmista oppimista. 

 

Empiirisessä tutkimuksessa tuli selkeänä vahvuutena esille teknisen 

asiakaspalvelun yhteistyö muiden organisaation osien, etenkin 

tuotekehityksen, kanssa. Haasteena nähtiin tuotekehitysresurssien 

kohdennus ja priorisointi asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen ja esille 

nousi ajatuksia tuotekehitysresurssien varaamisesta asiakastapausten 

selvittämiseen sekä tuotelaatudatan analysointiin esimerkiksi siten, että 

tietyt henkilöt olisi nimetty tähän työhön ja asiakkaiden ongelmiin liittyvät 

tehtävät olisivat heidän päätoimensa. Tämä ajatus saa tukea 

kirjallisuudesta, sillä Fundin & Bergman (2003) esittävät toimintamalleja, 

joista toisessa joitain suunnittelijoita toimii yhteistyössä asiakaspalvelun 

kanssa ratkaisten ongelmia niin, että tuotekehityksen ei tarvitse muutoin 

osallistua toimintaan. Toisessa mallissa puolestaan nimetty päällikkö 

vastaa asiakkaiden ongelmien ratkaisemisesta ja hänellä on tätä työtä 

varten nimetty tiimi. Jälkimmäisessä tapauksessa tuotteen suunnitellut 

projektiryhmä jatkaa noin puoli vuotta tuotteen julkistuksen jälkeen 

asiakaspalvelun tukena varmistaen samalla tuotelaatua.  

 

Toisaalta Tucker et. al. (2002) mukaan ongelmien ratkaisemisen tulee olla 

osa työntekijöiden toimenkuvaa ja sille tulee varata riittävästi aikaa, jotta 

organisaatio voi oppia ja kehittyä. Tuotekehitysresurssien varaaminen 

ongelmien ratkaisemiseen samalla loisi Tucker et. al. (2002) esittämät 

säännölliset mahdollisuudet kertoa ongelmista niiden ratkaisusta 

vastaaville vaivattomalla tavalla. He myös painottavat riittävän huomion 

kohdistamista havaittuihin ongelmiin ja nimeävät hyvänä käytäntönä 

resurssin, joka on varattu ongelmien selvittämiseen. Edellä jo viitattiin 

useisiin tutkijoihin, jotka toivat esiin ongelmiin ja vikoihin liittyvän datan 

käyttämisen korjaavien toimien kohdistamiseen ja aiheeseen varattujen 

resurssien myötä myös tätä toimintaa olisi mahdollista kehittää. Voidaan 

siis todeta, että ajatus ongelmien ratkaisuun varatuista 
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tuotekehitysresursseista saa tukea sekä empiirisistä havainnoista, että 

kirjallisuudesta. 

 

Resursointiin liittyen haastatteluissa tuli esille teknisen asiakaspalvelun 

resurssien ajoittainen niukkuus osan ollessa poissa vahvuudesta. Tähän 

liittyen Tucker et. al. (2002) varoittavat työntekijöiden määrän karsimisesta 

minimiin, sillä heidän mukaansa se vähentää työntekijöiden motivaatiota 

osallistua pitkän aikavälin kehitystoimiin, jolloin painottuu käsillä olevasta 

ongelmasta ylipääseminen puuttumatta juurisyihin. Toisaalta edellä 

esitetty malli ongelmien ratkaisuun varatuista resursseista voisi myös 

vähentää nyt jossain määrin haitalliseksi koettua hallinnollista työtä 

teknisestä asiakaspalvelusta kun tahoja, joihin pitää muistaa olla 

yhteydessä, olisi vähemmän. 

 

Kuvaan 5 on koottu yhteen tutkimuksessa esille tulleita keinoja 

ongelmienratkaisutoiminnan kehittämiseksi. Kuvassa on myös 

havainnollistettu tekijöiden välisiä vuorovaikutussuhteita siltä osin kuin niitä 

on havaittavissa. Kehitettäessä ongelmienratkaisutoimintaa tulee 

varmistua siitä, että kuvassa 4 esitetyt tekijät toteutuvat kuvassa 5 

esitettyjen kehitysmahdollisuuksien lisäksi. 
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Kuva 5. Tutkimuksessa esille tulleita keinoja ongelmienratkaisutoiminnan 

kehittämiseksi. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

 

Tässä luvussa esitetään tutkimustulosten analyysiin pohjautuen 

teoreettiset johtopäätökset, käytännön suosituksia sekä 

jatkotutkimusehdotuksia. Teoreettisissa johtopäätöksissä pyritään 

vastaamaan tämän työn tutkimuskysymyksiin lähtien liikkeelle 

alatutkimuskysymyksistä ja vastaten lopuksi päätutkimuskysymykseen. 

 

Tämän tutkimuksen voidaan todeta olleen sisäisesti validi, koska siinä on 

hyödynnetty laajasti monista eri lähteistä saatua aineistoa. Mikäli 

vastaavaa tutkimusta tehtäisiin toisessa tutkimusympäristössä, olisi 

perusteltua valita aineiston lähteet ja keruutavat kuten tässäkin 

tutkimuksessa. Nyt aineiston lähteet valittiin harkiten ja vain 

tarkoituksenmukaisia käyttäen. Ulkoista validiteettia puoltaa vahva 

nojautuminen kirjallisuuteen niin tutkimuksen viitekehyksessä kuin 

käsitteissä ja niiden suhteissa. Tutkimuksen reliabiliteettia on pyritty 

edistämään kuvaamalla tutkimusmetodologia ja saadut tulokset kattavasti. 

 

6.1 Teoreettiset johtopäätökset 

 

6.1.1 Miten tunnistaa tärkeimmät asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat 

ongelmat? 

Tässä työssä havaittiin, että tärkeimpien asiakastyytyväisyyteen 

vaikuttavien ongelmien tunnistaminen on hyvin haastavaa. Käytännön 

asiakaspalvelutilanteessa suuri merkitys on asiakaspalvelijan kyvyllä aistia 

asiakkaan käyttäytymistä. Tulosten perusteella asiakkaan tunnetila ja 

aktiivisuus sekä viitteet yhteistyön päättämisestä indikoivat 

asiakastyytyväisyyden kannalta tärkeästä ongelmasta. 

 

Aiempaan kirjallisuuteen tukeutuen voidaan todeta, että pitkäaikaisten 

asiakkaiden kohtaamat ongelmat voidaan tunnistaa tärkeiksi, mutta 

lyhytaikaisten asiakkaiden kohtaamien ongelmien tärkeyttä ei voida pois 

sulkea.  
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Yhtälailla tulosten pohjalta voidaan todeta, että ongelmat, jotka voivat tulla 

laajalti asiakkaiden tietoisuuteen, ovat tärkeitä. Tulee kuitenkin huomata, 

että tämän arviointi on vaikeaa, mutta jossain tapauksissa seikka voi olla 

hyvin ilmeinen ja siten tällä perusteella voidaan ainakin tiettyjä tapauksia 

tulkita varmasti tärkeiksi asiakastyytyväisyyden kannalta. 

 

Kirjallisuuteen pohjautuen voidaan todeta, että kannattamattomien 

asiakkaiden tai sellaisten asiakkaiden, joita yritys ei kykene palvelemaan, 

ongelmat voidaan tulkita vähemmän tärkeiksi tietyin varauksin. Ensinnäkin 

tulee arvioida ongelman mahdollisesti saamaa julkisuutta ja toisaalta sitä 

onko yrityksellä tulevaisuudessa tavoitteena kyetä palvelemaan kyseistä 

asiakasta tai saada kyseinen asiakas kannattavaksi. 

 

Ongelmatapaukset aiheuttavat pahimmillaan asiakkuuden päättymisen ja 

siksi yritysten tulisi aina tutkia ja analysoida tällaiset tapaukset, jotta ne 

saisivat tarkempaa tietoa siitä millaiset ongelmat ja niihin liittynyt toiminta 

aiheuttavat näin merkittävän asiakasreaktion. Näin yritykset voivat kehittää 

kykyään tunnistaa asiakastyytyväisyyden kannalta tärkeitä tapauksia ja 

toisaalta ne saavat parempaa tietoa miten tuollaisessa tilanteessa tulee 

toimia. 

 

6.1.2 Millaisin keinoin ongelmia nyt ratkotaan? 

Kirjallisuus korostaa palvelunlaatua ongelmienratkaisuprosessin aikana 

sisältäen muun muassa nopean käsittelyn ja tarvittavien henkilöiden 

tavoitettavuuden. Tulosten mukaan tätä pyritään myös noudattamaan 

käytännössä ja siitä huolimatta asiakkaat kokevat sen kehityskohteeksi, 

joten empiiristen havaintojen tukiessa teoriaa, voidaan todeta tämän 

olevan tärkeä osa ongelmien ratkaisemista. 

 

Kirjallisuuden mukaan asiakastyytyväisyyden kannalta paras tulos 

saavutetaan ratkaisemalla ongelma ja hyvittämällä asiakasta ja että 

näiden vaikutuskeinojen tulisi olla samalla tasolla toistensa kanssa. 
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Tutkimustulosten mukaan tutkimuskohteessa hyvittäminen oli harvoin 

tapahtuvaa ja pientä, mikä omalta osaltaan voi selittää 

asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksia. Ilman jatkotutkimuksia tätä 

yhteyttä ei voida vahvistaa, mutta tulosten perusteella ei voida pois sulkea 

kirjallisuudessa esitettyjä tuloksia. 

 

Kirjallisuudessa esitettiin ongelmien ratkaisemiseen liittyen tärkeänä 

tyytyväisyyteen vaikuttavana seikkana organisaation vastuunoton ja 

yrityksen edustajan henkilökohtaisen sitoutumisen. Nämä elementit olivat 

selvästi esillä empiirisessä tutkimuksessa, mutta aineiston pohjalta ei 

voida varmuudella sanoa kuinka suuri vaikutus niillä on 

asiakastyytyväisyyteen. Nämä olivat seikkoja, joita ei kritisoitu 

asiakastyytyväisyystutkimuksissa, joten voitaneen vetää johtopäätös, että 

niillä on jonkin asteinen positiivinen vaikutus ongelmanratkaisua kohtaan 

koettuun tyytyväisyyteen. 

 

Tutkimustulosten ja kirjallisuuden perusteella voidaan selvästi todeta, että 

teknisen asiakaspalvelun ja tuotekehityksen välinen vuoropuhelu on 

eduksi ongelmien ratkaisemiselle. Mallit, joissa järjestetään edellä 

mainituille ryhmille säännöllisesti tilaisuuksia vaihtaa kokemuksia, 

edistävät tiedon siirtymistä sekä kehityskohteiden tunnistamista. 

 

6.1.3 Millä keinoin ongelmienratkaisutoimintaa voisi kehittää? 

Tutkimuksen mukaan tärkeimpiä kohteita ongelmienratkaisutoiminnan 

kehittämisessä on etulinjan ongelmien ratkojien osaaminen. He ovat se 

ongelmia kohdanneen asiakkaan ensimmäinen kontakti ja pitkälti heistä 

riippuu miten asiakas ongelmien käsittelyn kokee ja kuinka nopeasti asia 

saadaan ratkaistua. Mikäli osaamista puuttuu, ei ongelmia saada ratkottua 

ja siten asiakkaan tyytyväisyyden kannalta peli on jo osittain menetetty. 

Teknisen osaamisen lisäksi tärkeä merkitys on myös 

vuorovaikutustaidoilla, sillä ne vaikuttavat siihen miten asiakas prosessin 

kokee, mikä puolestaan osaltaan vaikuttaa tyytyväisyyteen. 
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Etulinjan osaamisen kannalta haasteena tutkimuksessa tuli esille 

henkilöstön vaihtuvuus. Tulosten mukaan vaihtuvuus vaikuttaa 

negatiivisesti ongelmienratkaisutoimintaan ja tätä voidaan ehkäistä 

henkilöstön sitouttamisella. Tutkimuksen mukaan sitoutunut ja pitkän 

kokemuksen omaava teknisen asiakaspalvelun henkilöstö on tärkeää 

tehokkaan ongelmienratkaisutoiminnan kannalta. 

 

Ongelmia ratkovien henkilöiden osaaminen nousi tutkimuksessa tärkeäksi 

tekijäksi ja yhdeksi mahdolliseksi tavaksi varmistua osaamistason 

riittävyydestä havaittiin vaaditun osaamistason dokumentointi ja auditointi 

tätä dokumentaatiota vasten. 

 

Tutkimustulosten mukaan ongelmien ratkaisemisessa tarvittavan 

dokumentaation saatavuus on tärkeässä roolissa tehokkaassa ongelmien 

ratkaisemisessa. Tämän takia tarvittava dokumentaatio tulee olla helposti 

saatavilla. 

 

Tutkimuksessa tuli esiin epäilys, että ongelmia ratkovat tahot saattaisivat 

optimoida toimintaansa sen mukaan minkä päämiehen asioiden 

hoitamisesta he tienaavat eniten. Aineisto ei tarjoa näyttöä tälle 

epäilykselle, mutta mikäli tätä esiintyisi, vaikuttaisi se 

asiakastyytyväisyyteen negatiivisesti hitaamman ongelmien ratkaisemisen 

myötä. Keinona tähän puuttumiseen voidaan nähdä sopimustekniset asiat. 

 

Kirjallisuus ja empiiriset havainnot peräänkuuluttavat nopeaa ongelmien 

ratkaisemista. Tutkimuksessa tuli esille, että varaosavaraston puute 

saattaa vaikuttaa negatiivisesti tähän tavoitteeseen. Voidaan todeta, että 

riittävän kattavan varaosavaraston ylläpito nopeuttaa ongelman 

ratkaisemista ja vaikuttaa siten myönteisesti asiakastyytyväisyyteen. 

Varaosavaraston suuruus ja kustannusvaikutukset ovat seikkoja joihin 

päämies ja päämiehen tuotteiden ongelmia ratkovat tahot voivat vaikuttaa 

keskinäisin sopimuksin. 
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Tutkimuksessa kehittyneet sähköiset ongelman ratkaisemisessa 

käytettävät työkalut saivat runsaasti tukea sekä kirjallisuudesta että 

empiirisistä havainnoista. Työkalujen avulla on mahdollista muun muassa 

nopeuttaa kommunikaatiota, antaa väliaikatietoja asiakkaalle, 

dokumentoida keskitetysti kaikki ongelman ratkaisemiseen liittyvä tieto, 

varmistua ratkaisun ilmoittamisesta asiakkaalle, suorittaa 

jälkiyhteydenpito, luokitella tapaukset, välittää autenttinen viankuvaus läpi 

ketjun sekä kohdentaa resurssit oikeisiin korjaaviin toimiin. Voidaan 

nähdä, että toimintaa tukevat työkalut ovat keskeisessä roolissa 

tehokkaassa ja asiakastyytyväisyyttä edistävässä ongelmien 

ratkaisemisessa. 

 

Tutkimuksessa tuli esiin ongelmien ennaltaehkäiseminen ja yhtenä 

mahdollisena keinona tämän työn tukemiseen havaittiin tuotteiden 

elinkaaren aikaisen huoltotiedon keskitetty kerääminen ja analysointi. 

Vastaavia ratkaisuja on jo käytössä joillain toimialoilla. 

 

Tuotekehitysresurssien varaaminen ja kohdentaminen asiakkaiden 

ongelmien ratkaisemiseen sai voimakasta tukea sekä kirjallisuudesta että 

empiirisestä tutkimuksesta. Riittävän tietotaidon omaavien resurssien 

käytöllä voidaan ongelmien ratkaisemista nopeuttaa ja siten edistää 

asiakastyytyväisyyttä. 

 

6.1.4 Mikä on ongelmien ratkaisun rooli asiakastyytyväisyyden hallinnassa 

b2b-kontekstissa? 

Tutkimustulosten mukaan ongelmien ratkaisulla on tärkeä rooli 

asiakastyytyväisyydessä yrityskontekstissa. Tutkimusasetelmassa oli 

kuitenkin kokonaisasiakastyytyväisyyteen vaikuttavia osatekijöitä, joiden 

painoarvo oli ongelmien ratkaisua suurempi. Tästä huolimatta ongelmien 

ratkaisemisen roolia ei voida väheksyä. 
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Käytännössä on vaikeaa tunnistaa ongelmatapauksia, jotka olisivat 

selvästi muita tärkeämpiä ja siksi yritysten tulee pyrkiä ratkaisemaan kaikki 

ongelmat asiakasta tyydyttävällä tavalla. 

 

Ongelmien ratkaisemisen kannalta keskeisimmäksi havainnoksi voidaan 

nostaa asiakasta lähinnä olevien etulinjan kontaktien osaaminen, sillä 

heidän sekä teknisestä että vuorovaikutusosaamisesta on pitkälti kiinni 

miten ongelma vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. Osaamisen kehittäminen 

ja ylläpito voidaankin nähdä yritysten tärkeimpänä toimena ongelmien 

ratkaisemiseen liittyen. 

 

Ongelmat vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen aina, mutta ongelmien 

ratkaisuprosessista riippuu paljon kuinka suuri ja millainen tuo vaikutus on. 

Yritysten ei pidä unohtaa oikeudenmukaisuuden eri ulottuvuuksia ja siksi 

on tarpeen tarkastella ongelmien ratkaisemisen lisäksi millaiset 

hyvityskeinot ovat kullekin yritykselle soveliaita. 

 

Ongelmienratkaisuprosessin tehokkuutta voidaan tukea tarjoamalla 

työntekijöiden käyttöön toimintaa tukeva dokumentaatio ja työkalut sekä 

organisoinnin keinoin varmistaa resurssien riittävyys. 

 

6.2 Käytännön suosituksia 

 

Asiakastyytyväisyyden kannalta tärkeiden tapausten tunnistamisessa ovat 

asiakkaan kanssa tekemisissä olevat henkilöt avainroolissa. Heillä tulee 

olla riittävät sosiaaliset taidot, jotta he pystyvät tulkitsemaan asiakasta 

oikein. Arvioinnin tueksi on hyvä olla helposti saatavilla tieto asiakkuuden 

kestosta, laadusta ja kannattavuudesta. Kokemuksen myötä 

asiakaspalveluhenkilöstö voi kyetä arvioimaan ongelman mahdollisesti 

saamaa julkisuutta ja muun muassa siksi henkilöstö sitouttaminen on 

tärkeää. 
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Asiakastyytyväisyyden kannalta tärkeiden tapausten tunnistamisen 

kehittämiseksi ja kyseisten tilanteiden toimintatapojen parantamiseksi 

yritysten tulisi analysoida kaikki asiakkuuden päättymisen aiheuttaneet 

ongelmatapaukset. 

 

Tulokset eivät sulje pois kirjallisuudessa esitettyä ongelman ratkaisemisen 

ja kompensaation suhdetta. Kompensaatioiden käytöllä voidaan vaikuttaa 

asiakastyytyväisyyteen ja siksi käytännössä tulisi tarkastella erilaisia 

kompensaatiovaihtoehtoja ja niiden soveltuvuutta kohteeseen. Kirjallisuus 

esittää yhtenä kompensaation muotona vilpittömän anteeksipyynnön, joten 

sen käyttämistä voidaan ainakin tarkastella, mikäli rahallisia vaikutuksia 

omaavat kompensaatiot eivät ole mahdollisia. 

 

Kirjallisuus ja tässä työssä saadut havainnot näkevät organisaation 

vastuunoton ja yrityksen edustajan henkilökohtaisen sitoutumisen 

ongelman ratkaisemiseen positiivisessa valossa. Käytännön työssä onkin 

hyvä kiinnittää huomiota näiden elementtien toteutumiseen. 

 

Yritykset voivat edistää ongelmien ratkaisemista ja ennaltaehkäisyä 

järjestämällä säännöllisiä kokemustenvaihtotilaisuuksia teknisen 

asiakaspalvelun ja tuotekehityksen välillä. 

 

Ensiarvoisen tärkeää asiakasta tyydyttävän ongelmien ratkaisemisen 

kannalta on etulinjan osaaminen. Yritysten tulee panostaa siihen niin 

tekniseltä kuin vuorovaikutustaitojen osalta. Tunnistettuna haasteena on 

henkilöstön vaihtuvuus ja yritysten tulisikin tarkastella keinoja sitouttaa 

teknisen asiakaspalvelun henkilöstönsä. 

 

Ongelmienratkaisutoiminnassa vaaditun osaamistason varmistamiseen 

yritykset voivat käyttää vaaditun osaamistason dokumentointia ja 

toimijoiden auditointia tämän pohjalta. Auditoimalla havaitaan miten hyvin 

osaaminen vastaa vaatimuksia ja samalla paljastuvat kehittämistä vaativat 

kohteet. 
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Yritysten on syytä kiinnittää huomiota ongelmien ratkaisemisessa 

tarvittavan dokumentaation saatavuuteen ja huolehtia, että se on helposti 

saatavilla, koska siten ongelmien ratkaisemista voi tehostaa. 

 

Asiakastyytyväisyyden kannalta nopea ongelmien ratkaiseminen on 

tärkeää ja siksi yritysten tulisi varmistua esimerkiksi sopimusteknisesti, 

että ongelmia ratkovat tahot suorittavat toimet viivytyksettä ja että 

tarkoituksenmukainen varaosavarasto on tukemassa toimintaa. 

 

Merkittävänä ongelmien ratkaisemista edistävänä seikkana voidaan nähdä 

toimintaa tukevien kehittyneiden sähköisten työkalujen käyttö. Niiden 

avulla yritykset voivat kirjavat alkuperäisen asiakkaan antaman 

viankuvauksen järjestelmään ja välittää sen tarvittavilla organisaation osille 

ja tasoille asti. Samaan järjestelmään yritykset voivat keskitetysti 

dokumentoida ongelman ratkaisemisen sisältäen sekä syyt että 

ratkaisukeinot. Läpi ketjun avoin tiedon välitys nopeuttaa viestintää ja 

mahdollistaa väliaikatietojen antamisen asiakkaalle edistäen siten 

asiakastyytyväisyyttä. Järjestelmä voi dokumentoida koska asiakas on 

saanut vastauksen ja siten varmistaa että kaikki asiakkaat varmasti saavat 

vastauksen ajallaan. Edelleen järjestelmää voidaan hyödyntää 

jälkiyhteydenotossa asiakkaaseen, jotta voidaan varmistua asioiden 

olevan varmasti kunnossa. Ajan myötä järjestelmään kertyy suuria määriä 

luokiteltua tietoa, jota voidaan hyödyntää ennaltaehkäisevien korjaavien 

toimien kohdentamisessa. Kaiken kaikkiaan hyvällä työkalulla on 

mahdollista vaikuttaa lukuisiin asiakastyytyväisyyteen vaikuttaviin 

seikkoihin. 

 

Yhtenä käytännönratkaisuna voidaan esittää tuotteiden elinkaaren 

aikaisen huoltotiedon keskitettyä keräämistä ja analysointia ongelmia 

ennaltaehkäisevien kohteiden määrittämiseen. Mallia tähän on mahdollista 

ottaa esimerkiksi autohuolloista. 
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Asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen voidaan merkittävästi vaikuttaa 

tuotekehityksen ja teknisen asiakaspalvelun yhteistyöllä. Käytännössä 

tiettyjen tarkoitukseen sopivien tuotekehitysresurssien määrittäminen 

asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen, voi nopeuttaa työtä merkittävästi 

ja siten kohentaa asiakastyytyväisyyttä. Kohdennettujen resurssien myötä 

ongelmia on mahdollista ehkäistä ennalta analysoimalla tuotelaatudataa ja 

määrittämällä sen pohjalta ongelmia ennaltaehkäiseviä toimia. Riittävän 

resursoinnin myötä ongelmien juurisyihin pureutuminen saa paremmat 

mahdollisuudet. 

 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Asiakastyytyväisyyden kannalta tärkeiden tapausten tunnistamiseen 

liittyen olisi hyvä tutkia miten lyhytaikaisista asiakkaista voidaan 

varhaisessa vaiheessa tunnistaa ne joista on mahdollista saada 

pitkäaikaisia asiakkaita. Toisaalta yhteydenpidon jatkuvasti sähköistyessä 

lisää, olisi hyvä löytää keinoja tunnistaa asiakkaan tunnetiloja sähköisessä 

vuorovaikutuksessa. 

 

Jatkotutkimuksessa tulisi tutkia asiakkuuden päättymisen aiheuttaneita 

ongelmatapauksia, jotta voitaisiin saada parempaa tietoa siitä millaiset 

tapaukset ja millainen toiminta kyseisissä tapauksissa voi aiheuttaa 

asiakkuuden päättymisen. Näin voitaisiin saada uusi työkaluja 

asiakastyytyväisyyden kannalta tärkeiden tapausten tunnistamiseen ja 

toisaalta myös niiden käsittelemiseen. 

 

Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää tarkemmin ongelman ratkaisemisen ja 

asiakkaan hyvittämisen suhdetta. Tutkimuksella voitaisiin selvittää nyt 

käytetyn tutkimusasetelman puitteissa vaikuttaako harvoin tapahtuva 

kompensointi negatiivisesti asiakastyytyväisyyteen ja missä mitassa. 

Samoin voitaisiin selvittää yleisemmin minkä asteinen kompensaatio olisi 

asiakastyytyväisyyden kannalta riittävä ongelman korjaamisen lisäksi. 
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Kirjallisuudessa tuotiin esiin kohteliaisuus ja empatia vuorovaikutuksessa 

ongelmia kohdanneen asiakkaan kanssa sekä auttaminen asiakasta 

ymmärtämään mistä ongelmassa oli kyse. Aineiston valossa ei tiedetä 

missä määrin nämä seikat toteutuivat tutkimusasetelmassa, joten 

pidemmälle menevien johtopäätösten tueksi olisi tarve saada näistä 

seikoista tarkempia tietoja tässä samassa tutkimusasetelmassa. 

 

Tunnistettuna haasteena ongelmienratkaisutoiminnalle on henkilöstön 

vaihtuvuus. Jatkotutkimuksena tulisi selvittää keinoja teknisen 

asiakaspalvelun henkilöstön sitouttamiseen. 

 

Jatkotutkimuksessa voisi selvittää ovatko asiakkaat valmiita hyväksymään 

varaosan toimitusajasta aiheutuvan viiveen jos kuitenkin ongelman syy on 

saatu selville. Jatkokysymyksenä voisi tutkia kuinka pitkän odotuksen 

asiakkaat hyväksyvät jos ongelman syy on selvillä. Näitä tietoja voisi 

käyttää hyväksi määritettäessä käsillä olevan varaosavaraston suuruutta. 
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