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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä keinoilla Business to Business (B2B) ohjelmisto-

alalla toimivat yritykset pystyvät kehittämään kaikkikanavaista asiakaspalveluaan sen laadun lisää-

miseksi. Lisäksi, tavoitteena on soveltaa aikaisempaa kaikkikanavaisuuteen ja palvelun laatuun liit-

tyvää tutkimusta asiakaspalvelun kontekstiin. 

 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Varsinainen ai-

neiston analyysi on toteutettu sisällönanalyysin menetelmin ja tarkemmin teoriaohjaavaa analyysia 

käyttäen. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty ohjelmistotoimialalla toimivan case-yrityksen 

asiakkailta kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimus koostui yhteensä kahdeksasta eri kysymyk-

sestä, joista osa oli strukturoituja ja osa puolistrukturoituja kysymyksiä. Empiirinen aineisto kattaa 

kokonaisuudessaan 160 case-yrityksen asiakkaan vastaukset.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Business to Business (B2B) ohjelmistoalalla toimivien yritysten 

tulee tarjota asiakaspalveluitaan kaikkikanavaisuuden ideologian mukaisesti eri kanavissa ja panostaa 

erityisesti niiden tarjoamiseen reaaliaikaisissa palvelukanavissa. Tämän lisäksi yritysten tulee keskit-

tyä asiakkaiden palvelemiseen heidän haluamissaan ja heille vaivattomimmissa palvelukanavissa. 

Kaikkikanavaista asiakaspalvelua voidaan kehittää parantamalla sen saatavuutta ja keskittymällä sen 

tasalaatuisuuden varmistamiseen. Kehittämällä edellä kerrottuja asioita B2B ohjelmistoalalla toimi-

vat yritykset pystyvät lisäämään tarjoamansa kaikkikanavaisen asiakaspalvelun laatua. 
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The aim of this Bachelor’s thesis is to examine how companies in the Business to Business (B2B) 

software industry can develop their omni-channel customer service to increase its quality. In addition, 

the aim is to apply previous research on omni-channel and quality of service to the context of cus-

tomer service. 

The study has been implemented using qualitative research methods. The actual data analysis has 

been conducted using content analysis and more precisely using theory-guided analysis. The empiri-

cal data of the study has been collected by the questionnaire survey from the customers of the case-

company which works in the software industry. The questionnaire survey consisted of eight different 

questions. Some questions were fully structured and some semi-structured. The empirical data covers 

a total of 160 responses from case-company customers.  

 

The results of the study show that companies in the Business to Business (B2B) software industry 

should provide their customer service according to omni-channel ideology across different channels 

and invest especially in real-time service channels. In addition to this, companies should provide 

customer service through the channels that customers want to use. The omni-channel customer ser-

vices can be developed by improving its accessibility and focusing on ensuring its consistent quality. 

By developing the above issues, companies in the B2B software industry will be able to increase the 

quality of the omni-channel customer service they provide.  
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1. Johdanto 

Tämä kandidaatintutkielma keskittyy tutkimaan Business to Business (B2B) ohjelmistoalalla toimi-

vien yritysten kaikkikanavaisen asiakaspalvelun kehittämistä. Työn tarkoituksena on antaa toi-

mialalla toimiville yrityksille keinoja ja uutta tietoa siitä, miten useassa eri palvelukanavassa toimivaa 

asiakaspalvelua voi kehittää asiakasnäkökulman pohjalta siten, että sen laatu paranee. Tutkimuksen 

teoria tutustuttaa lukijan työn aihepiirin taustalla vaikuttaviin asioihin ja ilmiöihin. Vastaavasti työn 

empiirinen osuus käsittää sekä tutkimuksen toteuttamiseksi valittujen tutkimusmenetelmien esittele-

misen, että case-yrityksen kanssa yhteistyössä kerätyn aineiston analysoinnin. Case-yrityksen asiak-

kailta kerättyä aineistoa analysoimalla pyritään muodostamaan selkeä näkemys siitä, miten kyseinen 

yritys sekä laajemmin saman toimialan muut yrityksen pystyvät kehittämään asiakaspalveluitaan ja 

sitä kautta lisäämään niiden laatua. Case-yritys pyrkii kehittämään asiakaspalvelunsa toimintaa sen 

laadun lisäämiseksi, koska laadukkaammalla asiakaspalvelulla uskotaan olevan positiivinen vaikutus 

asiakastyytyväisyyteen ja sen myötä asiakasuskollisuuteen ja tätä kautta aina yrityksen lopulliseen 

tulokseen asti. Tähän liittyen on olemassa aikaisempaa tutkimusta, joka vahvistaa kyseisen väittämän 

(Jones & Sasser 1995; Reichheld 1993). Tästä syystä tämä kyseinen tutkimus on tärkeä toteuttaa. 

 

Kilpailun kiristyessä ja kilpailijoiden määrän kasvaessa globaalissa maailmassa yritysten on löydet-

tävä toiminnastaan koko ajan uusia kehittämisen kohteita. Hyödykkeiden kysynnän määrän ollessa 

rajallinen on löydettävä keinoja, joilla markkinoilla olevat asiakkaat saadaan valitsemaan oman yri-

tyksen tuote kilpailijoiden tuotteiden sijasta. Tulevaisuudessa yritysten myymien ydinhyödykkeiden 

rinnalla tarjottavien lisäpalveluiden, kuten asiakaspalvelun rooli korostuu entisestään, koska se on 

yksi keino yritykselle erottautua kilpailijoistaan ja tätä kautta saavuttaa kilpailuetua (Lämsä & Uusi-

talo 2005, 20). Nykypäivänä yritysten on hankala kehittää kestävää kilpailuetua ydintuotteensa va-

raan, ellei yritykselle ole hallussaan pysyvää tuotantoteknistä etua kilpailijoihinsa nähden. Tästä joh-

tuen yritykset ovat alkaneet tarjota erilaisia lisäpalveluita ydintuotteen ympärille erottuakseen muista. 

(Grönroos 2009, 26)  

 

Asiakaslähtöisyys yritysten toiminnassa on korostunut ja korostuu entisestään tulevaisuudessa. Asia-

kaslähtöisessä liiketoiminnassa on yksinkertaisesti kyse siitä, että yrityksen eri prosessien kehittämi-

nen ajatellaan asiakkaiden näkökulmasta katsottuna. Kaikkikanavaisessa palvelujen tarjoamisessa on 

kyse juuri tästä asiakaslähtöisestä ajattelusta. (Filenius 2015, 28, 46) Asiakaslähtöisyysajattelun ke-

hitystä on vauhdittanut lisääntynyt kilpailu globaaleilla markkinoilla, joka on osaltaan tehnyt asiak-

kaista entistä vaativampia. Tämä pakottaa yritysten mielenkiinnon kohteen siirtymään yhä enenevissä 
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määrin asiakkaisiin ja heidän tarpeidensa täyttämiseen pidempien asiakassuhteiden aikaansaamiseksi. 

Painopiste pelkästä hyödykkeiden myymisestä on siirtynyt enenevissä määrin asiakkaiden kokonais-

valtaiseen palvelemiseen. (Parasuraman 1998) Tähän liittyen asiakaspalvelun rooli on merkittävä ja 

se korostuu entisestään asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden parantamisessa (Innis & La 

Londe 1994). Asiakaspalvelun yhtenä päätavoitteena onkin palvella asiakasta niin hyvin, että hän on 

tyytyväinen saamaansa palveluun (Pesonen, Lehtonen & Toskala 2002, 62). 

 

Asiakaspalvelun kehittämisessä tulee kuunnella asiakkaita ja heidän mielipiteitään. He ovat kohde-

ryhmä, joka tekee päätöksen siitä, onko koettu palvelu hyvää vai huonoa. Tutkielmassa analysoitava 

empiirinen aineisto on kerätty loppuvuoden 2019 aikana. Itse tutkimuksen kirjallinen osuus on toteu-

tettu kevään 2020 aikana. Tämän tutkimuksen tekemisessä on hyödynnetty case-yrityksen resursseja 

ja sen tarkoituksena on valmistuttuaan antaa tukea kyseisen yrityksen asiakaspalvelun kehittämiselle 

sen laadun lisäämiseksi. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tukea myös laajemmin muiden ohjelmis-

toalalla toimivien yritysten asiakaspalveluiden kehittämistä.  

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkielman tavoitteena on muodostaa selkeä näkemys siitä, miten ja mitä asioita tekemällä Business 

to Business (B2B) ohjelmistoalalla toimivat yritykset voivat kehittää kaikkikanavaisessa ympäris-

tössä toimivaa asiakaspalveluaan, jotta sen laatu paranisi. Kaikkikanavainen asiakaspalveluympäristö 

tarkoittaa asiakaspalvelun tarjoamista saumattomasti eri palvelukanavien välityksellä. Tutkimuksessa 

pyritään löytämään konkreettisia kehityskohteita, joita parantamalla toimialalla toimivat yritykset 

pystyvät lisäämään tarjoamiensa asiakaspalveluiden laatua. Lisäksi, tutkimuksen tavoitteena on so-

veltaa aikaisempaa kaikkikanavaisuuteen ja palvelun laatuun liittyvää tutkimusta asiakaspalvelun 

kontekstiin. Tämä johtuu siitä, että edellä kuvattujen aiheiden tutkimus on tähän saakka keskittynyt 

pitkälti yrityksen myyntikanaviin tai sen tarjoamaan ydinhyödykkeen laatuun (Verhoef, Kannan & 

Inman 2015; Zeithaml 2000). Työn tavoitteisiin pääsemiseksi keskeisessä asemassa on case-yrityksen 

asiakaspalvelusta kerätyn datan analysointi.  

 

Jotta edellä esitettyihin tutkielman tavoitteisiin päästään on tutkimusta tehdessä täytynyt muodostaa 

päätutkimuskysymys ja sitä tukevia alatutkimuskysymyksiä. Tutkielman päätutkimuskysymyksen 

tarkoituksena on vastata tutkielmalle asetettuihin tavoitteisiin. Päätutkimuskysymykseksi on muo-

dostettu seuraava: 

 



 3 

”Millä keinoilla B2B ohjelmistoalalla toimivat yritykset voivat kehittää kaikkikanavaista asiakas-

palveluaan asiakasnäkökulman pohjalta?”. 

 

Vastaamalla päätutkimuskysymykseen löydetään keinoja, joilla sekä case-yritys, että saman toi-

mialan muut yritykset pystyvät lisäämään tarjoamiensa asiakaspalveluiden laatua. Päätutkimuskysy-

mykseen vastaamisen helpottamiseksi on muodostettu neljä sitä tukevaa alatutkimuskysymystä, jotka 

ovat: 

 

1. Mitä asiakaspalvelukanavia asiakkaat käyttävät tällä hetkellä ensisijaisesti ja miksi? 

2. Mitä asiakaspalvelukanavia asiakkaat haluaisivat käyttää jatkossa ensisijaisesti ja miksi? 

3. Mitkä asiakaspalvelukanavat ovat asiakkaille kaikista vaivattomimpia käyttää? 

4. Miten asiakkaat kehittäisivät case-yrityksen tarjoamaa asiakaspalvelua tulevaisuudessa? 

 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys antaa lähtötiedot perusteluineen case-yrityksen asiakaspalvelun 

nykytilanteesta. Nykytilanteen selvittäminen on äärimmäisen tärkeää, sillä muutoin muutoksen teke-

minen ja erityisesti sen mittaaminen on vaikeaa. Alatutkimuskysymykset kaksi ja kolme antavat tie-

toa siitä, missä palvelukanavissa asiakkaat haluaisivat jatkossa tulla palvelluiksi ja minkä takia. Nel-

jännen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää asiakkaiden näkemys siitä, mitkä asiat vaa-

tivat eniten kehittämistä tämän hetkisessä asiakaspalvelussa.  

 

Alatutkimuskysymysten tarkoituksena on auttaa vastaamaan tutkielmassa muodostettuun päätutki-

muskysymykseen. Alatutkimuskysymykset on muodostettu edellä kerrotun kaltaisiksi, koska ne an-

tavat parhaan mahdollisen tiedon case-yrityksen asiakkaiden tämän hetkisistä asiakaspalvelukanava-

tottumuksista sekä siitä, mihin suuntaan he itse haluaisivat sen kehittyvän. Alatutkimuskysymysten 

avulla pyritään löytämään niitä kehityskohteita, joita parantamalla kaikkikanavaisen asiakaspalvelun 

laatua saadaan lisättyä. 

 

1.2 Tutkimuksen teoreettinen tausta ja rajaukset 

Työn teoreettinen tausta keskittyy tukemaan työn tavoitteiden saavuttamista ja empiirisen aineiston 

analysointia. Tutkielman teoreettinen tausta koostuu kahdesta suuremmasta kokonaisuudesta, jotka 

kattavat asiakaspalvelun B2B kontekstissa ja kaikkikanavaisessa ympäristössä. Kokonaisuudet sisäl-

tävät asiakaspalveluun, B2B:hen, kaikkikanavaisuuteen, palvelun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen 

liittyvät teoreettiset osa-alueet. Tutkimuksessa puhutaan kaikkikanavaisesta (omni-channel) 



 4 

asiakaspalvelusta monikanavaisen (multi-channel) asiakaspalvelun sijaan, koska kaikkikanavaisuus 

kuvaa paremmin sitä, mihin myös case-yritys asiakaspalvelussaan pyrkii. Kyseisten käsitteiden ero 

avataan tarkemmin tutkielman 3.1 luvussa. Seuraavissa kappaleissa määritetään tutkimuksen keskei-

simmät käsitteet. 

 

Asiakaspalvelu on pääsääntöisesti veloituksetonta palvelua, jota yritys tarjoaa ydintuotteensa tueksi. 

Se on vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, jonka tavoitteena on ratkaista asiakkaan ongelma ja tätä 

kautta täyttää hänen sen hetkinen tarpeensa. (Zeithaml, Bitner & Gremler 2018, 5; Parasuraman 1998; 

Lucas 2012, 7; Pesonen et al. 2002, 59). 

 

Business to Business eli B2B liiketoiminnassa on kyse yritysorganisaatioiden välisestä liiketoimin-

nasta. Kyseisen liiketoiminnan Business to Consumer eli B2C liiketoiminnasta erottaa tietyt ominais-

piirteet. B2B liiketoiminnalle on tyypillistä muun muassa suuremmat määrä- sekä rahavolyymit, 

maantieteellinen keskittyneisyys, pitkäkestoisemmat asiakassuhteet ja monimutkaisemmat ostopro-

sessit. (Kotler & Keller 2012, 229) 

 

Kaikkikanavaisuus eli englanniksi omni-channel tarkoittaa palveluiden tarjoamista asiakaslähtöi-

sesti erilaisissa palvelukanavissa. Siinä keskitytään kanavakokonaisuuksien kehittämiseen siten, että 

eri kanavat tukevat toisiaan ja ne toimivat saumattomasti yhteen. Pyrkimyksenä on, että asiakas voi 

esimerkiksi halutessaan hoitaa yhdessä palvelukanavassa aloittamansa asioinnin toisessa kanavassa 

loppuun ilman ongelmia. (Filenius 2015, 28; Verhoef et al. 2015) 

 

Palvelulla tarkoitetaan prosessia, joka koostuu erilaisista toiminnoista. Lisäksi, palvelut usein tuote-

taan ja kulutetaan samanaikaisesti. Palvelun voidaan ajatella olevan aineeton eikä sen hankkiminen 

johda minkään fyysisen objektin omistamiseen. (Grönroos 2009, 76-79; Kotler & Keller 2012, 378) 

 

Palvelun laadun tarkka määrittäminen on hankalaa johtuen siitä, että kukin kuluttaja kokee sen yk-

silöllisesti. Palvelun laadun voidaan ajatella koostuvan sen teknisestä ja toiminnallisesta ulottuvuu-

desta. Laadukkaalla palvelulla on tiettyjä ominaispiirteitä, joita ovat muun muassa sen ammattimai-

suus ja taidot, lähestyttävyys ja joustavuus, luotettavuus sekä palvelumaisema (Lucas 2012, 366; 

Grönroos 2009, 120-121, 122)  

 

Asiakastyytyväisyys on asiakkaan kokemaa mielihyvää tilanteissa, joissa yritys pystyy tarjoamallaan 

hyödykkeellä täyttämään hänen tarpeensa. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa pelkän yrityksen 
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tarjoaman hyödykkeen lisäksi myös sen laatu ja hinta, sekä erilaiset tilanne- ja asiakaskohtaiset teki-

jät. Asiakastyytyväisyys on yritykselle varallisuutta ja mahdollistaa sen menestymisen tulevaisuu-

dessa. (Zeithaml et al. 2018, 79-80; Fornell 1992) 

 

Tutkimuksen teoreettiseen kokonaisuuteen kuuluvista teorioista löytyy suhteellisen paljon aikaisem-

paa tutkimusta. Kaikkikanavaisuutta ja monikanavaisuutta on tutkittu jonkin verran, mutta kyseinen 

tutkimus on liittynyt joko yrityksen markkinointiviestintään ja vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa 

tai yrityksen myyntikanaviin (Neslin, Grewal, Leghorn & Shankar 2006; Verhoef et al. 2015). Pal-

velun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyen löytyy paljon erilaista tutkimusta, mutta sen paino-

piste on yritysten tuottaman ydinpalvelun laadussa tai asiakastyytyväisyydessä laajemmin (Parasura-

man, Zeithaml & Berry 1985, 1991; Zeithaml 2000; Fornell 1992). Lisäksi, palvelun laatuun liittyen 

löytyy myös kirjallisuutta (Grönroos 2009; Zeithaml et al. 2018). Kaikkia näitä tutkielman teoreettisia 

osa-alueita yhdistää se, ettei niitä ole aikaisemmin yhdistetty asiakaspalvelun kontekstiin. Ainoastaan 

kaikkikanavaiseen asiakaspalveluun tai sen laatuun keskittyvää tutkimusta on hankala löytää. Tämä 

tutkimus pyrkiikin osaltaan täyttämään tätä tyhjiötä ja viemään edellä mainittuja teorioita yrityksen 

asiakaspalvelun ympäristöön ja hyödyntämään niitä sen kehittämisessä. 

 

Tutkimusta on rajattu, jotta työ pysyisi kandidaatintutkielman sille asettamissa rajoissa ja vastaisi 

kandidaatintutkielmalle asetettuihin oppimistavoitteisiin. Tämän vuoksi tutkimusta tehtäessä on tehty 

erilaisia siihen liittyviä rajauksia. Ensimmäiseksi, työn empiirinen osuus keskittyy ainoastaan B2B 

ohjelmistoalalla toimivan case-yrityksen tarjoamista tuotteista suurimman asiakaspalveluun. Tutki-

muksessa ei näin ollen keskitytä case-yrityksen muiden tuotteiden asiakaspalveluihin. Tämä rajaus 

johtuu siitä, että kyseinen tuote on case-yritykselle liiketaloudellisesti merkittävin, jonka johdosta 

siihen liittyvää informaatiota kaivataan eniten.  

 

Toiseksi, työssä tarkastellaan tutkimusongelmaa ainoastaan case-yrityksen asiakkailta kerätyn aineis-

ton pohjalta. Käytännössä tarkastellaan ainoastaan asiakkaiden mielipiteitä case-yrityksen asiakas-

palvelun kehittämisen suhteen. Tämä rajaa tutkimuksen ulkopuolelle muun muassa case-yrityksen 

asiakaspalvelussa työskentelevien ja esimerkiksi kyseisen yrityksen johdon näkemykset siitä, miten 

yrityksen asiakaspalvelua tulisi kehittää nykyisestä. Tutkimus ei ota tähän liittyen huomioon esimer-

kiksi sitä, mitkä palvelukanavat ja minkälainen niihin liittyvä resurssien kohdentaminen olisi case-

yrityksen näkemyksen mukaan kaikista tehokkainta työntekijöiden työskentelyn ja muiden yrityksen 

sisäisten prosessien kannalta.  
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Kolmanneksi, asiakasuskollisuus ja siihen liittyvä teoreettinen kokonaisuus on rajattu tämän tutkiel-

man teoreettisen osuuden ulkopuolelle siitäkin huolimatta, että se liittyy keskeisesti tutkittavaan ai-

heeseen ja perustelee keskeisesti tutkimuksen tarpeellisuutta. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat 

laadukkaan asiakaspalvelun merkityksen paremman asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden 

saavuttamisessa, joka taas johtaa suoraan yritysten parempaan liiketaloudelliseen menestykseen 

(Jones & Sasser 1995; Reichheld 1993). Tämä rajaus on tehty sen takia, että asiakasuskollisuuden 

teoreettisen kokonaisuuden mukana oleminen ei tukisi työn empiirisen aineiston analysointia eikä 

tätä kautta työn tavoitteisiin pääsemistä. Tämän johdosta myös asiakasuskollisuuden aihepiiriin lä-

heisesti liittyvät suositteluhalukkuuden ja asiakaspysyvyyden teoreettiset kokonaisuudet on rajattu 

työn ulkopuolelle.  

 

Neljänneksi, tutkimuksesta on rajattu pois asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä muut paitsi 

palvelun laatu, koska ne eivät asiakasuskollisuuden tavoin tukisi tutkimuksen tavoitteisiin pääse-

mistä. Kyseiset tekijät tullaan esittelemään vain lyhyesti, koska ne esiintyvät yhdessä työn kuvioista 

(Kuvio 3). Asiakastyytyväisyyteen liittyvää teoriakokonaisuutta ei ole työstä rajattu pois, vaikka sitä 

ei suoraan työssä tutkita. Tämä johtuu siitä, että asiakastyytyväisyys on keskeinen osa tutkimuksen 

aihepiiriä sen palvelun laatuun liittyvän yhteyden johdosta (Zeithaml et al. 2018, 79; Sureshchandar, 

Rajendran & Anantharaman 2002). Lisäksi, työn teoreettisen osuuden päätavoite on antaa lukijalle 

peruskäsitys tutkimuksen taustalla vaikuttavista asioista ja ilmiöistä. Ilman asiakastyytyväisyyden 

teoreettista kokonaisuutta työ ei edellä kerrottuun tavoitteeseen pääse, joten sen rajaaminen tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle ei ole ollut mahdollista. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Tämä tutkielma on toteutettu kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Laadul-

lista tutkimusta käytetään usein, kun kiinnostuksen kohteena on tietyn tapahtuman tai tapahtumien 

kokeneiden toimijoiden kokemukset siihen liittyen (Metsämuuronen 2008, 14). Tämän tutkimuksen 

empiirinen aineisto koostuu case-yrityksen asiakkaiden asiakaspalvelukanavatottumuksista ja -koke-

muksista. Mielenkiinnon kohteena on erityisesti tietyn toimijajoukon kokemukset case-yrityksen tar-

joamaan asiakaspalveluun liittyen. Tästä johtuen laadullisten tutkimusmenetelmien valinta tutkimuk-

sessa hyödynnettäviksi tutkimusmenetelmiksi oli luontaista. Varsinainen aineiston analyysi on toteu-

tettu sisällönanalyysin menetelmin ja tarkemmin teoriaohjaavaa analyysia hyödyntäen, koska sen 

avulla aineistosta saadaan olennaisin informaatio esille. Sisällönanalyysin tarkoituksena on aineiston 
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jäsentäminen tiiviiseen ja selkeään muotoon, kuitenkin samaan aikaan huolehtien siitä, että aineiston 

sisältämä informaatio säilyy (Tuomi & Sarajärvi 2009, 77).  

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty case-yrityksen suurimman tuotteen liiketaloudellisesti 

merkittävimmältä asiakasryhmältä. Aineisto kerättiin hyödyntäen kyselytutkimusta, joka koostui eri-

laisista monivalintakysymyksistä eli strukturoiduista kysymyksistä ja vapaista sanallista vastausta 

vaativista kysymyksistä eli puolistrukturoiduista kysymyksistä. Strukturoidussa kyselyssä tai haas-

tattelussa kysymykset ja niiden järjestys on kaikille vastaajille sama ja myös vastausvaihtoehdot ovat 

valmiiksi annetut (Eskola & Suoranta 1998, 63). Puolistrukturoiduille haastatteluille on tyypillistä se, 

että samoin kuin täysin strukturoitujen haastattelujen osalta niissä kysymykset ovat kaikille samat, 

mutta ero tulee siinä, että vastaaja vastaa kysymykseen vapaasti omin sanoin (Eskola & Suoranta 

1998, 63). 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkielman rakenteen muodostavat kuusi päälukua, jotka ovat johdanto, asiakaspalvelu B2B kon-

tekstissa, asiakaspalvelu kaikkikanavaisessa ympäristössä, tutkimusmenetelmät ja empiirinen ai-

neisto, tutkimustulokset sekä yhteenveto. Johdannossa käydään läpi tutkimuksen tavoitteet, tutkimus-

kysymykset, tutkimuksen teoreettinen tausta ja siinä tehdyt rajaukset, käytetyt tutkimusmenetelmät, 

perustellaan tutkimuksen tarpeellisuus sekä kerrotaan sen rakenne. Johdannon avulla lukija saa yleis-

tason käsityksen siitä, mitä ollaan tutkimassa, millä menetelmillä, miksi ja missä järjestyksessä tut-

kielma etenee. Työn teoreettinen kokonaisuus rakentuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka esitellään 

luvuissa kaksi ja kolme. Nämä teoriakokonaisuudet ovat asiakaspalvelu B2B kontekstissa ja asiakas-

palvelu kaikkikanavaisessa ympäristössä. Näissä luvuissa tutustutetaan lukija työtä tukeviin ja siihen 

keskeisesti liittyviin teoriakokonaisuuksiin samalla niitä laajemmin avaten. Teoreettisen kokonaisuu-

den tavoitteena on antaa lukijalle lisätietoa tutkimuksen aihepiirin taustalla vaikuttavista asioista ja 

auttaa tutkimusta pääsemään sille asetettuihin tavoitteisiin.  

 

Neljännessä pääluvussa pureudutaan tarkemmin käytettyihin tutkimusmenetelmiin ja kerättyyn em-

piiriseen aineistoon. Luvussa tullaan kertomaan muun muassa aineiston hankinnasta ja esittelemään 

sen ominaisuuksia. Tutkimustulokset osiossa raportoidaan ja analysoidaan tarkemmin empiirisestä 

aineistosta esiin nousevia asioita sisällönanalyysia hyödyntäen. Viimeisen eli kuudennen pääluvun 

aluksi vastataan tutkimuksen alatutkimuskysymyksiin ja sitä kautta päätutkimuskysymykseen sa-

malla käyden vuoropuhelua työhön liittyvien teoreettisten kokonaisuuksien kanssa. Tämän 
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vuoropuhelun tarkoituksena on asemoida saatuja tutkimustuloksia suhteessa aihepiirin aikaisempiin 

tutkimustuloksiin. Tämän jälkeen kerrataan tutkimuksen perusteella saatu informaatio ja arvioidaan 

pääsikö tutkimus sille asetettuihin tavoitteisiin. Tämän lisäksi pohditaan tutkimuksen luotettavuutta 

ja pätevyyttä sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi 

Kuviossa 1 esitellään tutkielman eteneminen ja rakenne.  

 

 
Kuvio 1 Tutkielman rakenne 

 
  

Johdanto

Teoreettinen
tausta

Tutkimusme-
netelmät ja 
empiirinen 
aineisto

Tutkimustulok-
set

Yhteenveto ja 
johtopäätökset
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2. Asiakaspalvelu B2B kontekstissa 

Työn teoreettisen osion tarkoituksena on perehdyttää lukija tutkimuksen taustalla oleviin ilmiöihin. 

Ensimmäisessä teorialuvussa muodostetaan ja määritetään ensimmäinen työn aihepiiriin keskeisesti 

liittyvä teoreettinen kokonaisuus. Tämän osion aluksi avataan, mitä on asiakaspalvelu ja mitä kuuluu 

sen perustehtäviin ja -tavoitteisiin. Tämän jälkeen keskitytään avaamaan työn empiiriseen ympäris-

töön liittyvä Business to Business (B2B) käsite sen ominaispiirteineen laajemmin kuin aiemmin lu-

vussa 1.2. Luvun lopuksi yhdistetään asiakaspalvelu B2B kontekstiin ja näin yhdeksi suuremmaksi 

kokonaisuudeksi.  

 
2.1 Asiakas ja asiakaspalvelu 

Asiakkaiden ja heihin liittyvän asiakaspalvelun roolin korostaminen yhtenä yritysten menestysteki-

jänä on noussut viime aikoina enenevissä määrin mukaan keskusteluun, kun on puhuttu yrityksen 

menestykseen vaikuttavista tekijöistä. Tätä painopisteen siirtymistä asiakkaisiin selittää osaltaan siir-

tyminen kysyntävetoisesta taloudesta tarjontavetoiseen talouteen. Ennen yrityksille riitti menestymi-

seen kuluttajien kysynnän täyttäminen mahdollisimman hyvin, mutta nykyään tämä ei enää riitä, sillä 

tarjonnan määrä monella toimialalla on ylittänyt kysynnän. Kyseinen kehityssuunta on siirtänyt huo-

miota yrityksen valmistamista hyödykkeistä niitä ostaviin asiakkaisiin. (Hellman & Värilä 2009, 19) 

Tästä muutoksesta huolimatta etenkin asiakaspalvelun rooli ymmärretään useissa yrityksissä pää-

sääntöisesti väärin ja se mielletään välttämättömänä toimintona, jonka suhteen vaatimustaso on ma-

talalla. Tämä ei ole yrityksille missään määrin järkevää pidemmällä aikaperspektiivillä tarkasteltuna. 

Asiakkaan yhteydenotto asiakaspalveluun on aina äärimmäisen tärkeä ja yritykset, jotka nämä yhtey-

denotot sivuuttavat, hankaloittavat merkittävästi omaa menestymistään tulevaisuudessa. (Filenius 

2015, 70, 72) 

 

Asiakas-käsitteeseen liittyy muutamia keskeisiä seikkoja, jotka on hyvä tiedostaa. Grönroos (2009, 

419) määrittelee asiakkaan tahoksi, joka ostaa ja kuluttaa hyödykkeitä. Yksi keskeisimmistä asioista 

käsitteeseen liittyen on ymmärtää, että asiakas voi olla joko yksilö tai useamman yksilön muodostama 

ryhmä. Tapauksissa, jolloin hyödykettä tarjotaan jollekin yritysorganisaatiolle usein suurempi joukko 

yksilöitä kuluttaa sen. Tällöin jokainen yksilö on asiakas siitäkin huolimatta, että palvelun on ostanut 

yksi organisaation jäsen. Asiakkaan ollessa ryhmä on jokaisen ryhmään kuuluvan yksilön kokemuk-

silla usein merkitystä sen suhteen, pysyykö kyseinen asiakas jatkossakin samaa hyödykettä tarjoavan 

yrityksen asiakkaana ja missä määrin asiakas tekee uusintaostoja. (Grönroos 2009, 419-420) 
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Asiakaspalvelun aihepiiriin liittyen on tehty jonkin verran tutkimusta aikaisemmin. Esimerkiksi Ray, 

Muhanna ja Barney (2005) selvittivät tutkimuksessaan asiakaspalvelua avustavan teknologian vaiku-

tuksia asiakaspalveluprosesseihin vakuutusalalla. Tutkimuksesta selvisi teknologian auttavan vähen-

tämään asiakaspalvelun kustannuksia ja parantamaan sen laatua, mutta ylivoimaisesti suurin merkitys 

oli sillä, että työntekijät osasivat hyödyntää kyseistä teknologiaa. (Ray et al. 2005) Vastaavasti Innis 

ja La Londe (1994) korostavat omassa tutkimuksessaan asiakaspalvelun merkitystä asiakastyytyväi-

syyden parantamisessa sekä asiakkaiden asenteisiin ja uusintaostosuunnitelmiin vaikuttamisessa. 

 

Zeithaml et al. (2018, 5) määrittävät asiakaspalvelun olevan tyypillisesti veloituksetonta palvelua, 

jota yritys tarjoaa tuottamansa ydintuotteen tai -palvelun tueksi. Laadukkaan asiakaspalvelun tarjoa-

minen on keskeisessä roolissa asiakassuhteita luotaessa (Zeithaml et al. 2018, 56-57). Parasuraman 

(1998) käyttää samankaltaista määritelmää asiakaspalvelusta, sen ollessa ilmaista palvelua, joka on 

tuotettu ydintuotteen tueksi. Vastaavasti Lucas (2012, 7) määrittää asiakaspalvelun olevan ammatti-

taitoisten ja osaavien ihmisten kykyä tunnistaa ja täyttää asiakkaan tarpeet, siten että asiakas on tyy-

tyväinen ja tulee asioimaan uudelleen. Yritysorganisaatioissa asiakaspalvelusta on päävastuussa 

yleensä se yrityksen osasto, joka kohtaa asiakkaan joko suoraan kasvokkain, puhelimen tai jonkin 

sähköisen kanavan välityksellä silloin, kun asiakkaalla on jotain kysyttävää tai jokin ongelma. Yri-

tyksen asiakaspalvelu on keskeisessä roolissa sen suhteen, millainen mielikuva asiakkaalle kyseisestä 

yrityksestä syntyy ensi- tai ainutkertaisten kontaktien perusteella. (Pesonen et al. 2002, 64) Pesonen 

et al. (2002, 59) pitävät asiakaspalvelun perinteisimpinä perustehtävinä asiakkaan ongelman ratkai-

semista nopeasti ja laadukkaasti samalla siten, että asiakkaalle jää asiantunteva ja välittävä kuva saa-

dusta palvelusta. Sen tehtävänä on aikaansaada tyytyväinen asiakas, joka on helpottunut saatuaan 

ongelmaansa ratkaisun tai kysymykseensä vastauksen. Asiakaspalvelun perimmäinen tavoite yritys-

ten näkökulmasta katsottuna on vaikuttaa niiden kannalta myönteisesti asiakkaiden tuleviin ostopää-

töksiin eli aikaansaada uusintaostoja. (Pesonen et al. 2002, 62) 

 

Viime vuosikymmeninä yritysten ympärillä oleva maailma on muuttunut vauhdilla ja tämän vauhdin 

ennustetaan entisestään kiihtyvän tulevaisuudessa. Tämä muutos on osaltaan korostanut asiakkaiden 

ja heihin liittyvän asiakaspalvelun merkitystä yritysten liiketoiminnassa ja varsinkin kilpailuedun saa-

vuttamisessa, kuten työn johdantoluvun aluksi mainittiin. Pesonen et al. (2002, 59) mainitsevat teok-

sessaan Ford Motor Companyn perustajan Henry Fordin yhden asiakkaisiin liittyvän lausahduksen, 

joka on osuva vielä tänä päivänäkin, palkkoja ei maksa työnantaja, hän vain käsittelee rahaa. Palkat 

maksaa asiakas. Tuo 1900-luvun alkupuolella kerrottu lausahdus konkretisoi ytimekkäästi asiakkai-

den merkityksen yrityksille ja siellä työskenteleville työntekijöille. Asiakkaat ovat yrityksen tärkeää 
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aineetonta varallisuutta, jonka kehittymistä tulisi mitata ja hallita järjestelmällisesti (Gupta & Leh-

mann 2003).  

 

2.2 Business to Business 

Business to Business (B2B) eli yritykseltä yritykselle liiketoiminnasta on kyse silloin, kun yritys te-

kee kauppaa jonkin toisen yritysorganisaation kanssa kotitalouksien sijasta. B2B liiketoiminnan 

osuus koko maailman kokonaistuotannosta on hyvin merkittävä, sen ollessa siitä arviolta noin 70-

80%. Ainoana poikkeuksena tähän on Yhdysvallat, jossa Business to Consumer (B2C) eli kuluttaja-

sektori on merkittävästi muuta maailmaa suurempi. (Frauendorf et al. 2007) Kotler & Keller (2012, 

229) toteaa B2B asiakkaiden olevan usein suurempikokoisia osto- ja myyntivolyymeilla mitattuna ja 

niitä on harvemmassa kuin kuluttaja-asiakkaita. Lisäksi, B2B asiakkaille on tyypillistä muun muassa 

maantieteellinen keskittyneisyys, lähemmät ja pitkäkestoisemmat asiakassuhteet ja kysynnän vaihte-

lut ostavan yrityksen omien loppuasiakkaiden kysynnän vaihtelujen vuoksi. Huomionarvoista on 

myös se, että B2B liiketoiminnassa asiakkaiden ostoprosessit ovat pidempiä ja niihin on vaikutta-

massa samanaikaisesti useampi eri henkilö verrattuna B2C liiketoimintaan. (Kotler & Keller 2012, 

229) 

 

Asiakaspalvelun merkitys B2B liiketoiminnassa tiedostetaan laajasti, mutta siihen liittyvä tutkimus 

on ollut vähäistä. B2B liiketoimintaan liittyen asiakaspalvelun merkityksen voidaan nähdä erityisen 

tärkeänä silloin, kun vaihdannan kohteena oleva hyödyke on aineeton. (Parasuraman 1998) Tätä Pa-

rasuraman (1998) perustelee sillä, että aineettoman tuotteen laatua on etukäteen vaikeampi arvioida 

kuin fyysisen tuotteen. Toisaalta Parasuraman (1998) nostaa esille myös kysymyksen siitä, voiko 

fyysinen tuote edesauttaa asiakaspalvelun tarpeen syntymistä huolto- tai korjauspalvelujen johdosta. 

Lisäksi, huomionarvoista aiheeseen liittyen on asiakaspalvelun merkityksen muuttuminen toimitus-

ketjun eri vaiheissa B2B ympäristössä. (Parasuraman 1998) 

 

Asiakaspalvelu B2B liiketoiminnan yhteydessä sisältää myös omat ominaispiirteensä. B2B liiketoi-

minnassa asiakkaana on yhden ihmisen sijaan joukko ihmisiä, kuten edellä kävi ilmi (Grönroos 2009, 

419-420, Kotler & Keller 2012, 229). Tällaisessa tilanteessa, jokainen yritykseen yhteydessä oleva 

henkilö muodostaa oman käsityksensä saamastaan palvelusta ja sen laadusta henkilökohtaisesta nä-

kökulmastaan, vaikka edustaisikin suurempaa joukkoa ihmisiä. Tämän takia B2B asiakaspalvelussa 

korostuu tarjottavan asiakaspalvelun tasalaatuisuuden merkitystä. Tähän liittyen on kuitenkin hyvä 

tiedostaa se tosiasia, että suurimmassa osassa asiakaspalvelutilanteista on kyse kahden ihmisen 
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välisestä vuorovaikutuksesta riippumatta siitä, onko kyse B2B vai B2C liiketoiminnassa. Tämän joh-

dosta voidaan todeta aiemmin luvussa 2.1 esiteltyjen asiakaspalvelun perustehtävien ja -tavoitteiden 

pätevän molemmissa liiketoimintaympäristöissä.  
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3. Asiakaspalvelu kaikkikanavaisessa ympäristössä 
Tässä työn teoreettisessa osassa esitellään ja tutustutetaan lukija toiseen keskeiseen tutkimuksen taus-

talla vaikuttavaan teoriakokonaisuuteen. Tutkimuksen päätavoitteena on tutkia kaikkikanavaisen 

asiakaspalvelun kehittämistä ja sen laadun lisäämistä, joten seuraavaksi avataan tarkemmin kaikki-

kanavaisuuteen liittyvää teoriaa, jonka jälkeen yhdistetään teoria asiakaspalvelun kontekstiin. Tähän 

liittyen tehdään ero monikanavaisuuden (multi-channel) käsitteen ja kaikkikanavaisuuden (omni-

channel) käsitteen välillä. Tässä työn osassa käsitellään myös muun muassa sitä, mitä ominaispiirteitä 

hyväksi koetulle palvelulle on löydetty aikaisemman kirjallisuuden ja tutkimuksen perusteella. Edellä 

mainittujen peruskäsitteiden avaamisen jälkeen tarkastellaan koetun kokonaislaadun teoriakehikon 

avulla palvelun laadun muodostumista. Lopuksi keskitytään siihen, mikä merkitys laadukkaalla pal-

velulla on asiakastyytyväisyyden kannalta, koska niiden välinen yhteys on yksi keskeisimmistä tut-

kimuksen taustalla vaikuttavista ilmiöistä. 

 

3.1 Kaikkikanavaisuus asiakaspalvelussa 

Nykypäivän asiakas olettaa saavansa laadukasta ja saumatonta palvelua ajasta, paikasta ja asiointika-

navasta riippumatta. Tämä oletus säilyy huolimatta siitä, minkä palvelukanavan ja laitteen yhteyden-

ottoa varten asiakas valitsee. (Filenius 2015, 46; Piotrowicz & Cuthbertson 2014) Tähän kehitykseen 

on vaikuttanut keskeisesti Internetin käytön laajamittainen leviäminen, sillä sen myötä yrityksille on 

tullut mahdolliseksi tarjota palvelujaan erilaisia digitaalisia kanavia pitkin (Sousa & Voss 2006). In-

ternetin lisäksi varsinkin informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehittymisen myötä yrityk-

sille sekä heidän asiakkailleen on tullut uusia keinoja ja työkaluja olla vuorovaikutuksessa keskenään 

(Cortinas, Chocarro & Villanueva 2010). 

 

Monikanavaisuuteen ja kaikkikanavaisuuteen liittyvää tutkimusta on tehty suhteellisen paljon, mutta 

se keskittyy pääsääntöisesti yrityksen markkinointiviestintään ja vuorovaikutukseen asiakkaan 

kanssa sekä yrityksen myyntikanaviin ei niinkään asiakaspalveluun. Neslin et al. (2006) ja Neslin ja 

Shankar (2009) ovat tutkimuksissaan keskittyneet monikanavaiseen asiakkaiden hallintaan tehos-

taakseen asiakashankintaa, -pysyvyyttä ja -kehittämistä, joiden avulla päästäisiin parempaan asia-

kasarvoon. Verhoef et al. (2015) ovat omassa tutkimuksessaan tutkineet monikanavaisen vähittäis-

kaupan siirtymistä kaikkikanavaiseen vähittäiskauppaan ja samalla tehneet eron näiden kahden sa-

mankaltaisen käsitteen välillä. Vastaavasti Rangaswamy ja Van Bruggen (2005) esittelivät artikke-

lissaan monikanavaiseen markkinointiin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. He nostavat esille esi-

merkiksi sen, että jos yritys keskittyy tekemään kanavien välisestä liikkumisesta mahdollisimman 
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sulavaa ja vaivatonta nostaa se osaltaan asiakkaiden kynnystä vaihtaa toisen yrityksen tarjoamiin 

tuotteisiin. Murfield, Boone, Rutner & Thomas (2017) keskittyivät tutkimaan omassa tutkimukses-

saan laadukkaan logistiikkapalvelun vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen kaikkika-

navaisessa myyntiympäristössä. Tutkimuksessa selvisi, että logistiikkapalveluiden kohdalla selvästi 

tärkein kriteeri laadukkaalle palvelulle oli luvatuissa toimitusajoissa pysyminen, joka johti parem-

paan asiakastyytyväisyyteen. 

 

Näiden aikaisempien tutkimusten ja aihepiirin kirjallisuuden perusteella on kuitenkin mahdollista so-

veltaa monikanavaisuuden ja varsinkin kaikkikanavaisuuden teoriaa myös asiakaspalvelun kokonai-

suuteen. Monikanavaisuudesta puhuttaessa yrityksen asiakaspalvelu on itsessään yksi kanava muiden 

joukossa, jolla asiakas on ostoprosessinsa aikana vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa (Filenius 

2015, 27). Filenius (2015, 27) esittää toisiksi kanaviksi fyysisen liikkeen, verkkokaupan, mobiilin ja 

sosiaalisen median. Neslin ja Shankar (2009) lisää edellä mainittuun listaan vielä myyntiosaston ja 

mahdollisen kolmannen osapuolen, joka myy yrityksen tuotteita tai palveluja.  Filenius (2015, 27) 

kertoo monikanavaisuudessa olevan kyse siitä, että yritys tarjoaa yhden fyysisen palvelukanavan si-

jaan palvelujaan myös muissa kanavissa, kuten digitaalisissa kanavissa ja mobiililaitteiden kehitty-

misen myötä myös mobiilikanavissa. Vastaavasti monikanavaisuudesta markkinoinnin yhteydessä 

puhuttaessa tarkoitetaan toimintaa, jossa eri kanavia pitkin pyritään saavuttamaan eri asiakasseg-

mentti (Kotler & Keller 2012, 438).  

 

Monikanavaisuuden ero kaikkikanavaisuuteen tulee siinä, että ensin mainitussa yritys tarjoaa palve-

lujaan organisaatiolähtöisesti sillä periaatteella, että kukin kanava hoitaa omat asiakkaansa ja palve-

lunsa (Filenius 2015, 28). Monikanavaisuus tarkoittaa usein hyvin siiloutuneita palvelukanavia, joi-

den välinen yhteistyö on vähäistä (Piotrowicz & Cuthbertson 2014). Vastaavasti kaikkikanavaisuu-

dessa sama asia on toteutettu yrityksissä asiakaslähtöisesti eli sama asiakas voi asioida eri palveluka-

navissa saumattomasti ja hoitaa yhdessä kanavassa aloittamansa asiansa toisessa kanavassa loppuun. 

(Filenius 2015, 28) Palvelukanavavaihtoehtoja ollessa useita, yritysten on keskityttävä tekemään ka-

navien välillä liikkumisesta mahdollisimman vaivatonta, jonka lisäksi tulee panostaa niiden palvelu-

kanavien kehittämiseen, jotka asiakkaat kokevat vaivattomimmiksi käyttää (Verhoef et al. 2015; Ran-

gaswamy & Van Bruggen 2005). Verhoef et al. (2015) nostavat esille myös sen, että monikanava-

mallissa keskitytään jokaisen yksittäisen palvelukanavan kehittämiseen, kun taas kaikkikanavamal-

lissa ajatellaan enemmän kokonaisuutta ja sitä, miten eri kanavat tukevat toisiaan ja näin mahdollis-

tavat parhaan asiakaskokemuksen. Monikanavaiseen ja kaikkikanavaiseen palveluun liittyen on kui-

tenkin muistettava, että asiakaskohtaamisen merkitys on aivan yhtä suuri huolimatta siitä, onko 
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asiakas yhteydessä yritykseen sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella vaiko tulemalla perintei-

selle fyysiselle palvelutiskille tai soittamalla puhelimella. Asiakas odottaa samanlaista tasaista ja sau-

matonta palvelua palvelukanavasta riippumatta. (Filenius 2015, 47) Edellä kuvatusta monikanavai-

suuden ja kaikkikanavaisuuden perustavanlaatuisesta eroavaisuudesta johtuen tässä tutkimuksessa 

keskitytään nimenomaisesti kaikkikanavaisen asiakaspalvelun kehittämiseen monikanavaisen asia-

kaspalvelun kehittämisen sijasta. 

 

Yritysten suurin haaste palvelujen tarjoamiseen eri kanavissa liittyy siihen, miten onnistutaan orga-

nisoimaan toiminta siten, että palvelu on tasalaatuista kaikissa palvelukanavissa. Filenius (2015, 46) 

toteaakin, että useat yritykset panostavat vähiten resursseja juuri tähän organisointiin ja palveluka-

navien kehittämiseen, vaikka niiden rooli on keskiössä asiakkaan havaitseman palvelukokemuksen 

kanssa. (Filenius 2015, 45-46) Jos yritys tietää ne kanavat, joissa asioinnista asiakkaat pitävät, auttaa 

se yritystä panostamaan resursseja niihin ja tätä kautta edelleen parantamaan asiakaskokemusta (Nes-

lin et al. 2006).  

 

Kaikkikanavaisuuden teorian soveltaminen yrityksen myyntikanavista ja markkinoinnista asiakaspal-

velun kontekstiin on mahdollista. Asiakaspalvelussa pyritään samalla tavalla eri asiakaspalveluka-

navien saumattomaan toimintaan, jotta paras mahdollinen asiakaskokemus saavutettaisi (Verhoef et 

al. 2015; Filenius 2015, 47). Kuten edellä Neslin et al. (2006) toimesta kävi ilmi, yrityksille olisi 

arvokasta saada tietoa siitä, missä kanavissa asiakkaat haluavat tehdä ostoksensa tai asiakaspalvelu-

kontekstista puhuttaessa saada tietoa siitä, missä kanavissa asiakkaat haluaisivat tulla palvelluiksi. 

Teknologian kehittyminen on antanut asiakaspalveluille uusia työkaluja vastata asiakkaiden yhtey-

denottoihin samoin, kuten edellä mainittiin sen tuoneen uusia mahdollisuuksia yrityksen markkinoin-

tiin ja myyntikanavien kehittämiseen (Cortinas et al. 2010). Edellisessä kappaleessa mainittiin suu-

rimpana haasteena se, miten yritys pystyy organisoimaan toimintansa siten, että palvelu on tasalaa-

tuista kaikissa kanavissa. Tämä samainen haaste on havaittavissa myös yrityksen asiakaspalvelua 

koskien ja sen merkitys korostuu varsinkin B2B kontekstissa, jolloin samasta yrityksestä useammat 

ihmiset voivat olla yhteydessä, kuten luvussa 2.2 käsiteltiin. Tällöin eri palvelukanavien saumaton 

yhteistoiminta ja palvelun tasalaatuisuus on edellytys laadukkaalle palvelulle ja hyvälle asiakaskoke-

mukselle. 
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3.2 Palvelun laadusta asiakastyytyväisyyteen 

Palvelun laatuun, laadukkaan palvelun ominaispiirteisiin sekä asiakastyytyväisyyteen liittyvää tutki-

musta on saatavilla runsaasti. Sureshchandar et al. (2002) ovat tutkineet palvelun laadun ja asiakas-

tyytyväisyyden keskinäistä suhdetta ja havainneet, että näiden kahden rakenteen välillä on vahva yh-

teys, mutta myös sen, että rakenteet ovat hyvin erilaisia, jonka vuoksi niitä tulisi tarkastella omina 

erillisinä kokonaisuuksina. Parasuraman et al. (1985) ovat omassa uraauurtavassa tutkimuksessaan 

laadukkaan palvelun ominaispiirteisiin liittyen kehittäneet SERVQUAL-mittariston, jonka avulla asi-

akkaan kokemaa palvelun laatua pystytään mittaamaan. Kyseinen mittaristo on ollut käytössä mo-

nessa myöhemmässä aihepiiriin liittyvässä tutkimuksessa. Vastaavasti asiakastyytyväisyyteen liit-

tyen Fornell (1992) esittelee artikkelissaan Ruotsin ensimmäisenä maailmassa käyttöönottamaa kan-

sallista asiakastyytyväisyysmittaristoa, jonka data koostuu 100 johtavan ruotsalaisen yrityksen teet-

tämistä asiakaskyselyistä. Indikaattorin pohjalta havaittiin muun muassa se kiinnostava seikka, että 

fyysisiä tuotteita valmistaviin yrityksiin kohdistui parempi asiakastyytyväisyys kuin palveluja tuot-

taviin yrityksiin. Parasuraman (1998) sivusi samaista aihepiiriä omassa tutkimuksessaan ja perusteli 

tätä sillä, että fyysisten tuotteiden laatua on etukäteen helpompi arvioida verrattuna aineettomiin tuot-

teisiin, kuten palveluihin.  

 

Palvelun määritelmää on kehitetty jo 1960-luvulta lähtien, mutta täysin selkeää konsensusta minkään 

tietyn määritelmän taakse ei ole syntynyt johtuen palveluiden erilaisuudesta ja monimutkaisuudesta. 

Eri palveluilla voidaan kuitenkin havaita olevan tiettyjä yhdistäviä piirteitä. Ensimmäinen erilaisia 

palveluja yhdistävä piirre on palveluiden prosessimaisuus, niiden koostuessa erilaisista toiminnoista. 

Toiseksi, palveluista on havaittu, että ne tuotetaan ja kulutetaan jossain määrin samanaikaisesti. Kol-

manneksi on huomattu, että palvelun ostava asiakas osallistuu ainakin jossain määrin palvelun tuo-

tantoprosessiin. Juuri tätä vuorovaikutusta palveluihin liittyvänä ominaispiirteenä on korostettu pel-

kän niihin liittyvän vaihdannan sijaan. (Grönroos 2009, 76-79) Vastaavasti Kotler ja Keller (2012, 

378) määrittivät palvelun Grönroosiin (2009, 76-79) verrattuna huomattavasti yksinkertaistetummin, 

sen olevan sellainen toiminto, joka on suurimmalta osin aineeton eikä johda minkään fyysisen omis-

tamiseen.  

 

Palvelun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyvässä kirjallisuudessa on ollut eri näkökulmia kysy-

mykseen siitä, onko palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden välillä eroja. Lisäksi on keskusteltu 

välillä jopa kiivaasti siitä, koetaanko jonkin palvelun laatu ensin, jonka seurauksena syntyy asiakas-

tyytyväisyyttä tai -tyytymättömyyttä vai onko näiden tekijöiden järjestys päinvastainen. Loogisen 
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aiheeseen liittyvän analyysin perusteella voidaan kuitenkin todeta, että palvelun kuluttaja havaitsee 

ensin palvelun eri ulottuvuuksien laadun, jonka jälkeen hän on tyytyväinen tai tyytymätön koke-

maansa palveluun. (Grönroos 2009, 120-121) 

 

Palvelun laadun tarkka määrittäminen on hyvin hankalaa jopa mahdotonta, koska laatu voi olla mitä 

tahansa, mitä asiakkaat sen kokevat kussakin tilanteessa ja hetkessä olevan. Sen merkitystä on kui-

tenkin hankala kiistää, sillä koettu palvelun laatu on asiakkaan näkökulmasta usein tärkein syy siihen, 

että saman yrityksen kanssa asioidaan tulevaisuudessa uudestaan (Lucas 2012, 366).  Palvelua kulut-

tavien asiakkaiden kokemalla palvelun laadulla voidaan ajatella olevan kaksi erilaista ulottuvuutta. 

Ne ovat sen tekninen ulottuvuus, joka liittyy palvelusta saadun lopputuloksen kokemiseen ja prosessi- 

eli toiminnallinen ulottuvuus, jossa kyse on siitä, miten palvelun tekninen ulottuvuus toimitetaan asi-

akkaalle. Lentomatkustajan kuljettaminen sovitusti perille on esimerkki palvelun teknisestä ulottu-

vuudesta. Vastaavasti lennon aikana tapahtuva vuorovaikutus lentokoneen henkilökunnan kanssa on 

esimerkki toiminnallisesta ulottuvuudesta. (Grönroos 2009, 120-121) Palveluiden monimutkaisuu-

desta johtuen asiakkailla voi olla usein hankaluuksia arvioida kokemansa palvelun teknistä laatua, 

jolloin he keskittyvät huomaamattaan palvelun toiminnallisen- eli prosessilaadun arviointiin. (Lämsä 

& Uusitalo 2005, 60) 

 

Asiakkaan kokemus jonkin palvelun hyvästä tai huonosta laadusta ei pohjaudu pelkästään edellä mai-

nittuihin kahteen laadun kokemisen perusulottuvuuteen vaan se on paljon laajempi ja monimutkai-

sempi kokonaisuus. (Grönroos 2009, 105). Grönroos (2009,105) toteaa, että koettu laatu muodostuu 

kahdesta laadun kokemisen perusulottuvuudesta, mutta silloin kun puhutaan koetusta kokonaislaa-

dusta, täytyy huomioida myös asiakkaan palvelulta ennakkoon odottama laatu. Tämän koetun koko-

naislaadun muodostumista on pyritty avaamaan seuraavassa, Kuvion 2 avulla.  
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Kuvio 2 Koettu kokonaislaatu (Grönroos 2009, 105) 

 
Asiakkaan odottamaan laatuun vaikuttaa usea eri tekijä, kuten Kuvio 2 osoittaa. Tällaisia tekijöitä 

ovat muun muassa yrityksen harjoittama markkinointi- ja suusanallinen viestintä, yrityksen imago ja 

asiakkaiden tarpeet ja arvot (Kuvio 2). Yritysten on suotava olla varovaisia siinä, miten korkealle 

asiakkaiden odotuksia esimerkiksi sen omalla viestinnällä nostetaan. Jos asiakkaiden odotukset kar-

kaavat liian korkealle, jää heidän kokemansa kokonaislaatu matalaksi, sillä asiakkaiden odottaman 

laadun ja koetun laadun välinen ero on liian suuri. Tällaisissa tilanteissa koettu kokonaislaatu jää 

matalaksi siitäkin huolimatta, että asiakkaan kokema tekninen ja toiminnallinen laatu olisi ollut kor-

kealla tasolla. (Grönroos 2009, 105-106) Asiakkailla on myös usein käsitys heidän haluamastaan pal-

velun tasosta samoin kuin tasosta, joka on heille riittävä. Näiden kahden tason väliin jäävää aluetta 

kutsutaan toleranssivyöhykkeeksi. On myös huomioitavaa, että asiakas asettaa eri asioita itselleen 

tärkeysjärjestykseen. Tämän myötä asiakkaalle itselle tärkeissä asioissa hyväksyttävän palvelun taso 

on korkeammalla kuin hänellä vähemmän tärkeiden asioiden suhteen. Usein myös tällaisissa tilan-

teissa toleranssivyöhykkeen koko vaihtelee eli joiltain palveluilta vaaditaan tasaisempaa laatua kuin 

toisilta. (Zeithaml et al. 2018, 56-57)  

 

Mitkä ovat laadukkaan ja hyväksi koetun palvelun ominaispiirteitä? Grönroos (2009, 122) listaa teh-

tyjen tutkimusten ja teoreettisten pohdintojen perusteella seitsemän hyväksi ja laadukkaaksi koetun 

palvelun ominaispiirrettä. Nämä ominaispiirteet ovat: ammattimaisuus ja taidot, asenteet ja 
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käyttäytyminen, lähestyttävyys ja joustavuus, luotettavuus, palvelun normalisointi, palvelumaisema 

ja maine ja uskottavuus. Näistä ensimmäisenä mainittu kuuluu palvelun laadun tekniseen ulottuvuu-

teen. Maine ja uskottavuus piirre liittyy keskeisesti yrityksen imagoon ja täyttää näin ollen suodatus-

tehtävänsä (Kuvio 2). Vastaavasti loput ominaispiirteistä kuuluvat toiminnalliseen eli prosessiulottu-

vuuteen. Grönroos (2009, 122) tarkoittaa ammattimaisuudella ja taidoilla sitä, että asiakkaille välittyy 

kuva, että heitä palvelevilla yrityksen työntekijöillä on tarpeelliset tiedot ja fyysiset resurssit, joiden 

avulla he pystyvät ratkaisemaan asiakkaan ongelman. Asenteilla ja käyttäytymiselle Grönroos (2009, 

122) tarkoittaa asiakkaan tunnetta siitä, että asiakaspalvelija keskittyy juuri sillä hetkellä ainoastaan 

hänen asiansa hoitamiseen. Lähestyttävyys ja joustavuus tarkoittaa palvelun helppoa saatavuutta esi-

merkiksi aukioloaikojen suhteen. Luotettavuus on asiakkaan tunne, että palveluntarjoaja pitää esittä-

mänsä lupaukset. Asiakkaan ymmärrys ja tieto siitä, että jonkin mennessä pieleen palveluntarjoaja 

tekee kaikkensa löytääkseen uuden hyväksyttävän ratkaisun kuvaa palvelumaiseman ominaispiir-

rettä. Maineella ja uskottavuudella tarkoitetaan palveluntarjoajan toimintaa sellaisella arvomaail-

malla, jonka asiakaskin voi hyväksyä. (Grönroos 2009, 122) Edellä mainitut ja avatut ominaispiirteet 

eivät luonnollisestikaan kata kaikkia tilanteita, sillä hyväksi koetun palvelun ominaispiirteet ja niiden 

tärkeysjärjestys saattaa vaihdella toimialasta ja asiakkaista riippuen. (Grönroos 2009, 121-122) Tästä 

hyvä esimerkki on, aiemmin luvussa 3.1 esitellyn Murfield et al. (2017) tutkimuksen havainto, että 

logistiikkapalveluiden kohdalla palvelun luotettavuus, joka tarkoitti käytännössä luvatuissa toimitus-

ajoissa pysymistä, oli kaikista tärkein edellä kerrotuista palvelun laadun kriteereistä kaikkikanavai-

sessa ympäristössä. 

 

Parasuraman et al. (1985, 1991) mainitsevat omassa tutkimuksessaan viisi laadukkaan palvelun omi-

naispiirrettä, jotka ovat palvelun luotettavuus, uskottavuus, konkreettinen ympäristö, reagointialttius 

ja empatia. Näistä kaksi ensiksi mainittua on suoraan käännettyinä samat kuin Grönroosilla ja loput 

tarkoittavat hyvin samoja asioita kuin Grönroosin mainitsemat palvelumaisema, lähestyttävyys ja 

asenteet ja käyttäytyminen. Näistä Parasuraman et al. (1985, 1991) mainitsemista viidestä osa-alu-

eesta muodostuu palvelun laadun mittaristo SERVQUAL. Kritiikkiäkin näihin ominaispiirteisiin liit-

tyen on esitetty. Esimerkiksi Sureshchandar et al. (2002) kritisoivat omassa tutkimuksessaan Para-

suraman et al. (1985) esittelemää SERVQUAL- mittaristoa sen puutteellisuudesta ja siitä, että se ei 

huomio laadukkaan palvelun ominaispiirteistä ydintuotetta tai -palvelua, systemaattista palvelun tar-

jontaa tai palveluorganisaation sosiaalista vastuuta. 

 

Asiakastyytyväisyys on yritykselle varallisuutta ja muutokset siinä on seurausta vanhoista päätöksistä 

ja enteitä yrityksen tulevasta menestyksestä tai menestymättömyydestä (Fornell 1992). 
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Asiakastyytyväisyyttä syntyy silloin, kun jokin palvelu tai fyysinen tuote saa sen kuluttajalle tarpei-

den täyttymisen tunteen. Asiakas on silloin tyytyväinen, kun palvelu tai tuote on täyttänyt hänen tar-

peensa ja odotuksensa. Vastaavasti, jos asiakkaan tarpeet tai odotukset eivät täyty on silloin seurauk-

sena asiakkaan tyytymättömyys. (Zeithaml et al. 2018, 80) Yhdistettynä edellinen Grönroosin koetun 

kokonaislaadun malliin ja Zeithamlin toleranssivyöhykeajatteluun, voidaan todeta asiakastyytyväi-

syyttä syntyvän silloin, kun asiakkaan odottama laatu ja koettu laatu kohtaa tai minimissään yltää 

Zeithamlin esittelemän toleranssivyöhykkeen alarajalle.  Asiakaspalveluympäristössä asiakastyyty-

väisyyden saavuttamisen keskiössä on asiakaspalvelun tai tuotteen tarjoajan vuorovaikutus asiakkaa-

seen ja sen onnistuminen (Pesonen et al. 2002, 44). Palvelun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liit-

tyen kriittisten tilanteiden merkitys ja niiden hoitaminen korostuu asiakastyytyväisyyden saavuttami-

sessa. Kriittiset tilanteet voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä riippuen siitä onko kyseinen tilanne 

asiakkaalle poikkeuksellisen tärkeä tai muuten poikkeaa merkittävästi asiakkaan odotuksista. Ne ovat 

tilanteita, jotka voivat vaihtaa pitkäaikaisenkin asiakastyytyväisyyden tyytymättömyydeksi.  Varsin-

kin tällaisten negatiivisten kriittisten tilanteiden hoitaminen voi joissain tapauksissa vahvistaa asia-

kassuhdetta. (Arantola 2003, 34)  

 

Zeithaml et al. (2018, 79) mukaan on yksimielisyys siitä, että asiakkaan saadessa hyvää palvelua, se 

johtaa usein asiakastyytyväisyyteen. Kuviossa 3 kuvataan tarkemmin tämän suhteen muodostumista. 

Pelkkä asiakkaan havaitsema laatu on kuitenkin suppeampi käsite, kuin monimutkaisempi asiakas-

tyytyväisyyden kokonaisuus. Tämä johtuu siitä, että palvelun laatu on ainoastaan yksi osatekijä, joka 

vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. (Zeithaml et al. 2018, 79)  
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Kuvio 3 Asiakkaan kokeman laadun ja tyytyväisyyden muodostuminen (Zeithaml et al. 2018, 79) 

 

Kuviossa 3 havainnollistetaan sitä, miten aikaisemmin mainitut laadukkaan palvelun ominaispiirteet 

vaikuttavat palvelun laatuun ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteen. Zeithaml et al. (2018, 79) ovat 

nimenneet kuvioon viisi tekijää, jotka myös Parasuraman et al. (1985, 1991) ja Grönroos (2009, 121-

122) mainitsivat suoraan tai toisella termillä omissa teoksissaan. Nämä laadukkaan palvelun ominais-

piirteet ovat luotettavuus, reagointialttius, uskottavuus, empatia ja konkreettinen ympäristö (Kuvio 

3). Myös Sureshchandar et al. (2002) tutkimuksessa kävi ilmi, että palvelun laadulla ja asiakastyyty-

väisyydellä on keskenään selkeä positiivinen korrelaatio, vaikka heidän nimeämänsä palvelun laadun 

ominaispiirteet erosivat hieman Zeithaml et al. (2018, 79), Parasuraman et al. (1988, 1991) ja Grön-

roos (2009, 121-122) versioista, kuten aiemmin tässä luvussa todettiin.  

 

Aikaisemmin tässä luvussa esiteltyjen tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella voidaankin todeta pal-

velun laadun olevan merkittävä osatekijä asiakastyytyväisyyden saavuttamisessa. Zeithaml et al. 

(2018, 79) mukaan se on kuitenkin vain yksi useista osatekijöistä, jotka vaikuttavat asiakastyytyväi-

syyteen. Muita tekijöitä ovat tarjottavan tuotteen laatu ja hinta, sekä erilaiset tilanne- ja asiakaskoh-

taiset tekijät (Kuvio 3). Tällaisia tilannetekijöitä voivat olla esimerkiksi asiakkaan kokemukset saa-

pumisesta asiakaspalvelupisteeseen. Vastaavasti, asiakaskohtaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi 

asiakkaan yleinen mieliala tai asiakkaan aikaisemmat kokemukset vastaavanlaisista tilanteista. 

(Zeithaml et al. 2018, 79) Yhteenvetona todettakoon, että asiakkaan kokemalla palvelun laadulla on 

merkittävä vaikutus asiakastyytyväisyyteen, joskin siihen vaikuttavat myös muut tekijät.   
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4. Tutkimusmenetelmät ja empiirinen aineisto  

Tässä tutkielman osassa siirrytään käsittelemään tutkimusta varten kerättyä empiiristä aineistoa sekä 

tutkimusmenetelmiä, joilla se on kerätty ja analysoitu. Vastaavasti luvun loppupuoli keskittyy esitte-

lemään aineiston hankintaprosessin ja tarkemmin kyselytutkimuksen rakenteen, jolla aineisto on han-

kittu. Tämän lisäksi esitellään case-yritys, jonka asiakkailta empiirinen aineisto on kerätty ja luvun 

lopuksi kuvaillaan vielä kerätyn aineiston ominaisuuksia.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Kvalita-

tiivisen tutkimuksen pyrkimyksenä on tutkia tutkittavaa asiaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Lisäksi, sen tavoitteena on nostaa esille tutkimuksen seurauksena ilmeneviä tosiasioita, pelkän ole-

massa ja tiedossa olevien totuuksien todentamisen sijaan. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara & Sinivuori 

2009, 161) Tästä johtuen kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on aineiston monisyinen ja yksi-

tyiskohtainen tarkastelu erilaisten teorioiden ja hypoteesien testaamisen sijasta. Tutkija ei näin ollen 

määrää sitä, mikä on tärkeää vaan sen tekee tutkimuksen edetessä esiin nousevat uuden ilmiöt ja asiat. 

(Hirsjärvi et al. 2009, 164) Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoituksena testata eri hypoteeseja tai teori-

oita, joten tutkimusmenetelminä käytetään kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen empii-

ristä aineistoa kerätessä tutkimuksen pääasialliseksi kohderyhmäksi valittiin tietty case-yrityksen 

asiakasryhmä, koska haluttiin ensisijaisesti tutkia heidän asiointikokemuksiaan yrityksen asiakaspal-

velun kanssa. Tämä puoltaa omalta osaltaan tehtyä tutkimusmenetelmävalintaa, sillä sekä tarkoituk-

senmukainen kohdejoukon valitseminen, että tutkimusaineiston kerääminen todellisista tilanteista on 

tyypillisiä piirteitä kvalitatiiviselle tutkimukselle. (Hirsjärvi et al. 2009, 164) 

 

Aineistoa analysoidaan sisällönanalyysin menetelmin ja tarkemmin teoriaohjaavaa analyysia hyö-

dyntäen. Laadullisen aineiston analysoinnin ja varsinkin sisällönanalyysin keskiössä on aineiston jä-

sentäminen tiiviiseen ja selkeään muotoon, kuitenkin samaan aikaan huolehtien siitä, että aineiston 

sisältämä informaatio säilyy (Tuomi & Sarajärvi 2009, 77). Tässä tutkielmassa tällaista aineiston tii-

vistämistä on käytetty erityisesti sanallisten vastausten käsittelyssä, jotta niistä saataisiin keskeisin 

ydininformaatio selville. Vaikka aineiston sisältämää informaatiota tiivistetään, on sen pyrkimyksenä 

lisätä sen informaatioarvoa muokkaamalla hajanaisemmasta aineistosta selkeämpi ja mielekkäämpi 

kokonaisuus (Eskola & Suoranta 1998, 100). Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa analyysi perustuu 

teoreettisiin kytkentöihin kuitenkin siten, että analyysi ei pohjaudu suoraan niihin. Teorian tehtävänä 
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on tukea analyysin kulkua ja usein tällöin kyse on abduktiivisesta päättelystä eli tutkija rakentaa ana-

lyysia omassa ajattelussaan sekä aineiston, että teorian pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96-97) 

Tässä työssä teoriaohjaavaa analyysiä on hyödynnetty esimerkiksi silloin, kun on pyritty tunnista-

maan, empiiristä aineistoa analysoimalla, niitä laadukkaan palvelun ominaispiirteitä, jotka ovat kes-

keisimpiä B2B ohjelmistoalalla.  

 

4.2 Tutkimusaineiston hankinta ja kuvailu 

Tässä tutkimuksessa analysoitava empiirinen tutkimusaineisto on kerätty yhteistyössä case-yrityksen 

kanssa loppuvuoden 2019 aikana. Aineiston keruu toteutettiin 19.11.2019 - 20.12.2019 välisenä ai-

kana, jonka loppupuolella (12.12.2019) kohderyhmälle lähetettiin muistutusviesti avoinna olevasta 

kyselystä. Aineisto on kerätty kyselytutkimuksen avulla ja se toteutettiin Google Forms työkalua 

hyödyntäen. Kyselytutkimuksen valikoituminen aineistonkeruumenetelmäksi perustui kyselyn koh-

deryhmän suureen kokoon sekä sen toteuttamiseen resurssitehokkaasti. Case-yrityksen asiakkaille 

lähetettyä kyselyä oli suunnittelemassa tämän tutkimuksen tekijän lisäksi kaksi hänen työtoveriaan. 

Lopullisen kyselyn lähettämisestä asiakkaille vastasi case-yrityksen markkinointiosasto. Kerättyä ai-

neistoa on analysoitu Google Forms:n tekemien graafisten kuvioiden lisäksi hyödyntämällä Micro-

soft Excel taulukkolaskentatyökalua.  

 

Tutkimukseen keskeisesti liittyvä case-yritys on keskisuuri suomalainen yritys, joka toimii B2B oh-

jelmistoalalla ja sen ydinliiketoimintaa on ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus. Yrityksen tuote-

portfolioon kuuluu viisi erilaista ohjelmistotuotetta, joiden nimiä tai käyttötarkoituksia ei tässä työssä 

kerrota, yrityksen identiteetin suojaamiseksi. Case-yrityksellä on liikevaihdolla mitattuna eri koko-

luokan asiakkaita laajasti kaikkialla Suomessa ja se pyrkii kasvattamaan omaa liiketoimintaansa sel-

keästi vuosittain.  

 

Empiirinen tutkimusaineisto koostuu yhdestä kokonaisuudesta, joka sisältää kaikki eri kysymyksiin 

saadut vastaukset. Vastaukset ovat sekä graafisessa-, että tekstillisessä muodossa. Kyselytutkimus 

lähetettiin case-yrityksen liiketaloudellisesti merkittävimmälle asiakasryhmälle. Asiakasryhmä koos-

tuu case-yrityksen tarjoamista ohjelmistotuotteista liiketaloudellisesti keskeisimmän käyttäjistä, jotka 

käyttävät tuotetta omassa työssään päivittäin. Edellisessä kappaleessa kerrotuista syistä johtuen, tässä 

tutkimuksessa ohjelmistosta ei puhuta sen oikealla nimellä vaan sen tilalla käytetään ohjelmisto sa-

naa. Kyselytutkimus lähetettiin kaikille kohderyhmään kuuluville henkilöille eikä tämän suhteen kar-

simista tehty, koska sen ei koettu auttavan kyselytutkimuksen tavoitteiden saavuttamisessa.  
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Toteutettu kyselytutkimus koostui sekä strukturoiduista kysymyksistä, että avoimista puolistruktu-

roiduista kysymyksistä, joihin vastaajat saivat vastata omin sanoin. Strukturoituja kysymyksiä suh-

teessa puolistrukturoituihin kysymyksiin oli enemmän. Strukturoiduissa kysymyksissä vastausvaih-

toehdot olivat annettu valmiina ja vastaajan tuli asettaa vaihtoehdot itselleen ensisijaisuusjärjestyk-

seen. Näissä kysymyksissä oli yhtenä vaihtoehtona ”jokin muu” vaihtoehto, johon vastaaja pystyi 

kertomaan vastauksensa omin sanoin. Strukturoiduissa kysymyksissä oli vastausasteikko yhdestä vii-

teen, jossa numero yksi kuvasi vastaajalle kaikista ensisijaisinta asiaa ja numero viisi vähiten ensisi-

jaisinta asiaa. Strukturoitujen kysymysten vastauksia, joita on kaikista vastauksesta suurin osa, on 

analysoitu Microsoft Excel taulukkolaskentatyökalun avulla. Työkalun avulla on muun muassa las-

kettu saatujen vastausten prosenttiosuuksia kaikista vastauksista. Lisäksi, kaikki saadut avoimet vas-

taukset, joiden osuus kaikista saaduista vastauksista on pienempi, on värikoodattu aihepiireittäin 

(Liite 1) ja kunkin aihepiirin prosenttiosuus on laskettu kaikista kyseisen kysymyksen avoimista vas-

tauksista (Liite 2 ja 3). Tämä tehtiin avointen kysymysten analysoinnin helpottamiseksi ja sen avulla 

aihepiirit, jotka toistuvat vastauksissa usein nousevat selvemmin esille. 

 

Tämän tutkimuksen tekoa varten tehty kyselytutkimus koostui yhteensä kahdeksasta eri kysymyk-

sestä. Kysymykset 1-6 keskittyivät kohderyhmän tämän hetkisten asiakaspalvelukanavatottumuksien 

selvittämiseen, tulevaisuuden palvelukanavavaihtoehtojen kartoittamiseen sekä asiakaspalvelun ke-

hittämiseen yleisesti. Kysymykset seitsemän ja kahdeksan pyrkivät identifioimaan vastaajia ohjel-

miston käyttökokemuksen ja asiakaspalvelukontaktien säännöllisyyden perusteella. Kyselytutkimuk-

sen ensisijaisena tarkoituksena oli saada lisäinformaatiota case-yrityksen asiakkailta kahteen asiako-

konaisuuteen liittyen. Ensiksi, mihin asiakaspalvelukanaviin case-yrityksen olisi järkevä jatkossa 

kohdentaa resursseja ja toiseksi, miten asiakkaat kehittäisivät oman näkökulmansa perusteella case-

yrityksen asiakaspalvelua yleisesti, jotta sen laatu paranisi.  Kyselytutkimuksen kysymykset olivat 

kokonaisuudessaan seuraavat: 

 

1. Mitä asiakaspalvelukanavia käytät nyt ensisijaisesti? 

2. Miksi käytät ensisijaista palvelukanavaasi? 

3. Mitä palvelukanavaa tai -kanavia haluaisit käyttää ensisijaisesti jatkossa? 

4. Miksi haluat käyttää kyseistä palvelukanavaa ensisijaisesti jatkossa? 

5. Mikä palvelukanava on sinulle kaikista vaivattomin käyttää? 

6. Miten kehittäisit saamaasi asiakaspalvelua omasta näkökulmastasi? 

7. Kauan olet käyttänyt ohjelmistoa? 
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8. Kuinka usein olet yhteydessä ohjelmistotarjoajan asiakaspalveluun? 

 

Kyselytutkimus lähetettiin kokonaisuudessaan 2900 henkilölle. Kyselyyn vastasi 160 henkilöä, jol-

loin vastausprosentiksi muodostui 5,5%. Case-yritys halusi kyselyyn vastauksia erityisesti sellaisilta 

henkilöiltä, jotka ovat käyttäneet kyseistä ohjelmistoa jo jonkin aikaa sekä henkilöiltä, jotka ovat 

yhteydessä kyseisen ohjelmiston asiakaspalveluun säännöllisesti eli vähintään kuukausittain. Tällä 

haluttiin varmistua siitä, että saadut vastaukset edustavat ydinasiakaskunnan mielipidettä, koska case-

yritys haluaa kuulla ohjelmiston ydinkäyttäjäkunnan näkemyksen asiakaspalvelun kehittämisestä ja 

kehittää sitä heidän haluamaansa suuntaan. Nämä ennakko-odotukset toteutuivat, kuten seuraavista 

Kuvioista 4 ja 5 käy ilmi. 

 

 
Kuvio 4 Vastaajien kokemus ohjelmistosta 

 

Kyselyyn vastanneista 160 ohjelmistokäyttäjästä 58,1% oli käyttänyt ohjelmistoa yli kolme vuotta. 

Lisäksi vastaajista 24,4% oli käyttänyt ohjelmistoa vähintään vuoden ajan. Vastaajista ainoastaan 

17,5% oli käyttänyt ohjelmistoa alle vuoden. (Kuvio 4) Tämän johdosta voidaan todeta, että suurim-

malle osalle vastaajista ohjelmisto on tuttu. 

 

7. Kauan olet käyttänyt ohjelmistoa? 
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Kuvio 5 Vastaajien asiakaspalveluyhteydenottojen säännöllisyys 

 
Tutkimuskysely tavoitti myös ne ohjelmistokäyttäjät, jotka asioivat kyseisen ohjelmiston asiakaspal-

velun kanssa säännöllisesti. Vastaajista suurin osa oli yhteydessä asiakaspalveluun vähintään kuu-

kausittain (44,4%). Lisäksi 27,5% vastaajista kertoi asioivansa asiakaspalvelun kanssa viikoittain. 

(Kuvio 5) Sekä Kuvion 4, että Kuvion 5 perusteella voidaan vetää johtopäätös, että kyselytutkimuk-

seen saadut vastaukset edustavat ohjelmiston ydinkäyttäjäkunnan mielipidettä. Tämä antaa kaikille 

empiirisen aineiston vastauksille suuremman painoarvon kuin siinä tilanteessa, että suurin osa vas-

taajista olisi ollut ohjelmiston satunnaisia käyttäjiä tai käyttäjiä, jotka ovat harvoin yhteydessä ohjel-

mistotarjoajan asiakaspalveluun.  

  

8. Kuinka usein olet yhteydessä ohjelmistotarjoajan asiakaspalveluun? 
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5. Tutkimustulokset  

Tässä tutkielman osassa keskitytään edellä esitellyn kyselytutkimuksen avulla kerätyn aineiston ra-

portointiin ja analysointiin siten, että pyrkimyksenä on nostaa esille keskeisimpiä aineistosta esille 

nousevia asioita. Tarkoituksena on erityisesti selventää havaittuihin asioihin mahdollisesti vaikutta-

via tekijöitä. Luvun alkupuoli keskittyy selvittämään vastaajien tämän hetkisiä asiakaspalvelukanava-

tottumuksia ja tulevaisuuden palvelukanavamieltymyksiä. Tämän jälkeen analysoidaan tarkemmin 

näiden kahden asian välillä havaittuja eroja ja niiden syitä, jos niitä esiintyy. Vastaavasti, luvun lop-

pupuoli rakentuu vastaajille vaivattomimpien asiakaspalvelukanavien sekä kaikkikanavaisen asiakas-

palvelun yleisen kehittämisen käsittelystä. 

 
5.1 Asiakaspalvelukanavat tällä hetkellä 

Toteutetun kyselytutkimuksen ensimmäisen kysymyksen ”Mitä asiakaspalvelukanavia käytät nyt en-

sisijaisesti?” tavoitteena oli selvittää ohjelmistokäyttäjiltä heidän tämän hetkisiä asiakaspalveluka-

navatottumuksiaan ja erityisesti sitä, mitä palvelukanavaa he käyttävät tällä hetkellä ensisijaisesti. 

Aluksi selvitettiin tämän hetkinen tilanne, jotta mahdolliset muutokset olisivat tulevaisuudessa hel-

pompi toteuttaa ja niiden vaikutusten seuraaminen ja mittaaminen olisi helpompaa. Tällä hetkellä 

kyselyyn valitun asiakasryhmän käytettävissä olevia asiakaspalvelukanavia ovat sähköposti, tukipor-

taalin kautta jätettävä tukipyyntölomake, chat, ”Com”-alusta, jonka kautta case-yritys tiedottaa muun 

muassa ajankohtaisista asioista, sekä muut kanavat. Tukiportaalilla tarkoitetaan case-yrityksen sivus-

toa, jolla on muun muassa ohjelmistoon liittyvät ohjeet. Muita kanavia ovat esimerkiksi myyntihen-

kilöihin tai asiakasvastaaviin suoraan yhteydessä oleminen. Seuraavassa kuviossa näkyy kyselytutki-

muksen ensimmäisen kysymyksen vastausten jakautuminen graafisessa muodossa (Kuvio 6). 

 

 
Kuvio 6 Ensisijaiset asiakaspalvelukanavat tällä hetkellä 

1. Mitä asiakaspalvelukanavia käytät nyt ensisijaisesti? 
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Kuviossa 6 näkyy vastaajien antamat vastaukset siten, että kuvion vaaka-akselilla numeron 1. koh-

dalla on asiakaspalvelukanava, jota vastaajat käyttävät tällä hetkellä ensisijaisesti yhteydenottoonsa 

asiakaspalveluun. Numeron 2. kohdalla on seuraavaksi ensisijaisin palvelukanava ja niin edelleen. 

Ensisijaisesti sähköpostia yhteydenottoonsa käyttäviä oli vastanneista eniten, heitä oli noin 50 kai-

kista vastanneista. Chat oli toiseksi suosituin palvelukanava ensisijaiseksi vaihtoehdoksi, noin 40 

vastaajallaan. Kolmanneksi suosituin asiakaspalvelukanava oli tukiportaalin kautta jätettävä tuki-

pyyntölomake, noin 35 vastaajallaan. Seuraavaksi suosituin palvelukanava oli puhelin reilulla 20 vas-

tauksella. ”Com” -alustaa tai jotain muuta palvelukanavaa käyttää ensisijaisena kanavaan ainoastaan 

yksittäiset vastaajat. 

 

Jotta kerätyn aineiston analyysissa päästäisiin pidemmälle laskettiin jokaista eri asiakaspalvelukana-

vaa koskien niiden saamat prosenttiosuudet kaikista vastauksista (Taulukko 1). Eli esimerkiksi monta 

prosenttia vastaajista käyttää puhelinta ensisijaisimpana asiakaspalvelukanavanaan. Laskenta suori-

tettiin vielä siten, että siinä huomioitiin paremman kokonaiskuvan saamiseksi 1. ja 2. kohdan vas-

taukset kokonaisuutena. Tämä toteutettiin kuitenkin painotetusti eli 1. kohdan kaikista ensisijaisinta 

kanavaa painotettiin 70% painolla ja 2. kohdan seuraavaksi ensisijaisinta kanavaa painotettiin lasken-

nassa 30% painolla. Tällä painotuksella haluttiin varmistaa se, että sillä kanavalla, jonka vastaaja on 

valinnut ensisijaisimmaksi kanavaksi, on selkeästi suurempi painoarvo kuin seuraavaksi ensisijaisella 

kanavalla. Analyysissa haluttiin kuitenkin huomioida myös laajempaa kokonaisuutta kuin pelkästään 

yhtä valintaa, joten sen vuoksi huomioitiin myös 2. kohdan vastaukset. Tällä pyrittiin saamaan selkeä 

kuva kaikista suosituimmista palvelukanavista. Näiden edellä mainittujen perusteiden pohjalta pai-

notukseksi valikoitui käytetty 70-30 suhde. Laskuvirheiden välttämiseksi laskentaa tehtiin myös il-

man painotusta ja muilla painotussuhteilla, jotta varmistuttiin laskennan oikeellisuudesta. Laskentaa 

tehdessä yhdistettiin vastauksista sähköposti sekä tukiportaalin lomake yhdeksi kokonaisuudeksi, 

koska ne tulevat identtisinä case-yrityksen asiakaspalveluun ja molemmissa tapauksissa asiakas saa 

niistä vastauksen omaan sähköpostiinsa (Taulukko 1). Tämän takia niiden käsittelyä erillisinä koko-

naisuuksina ei pidetty mielekkäänä. Lisäksi ”Com” -alusta sekä jokin muu palvelukanava yhdistettiin 

”Muut” nimikkeen alle, koska niitä käyttää yhteenlaskettunakin selkeä vähemmistö vastaajista (Tau-

lukko 1). Seuraavassa on edellä kuvatun laskennan tuloksena syntynyt Taulukko 1 kokonaisuudes-

saan. 
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Taulukko 1 Ensisijaisimmat asiakaspalvelukanavat tällä hetkellä 70-30 painotettuna 

 
 

Taulukon 1 antama informaatio vahvistaa Kuvion 6 aikaisemmin antamaa tietoa asiakkaille ensisijai-

simmista kanavista. Kyselytutkimuksen vastaajista suurin osa käyttää yhteydenottoonsa ensisijaisim-

min sähköpostia tai tukiportaalin lomaketta. Tällä hetkellä vastanneista yli puolet eli 54,0% käyttää 

edelle mainittuja asiakaspalvelukanavia ensisijaisesti yhteydenottoihinsa. Toiseksi suosituin palvelu-

kanava asiakkaiden keskuudessa on chat, jota ensisijaisena kanavana käyttää 21,4% vastaajista. Vas-

taavasti puhelinta ensisijaisena palvelukanavananaan käyttää tällä hetkellä 16,3% vastaajista. Jotain 

muuta kanavaa ensisijaisena vaihtoehtonaan käytti loput vastaajista eli 8,3%.  

 

Kyselytutkimuksen toisen kysymyksen ”Miksi käytät ensisijaista palvelukanavaasi?” tarkoituksena 

oli kartoittaa syitä, joita asiakkaiden tämän hetkisten palvelukanavavalintojen taustalla on. Vastaus-

vaihtoehdoiksi annettiin muun muassa oman työskentelyn tehokkuus, nopea apu, kirjallisen vastauk-

sen saaminen myöhempää käyttöä varten sekä jokin muu syy, jonka pystyi kirjoittamaan vapaasti 

omin sanoin. Vastausvaihtoehtoja suunnitellessa pohdittiin varsinkin asiakaspalveluun yhteydessä 

olevan asiakkaan näkökulmaa ja hänen omaa ajankäytöllistä tehokkuuttaan. Tämän lisäksi haluttiin 

antaa myös täysin avoin vastausvaihtoehto, jotta mahdolliset muut syyt kävisivät ilmi. Kuviossa 7 

näkyy kyselytutkimuksen toisen kysymyksen vastausten jakautuminen piirakkakuvion muodossa.  

 

 

2. Miksi käytät ensisijaista palvelukanavaasi? 
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Kuvio 7 Ensisijaisen palvelukanavan valintaan vaikuttavat tekijät 

 

Kyselyyn vastanneista 160 ohjelmistokäyttäjästä suurin osa perusteli tämän hetkistä asiakaspalvelu-

kanavavalintaansa joko nopean avun tarpeella (30,6%) tai oman työskentelyn tehokkuudella (30,0%). 

Näiden kahden jälkeen seuraavaksi merkittävin syy kanavan valinnalle oli kirjallisen vastauksen saa-

minen myöhempää käyttöä varten (17,5%). Tällaista myöhempää käyttöä voi olla esimerkiksi vas-

tauksena saadun ohjeen hyödyntäminen tulevaisuudessa vastaavanlaisia ohjelmistoon liittyviä ongel-

mia ratkoessa. Lisäksi, 11,3% vastaajista perusteli valintaansa omin sanoin ja 8,8% vastaajista kertoi 

perusteluksi valitun palvelukanavan toimivuuden. (Kuvio 7) Näihin omin sanoin annettuihin vastauk-

siin pureudutaan seuraavassa tarkemmin. 

 

Kysymyksen 2. kaikista avoimista vastauksista puhelin -kanavaan liittyviä kommentteja oli suurin 

osa, kaiken kaikkiaan noin 41% (Liite 2).  

 

”Puhelimella on vaikea päästä asiakaspalveluun läpi.” 

 

Yllä olevan kommentin kaltaisia vastauksia oli useampia ja niistä kävi päällimmäisenä ilmi se, että 

varsinkin puhelimen kautta jonosta läpi pääseminen koetaan hankalaksi ja tämän vuoksi kyseistä ka-

navaa ei käytetä niin paljoa. Tämä viittaisi siihen, että tulevaisuudessa yhä useampi haluaisi käyttää 

ensisijaisena palvelukanavanaan puhelinta. 

 

Edellä havaittiin, että suurin osa (54,0%) kyselyyn vastanneista ohjelmistokäyttäjistä käyttää tällä 

hetkellä ensisijaisena kanavanaan joko sähköpostia tai tukiportaalin lomaketta. Pääsyitä tälle kana-

vavalinnalle näyttäisi olevan seikat kuten, edellä mainitut kanavat ovat asiakkaiden oman työskente-

lyn kannalta tehokkaimpia, niistä saa nopeaa apua sekä se, että asiakkaat haluavat hyödyntää saami-

aan kirjallisia vastauksia myös jatkossa. Toisaalta nopean avun saaminen viittaisi myös siihen, että 

chattia ja puhelinta käytetään ensisijaisesti juuri tämän syyn takia, koska kyseisissä kanavissa palvelu 

on kummassakin reaaliaikaista. Tätä havaintoa tukee myös se, että ensisijaisesti chattia tai puhelinta 

yhteydenottoon käytti noin 38% kyselyyn vastanneista (Taulukko 1) ja pääsyyksi kanavavalintaan 

valitsi nopean avun 30,6% vastaajista (Kuvio 7). Tämä viittaisia siihen, että kyseisillä reaaliaikaisilla 

palvelukanavilla sekä nopealla avulla olisi jonkinlainen yhteys. 
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5.2 Asiakaspalvelukanavat tulevaisuudessa  

Lähtötilanne asiakaspalvelukanavien ja kanavavalintoihin vaikuttavien syiden suhteen on nyt selvillä. 

Seuraavaksi keskitytään siihen, missä palvelukanavissa samat vastaajat haluaisivat jatkossa asioida 

ensisijaisesti. Kyselytutkimuksen kolmannen kysymyksen ”Mitä palvelukanavaa tai -kanavia halu-

aisit käyttää jatkossa ensisijaisesti?” tavoitteena oli selvittää, mitä palvelukanavia asiakkaat haluai-

sivat käyttää tulevaisuudessa ensisijaisesti. Kuten jo tutkimuksen teoriaosuuden luvussa 3.1 kävi ilmi, 

on yritykselle erityisen arvokasta tietää ne kanavat, joissa asiakkaat haluavat asioida. Tämä tieto aut-

taa yritystä panostamaan resursseja kyseisiin palvelukanaviin ja parantamaan tätä kautta tarjottavaa 

asiakaspalvelua. Seuraava kuvio esittää kyselytutkimuksen kolmannen kysymyksen vastausten ja-

kautumisen samassa graafisessa muodossa, kuin kysymyksen yksi vastausten osalta (Kuvio 8). 

 

 
Kuvio 8 Ensisijaiset asiakaspalvelukanavat jatkossa 

 

Kuviossa 8 näkyy kyselyyn vastanneiden henkilöiden mielipiteet siitä, mitä asiakaspalvelukanavia 

he haluaisivat käyttää jatkossa ensisijaisesti. Ensisijaisesti palvelukanavista haluttaisiin käyttää jat-

kossa puhelinta sekä chattia, jotka molemmat saivat taakseen noin 45 vastausta. Seuraavaksi eniten 

haluttaisiin käyttää sähköpostia, jonka asetti ensisijaiseksi vaihtoehdoksi noin 40 vastaajaa. Tukipor-

taalin lomaketta ensisijaisena vaihtoehtona tulevaisuudessa haluaisi käyttää vajaa 20 vastaajaa ja 

”Com” -alustaa tai jotain muuta kanavaa yksittäiset vastaajat. 

 

Aivan kuten edellä kysymyksen yksi vastausten kohdalla myös tässä tapauksessa analyysia jatkettiin 

Exceliä hyödyntäen. Tuloksista laskettiin paremman kokonaiskuvan saamiseksi samanlainen tau-

lukko kuin aiemmin Taulukko 1 kohdalla (Taulukko 2). Tulosten vertailukelpoisuudesta 

3. Mitä palvelukanavaa tai -kanavia haluaisit jatkossa käyttää ensisijaisesti? 
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huolehtimisen vuoksi laskenta toteutettiin identtisin kriteerein kuin kysymyksen yksi vastausten ana-

lysoinnissa. Eli laskennassa muodostettiin ensin 1. ja 2. vaihtoehtojen vastauksista yksi kokonaisuus, 

jonka jälkeen laskennassa painotettiin 1. kohdan vastauksia 70% painotuksella ja 2. kohdan vastauk-

sia 30% painotuksella. Lisäksi, samoin kuin aikaisemmin laskentaa tehdessä, yhdistettiin vastauksista 

sähköposti sekä tukiportaalin lomake yhdeksi kokonaisuudeksi (Taulukko 2). Samalla tavoin toimit-

tiin myös ”Com” -alustan ja jonkin muun palvelukanavan kohdalla (Taulukko 2). Perustelut tälle 

olivat samat kuin Taulukon 1 kohdalla luvussa 5.1. Kyselytutkimuksen kolmannen kysymyksen ana-

lyysin tuloksena syntynyt Taulukko 2 on seuraavana. 

 

Taulukko 2 Ensisijaisimmat asiakaspalvelukanavat tulevaisuudessa 70-30 painotettuna 

 
 

Painotetun laskennan tulos poikkeaa hieman informaatiosta, jonka Kuvio 8 ensisilmäyksellä antaa. 

Tämä johtuu pitkälti siitä, että laajemman kokonaiskuvan saamiseksi laskennassa huomioidaan myös 

toisiksi ensisijaisin vaihtoehto. Vastaajista suurin osa eli 40,8% haluaa käyttää myös jatkossa sähkö-

postia tai tukiportaalin lomaketta ensisijaisena asiointikanavanaan case-yrityksen asiakaspalvelun 

kanssa. Toiseksi eniten halutaan käyttää chattia 27,3% osuudella ja kolmanneksi eniten puhelinta 

26,8% osuudella. Muita kanavia haluaa käyttää ainoastaan 5,1% kaikista kyselyyn vastanneista. (Tau-

lukko 2) Palvelukanavien järjestys, joita halutaan käyttää jatkossa ensisijaisesti, on tismalleen sama 

kuin tällä hetkellä käytettyjen kanavien osalta (Taulukko 1).  

 

Aivan kuten kyselytutkimuksen ensimmäisen kysymyksen kohdalla myös sen kolmannen kysymyk-

sen kohdalla haluttiin vastaajilta perusteluja heidän antamilleen vastauksille. Näitä perusteluja kysyt-

tiin kysymyksellä neljä ”Miksi haluat käyttää kyseistä palvelukanavaa ensisijaisesti jatkossa?”, 

jonka tavoitteena oli saada lisää informaatiota siihen liittyen, miksi kyseisiä asiakaspalvelukanavia 

halutaan käyttää jatkossa ensisijaisesti. Kysymyksen neljä vastausten jakautuminen näkyy alla Kuvi-

ossa 9. 
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Kuvio 9 Tulevaisuuden ensisijaisen palvelukanavan valintaan vaikuttavat tekijät 

 

Tämän hetkiseen asiakaspalvelukanavavalintaan vaikuttivat eniten nopea apu (30,6%), oman työs-

kentelyn tehokkuus (30,0%) sekä kirjallisen vastauksen saaminen myöhempää käyttöä varten 

(17,5%) (Kuvio 7). Vastaavasti tulevaisuuden ensisijaista palvelukanavavalintaa vastaajat perusteli-

vat pääosin nopealla avulla ja oman työskentelyn tehokkuudella (Kuvio 9). Nopeaa apua perusteena 

käytti nyt 42,5% vastaajista, kun sen osuus oli aiemmin 30,6% Kuviossa 7. Samoin suurempi osuus 

käytti nyt perusteluna oman työskentelyn tehokkuutta (36,3%), kuin aiemmin Kuviossa 7 (30,0%). 

Kirjallisen vastauksen saamista myöhempää käyttöä varten käytti nyt perusteena entistä harvempi 

vastaaja (10,0%). (Kuvio 9) Sekä muutokseen palvelukanavavalintojen syissä, että muutokseen pal-

velukanavatottumuksissa keskitytään laajemmin seuraavassa luvussa. 

 

5.3 Asiakaspalvelukanavatottumukset tällä hetkellä ja tulevaisuudessa 

Tätä tutkimusta varten kerättyä empiiristä aineistoa analysoimalla havaittiin, että tällä hetkellä suurin 

osa kyselyyn vastanneista case-yrityksen tarjoaman ohjelmiston käyttäjistä käyttää ensisijaisina asia-

kaspalvelukanavinaan joko sähköpostia ja tukiportaalin lomaketta, chattia tai puhelinta (Taulukko 1). 

Kysyttäessä ensisijaisten palvelukanavien käytöstä jatkossa järjestys säilyi samana, mutta osuudet 

muuttuivat (Taulukko 2). Tätä muutosta haluttiin havainnollistaa ja tarkastella tarkemmin, joten tar-

kastelun helpottamiseksi siitä koostettiin erillinen alla oleva taulukko. (Taulukko 3) 

 

 

 

 

4. Miksi haluat käyttää kyseistä palvelukanavaa ensisijaisesti jatkossa? 
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Taulukko 3 Tämän hetkisten ja tulevaisuudessa haluttujen palvelukanavien välinen muutos 

 
 

Taulukosta 3 voidaan nähdä, että 13,2% vähemmän kyselyyn vastanneista haluaa käyttää jatkossa 

ensisijaisena palvelukanavanaan sähköpostia tai tukiportaalin lomaketta. Vastaavasti puhelinta halu-

aisi käyttää jatkossa ensisijaisena palvelukanavanaan 10,5% enemmän vastaajista. Lisäksi chattia ha-

luaisi käyttää tulevaisuudessa ensisijaisena kanavanaan yhä useampi vastaaja. Tämän asiakaspalve-

lukanavan kohdalla muutos nykyhetkeen oli +5,9%. Vastaavasti jotain muuta kuin edellä mainittuja 

palvelukanavia haluaisi käyttää entistä harvempi vastaajista (-3,2%). 

 

Asiakaspalvelukanavissa tapahtuneita muutoksia tarkastellessa yhdessä vastaajien perusteluissa ta-

pahtuneiden muutosten kanssa voidaan havaita niillä olevan jonkinasteinen yhteys. Kuvion 9 perus-

teella todettiin aiemmin luvun 5.2 lopussa, että erityisesti nopeaa avun saantia käytettiin yhä enem-

män perusteena tulevaisuuden ensisijaisille palvelukanavavalinnoille. Aineiston perusteella voidaan-

kin todeta, että tähän muutokseen palvelukanavalinnan syissä vaikuttaa keskeisimmin vastaajien halu 

käyttää jatkossa enemmän reaaliaikaisen palvelun kanavia eli puhelinta ja chattia. Vastausten perus-

teella voidaan päätellä, että vastaajat odottavat saavansa avun näistä palvelukanavista nopeimmin ja 

he uskovat kyseisten palvelukanavien myös jossain määrin auttavan heitä työskentelemään tehok-

kaammin. Toisaalta jatkossakin suurin osa kyselyyn vastanneista ohjelmistokäyttäjistä haluaa käyttää 

ensisijaisena palvelukanavanaan sähköpostia ja tukiportaalin lomaketta (Taulukko 3). Tämä viittaisi 

siihen, että kyseinen palvelukanava auttaa osaa vastaajista hallitsemaan oman työskentelynsä tehok-

kuutta parhaiten ja myös siitä, että kirjallisen vastauksen saamista edelleen arvostetaan. Lisäksi, ana-

lysoidun aineiston perusteella voidaan nostaa esille se, että kyseinen palvelukanava on erinomainen 

silloin, kun ongelma on laajempi ja se vaatii tarkempaa selvitystä. 

 

5.4 Vaivattomimmat asiakaspalvelukanavat 

Kyselytutkimuksen viidennen kysymyksen ”Mikä palvelukanava on sinulle kaikista vaivattomin 

käyttää?” avulla lähdettiin selvittämään, mitkä palvelukanavat ovat asiakkaille kaikista vaivattomim-

pia käyttää. Tällainen informaatio olisi yritykselle hyvin hyödyllistä kaikkikanavaisen 



 35 

asiakaspalvelun kehitystyössä. Lähtöoletuksena oli, että kyseisen kysymyksen vastausten tulisi olla 

hyvin linjassa tulevaisuudessa ensisijaisiksi kanaviksi haluttujen palvelukanavien kanssa, mikä osal-

taan vahvistaisi niistä aikaisemmin saatua informaatiota. Kuviossa 10 esitellään graafisessa muodossa 

kyselytutkimuksen viidennen kysymyksen vastausten jakautuminen. 

 

 
Kuvio 10 Vastaajille vaivattomimmat palvelukanavat käyttää 

 

Kyselytutkimuksen viidennen kysymyksen vastauksista käy ilmi, että vastaajille kaikista vaivattomin 

palvelukanava käyttää on sähköposti, jonka osuus kaikista vastauksista oli 36,3%. Tähän, jos yhdistää 

vielä tukiportaalin lomakkeen osuuden, niin yhdessä ne kattavat kaikista vastauksista 47,5%. Seuraa-

vaksi vaivattomin kanava oli chat 25,0% osuudella ja kolmanneksi vaivattomin, melkein samalla 

osuudella chatin kanssa, oli puhelin. (Kuvio 10) Näitä vastauksia verratessa kyselytutkimuksen kol-

mannen kysymyksen vastauksiin käy ilmi, että vastaajille kaikista vaivattomimmat palvelukanavat 

ovat samat palvelukanavat kuin ne, joita he haluavat myös jatkossa käyttää ensisijaisesti (Taulukko 

2). Palvelukanavat ovat myös molempien kysymysten vastausten osalta samassa järjestyksessä eli 

sähköposti ja tukiportaalin lomake on vastaajien mielestä sekä ensisijaisin, että vaivattomin kanava 

olla asiakaspalveluun yhteydessä. Tämän jälkeen sekä chat, että puhelin ovat ensisijaisimmat ja vai-

vattomimmat kanavat asioida case-yrityksen asiakaspalvelun kanssa. Aineiston perusteella on selvää, 

että ne palvelukanavat, joita vastaajat haluavat jatkossa ensisijaisesti hyödyntää ovat myös heille kai-

kista vaivattomimpia käyttää. 

 

5. Mikä palvelukanava on sinulle kaikista vaivattomin käyttää? 



 36 

5.5 Kaikkikanavaisen asiakaspalvelun kehittäminen asiakasnäkökulmasta 

Jotta asiakasnäkökulma korostuisi ja asiakkaiden mielipiteet tulisivat selvästi ilmi, haluttiin kysely-

tutkimuksessa antaa asiakkaille mahdollisuus kertoa vapaasti, miten he itse kehittäisivät saamaansa 

asiakaspalvelua. Tämä toteutettiin kyselytutkimuksen kuudennen kysymyksen avulla, joka kuului ” 

Miten kehittäisit saamaasi asiakaspalvelua omasta näkökulmastasi?”. Kysymys oli avoin ja vastaajat 

saivat vastata siihen omin sanoin. Kuten muidenkin avointen kysymysten vastausten kanssa myös 

tämän kysymyksen kohdalla vastaukset värikoodattiin aihepiireittäin, jotta samojen aiheiden toistu-

vuus hahmotettaisi paremmin (Liite 1). 

 

Kysymyksen kuusi avoimissa vastauksissa toistui kaikista eniten asiakaspalvelun aukioloaikoihin liit-

tyvät palautteet. Kokonaisuudessaan kaikista avoimista vastauksista noin 55% liittyi, jossain muotoa 

asiakaspalvelun aukioloaikoihin (Liite 3). Alla luetellut palautteet olivat tyypillisiä aukioloaikoihin 

liittyviä kommentteja.  

 

”Aukiolo chatilla voisi olla laajempi, esim. 8-16 joka on normaali toimistoaika.” 

 

”Puhelinpalvelun pitäisi olla koko päivän saatavilla.” 

 

”Kaikki palvelukanavat tulisi olla avoinna vähintään 8-16.” 

 

Vastaajat toivoivat nykyisiä aukioloaikoja pidempiä aukioloaikoja varsinkin puhelin- ja chat- kana-

vien osalta. Tämä oli selkein yksittäinen asia, joka toistui yli puolissa vastauksia. Tätä asiaa tarkem-

min tutkiessa selvisi, että vastaajat toivoivat erityisesti puhelimen osalta laajempia aukioloaikoja, 

vaikkakin myös chatin osalta laajempia aukioloaikoja toivottiin. Tämän jälkeen avoimet vastaukset 

olivat hyvin hajanaisia eri aihepiireihin liittyen. Kuitenkin useammin kuin kerran mainittiin kehitys-

kohteena esimerkiksi sähköpostien pitkät vastausajat. Positiivista palautetta annettiin chatin käyttöön 

sekä monipuoliseen palvelukanavavalikoimaan liittyen. Esimerkiksi sähköpostia pidettiin erinomai-

sena kanavana silloin, kun ongelma ei ole akuutti ja se vaatii pidempää ja laajempaa selvitystä. Vas-

taavasti puhelinta ja chattia, jotka ovat molemmat reaaliaikaisen palvelun kanavia, pidettiin ehdotto-

man tärkeinä palvelukanavina silloin, kun asia on akuutti ja siihen tarvitaan nopeasti ratkaisu.   
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6. Yhteenveto 

Tämän tutkielman tavoitteena oli muodostaa selkeä näkemys siitä, miten B2B ohjelmistoalalla toi-

mivat yritykset voivat kehittää kaikkikanavaista asiakaspalveluaan, jotta sen laatu paranisi. Lisäksi, 

tutkimuksen tavoitteena oli viedä kaikkikanavaisuuteen ja palvelun laatuun liittyvää aikaisempaa tut-

kimusta asiakaspalvelukontekstiin. Tutkimuksen tavoitteisiin pääseminen oli tärkeää, sillä kuten jo 

tämän tutkimuksen johdannossa todettiin, aikaisemman tutkimuksen valossa on selvää, että parempi 

palvelu johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen, sitä kautta parempaan asiakasuskollisuuteen ja lo-

pulta yrityksen parempaan taloudelliseen tulokseen. 

 

Tässä tutkielman viimeisessä osassa vastataan aluksi tutkimuksen johdannossa esitettyihin alatutki-

muskysymyksiin, jonka jälkeen pystytään loogisesti edeten vastaamaan tutkimuksen päätutkimusky-

symykseen. Tutkimuskysymyksiin vastatessa käydään samalla vuoropuhelua työhön liittyvien teo-

reettisten kokonaisuuksien kanssa ja samalla pohditaan, miten saadut tutkimustulokset asemoituvat 

suhteessa niihin. Tutkimuskysymyksiin vastaamisen jälkeen kerrataan tutkimuksen perusteella saatu 

informaatio ja arvioidaan pääsikö tutkimus lopulta sille asetettuihin tavoitteisiin. Tämän lisäksi poh-

ditaan tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

6.1 Vastaukset alatutkimuskysymyksiin 

Tutkimuksen alussa muodostettiin, työn päätutkimuskysymykseen vastaamisen helpottamiseksi, 

neljä eri alatutkimuskysymystä. Ensimmäinen alatutkimuskysymys kuului ”Mitä asiakaspalveluka-

navia asiakkaat käyttävät tällä hetkellä ensisijaisesti ja miksi?”. Tähän, niin kuin muihinkin tutki-

muksessa esitettyihin alatutkimuskysymyksiin saatiin vastaus empiiristä aineistoa analysoimalla. 

Tutkielmaa varten toteutetun kyselytutkimuksen perusteella voidaan todeta, että B2B ohjelmisto-

alalla toimivan case-yrityksen merkittävin asiakasryhmä käyttää tällä hetkellä ensisijaisesti seuraavia 

asiakaspalvelukanavia seuraavassa järjestyksessä: sähköposti ja tukiportaalin lomake, chat ja puhelin. 

Suurimpia syitä näille kanavatottumuksille olivat nopea avun saanti, oman työskentelyn tehokkuus 

ja kirjallisen vastauksen saaminen myöhempää käyttöä varten. 

 

Tutkielman kuluessa on korostettu asiakkaiden palvelemisen merkitystä niissä kanavissa, joissa asi-

akkaat itse haluavat tulla palvelluiksi. Lisäksi kaikkikanavaisessa ympäristöstä on äärimmäisen tär-

keää mahdollistaa asiakkaiden joustava ja vaivaton liikkuminen eri kanavien välillä asiakkaan yhtey-

denottopaikasta, -ajankohdasta tai -välineestä riippumatta. (Verhoef et al. 2015; Rangaswamy & Van 
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Bruggen 2005; Piotrowicz & Cuthbertson 2014) Hyvän asiakaskokemuksen kannalta yrityksen on 

tärkeää kohdentaa resursseja niiden palvelukanavien kehittämiseen, jotka ovat asiakkaille kaikista 

vaivattomimpia käyttää, kuten aiemmin luvussa 3.1 todettiin.  

 
Edellisessä kappaleessa kuvatut asiat liittyvät keskeisesti työn toiseen sekä kolmanteen alatutkimus-

kysymykseen. Toisen alatutkimuskysymyksen” Mitä asiakaspalvelukanavia asiakkaat haluaisivat 

käyttää jatkossa ensisijaisesti ja miksi?” pyrkimyksenä oli muodostaa näkemys siitä, haluavatko vas-

taajat muuttaa kanavatottumuksiaan ja mitä syitä mahdollisen muutoksen taustalla on. Empiirisen 

aineiston analysoinnin tuloksena voidaan todeta vastaajien haluavan käyttää jatkossa ensisijaisesti 

seuraavia palvelukanavia. Ensisijaisimmin jatkossa halutaan käyttää edelleen sähköpostia tai tukipor-

taalin lomaketta. Sen jälkeen halutuimmat kanavat olivat chat ja puhelin. Edellä mainituista neljästä 

kanavasta varsinkin chattia ja puhelinta haluaisi käyttää ensisijaisena kanavanaan yhä useampi vas-

taajista. Näistä kahdesta palvelukanavavaihtoehdosta varsinkin puhelinta haluaisi käyttää ensisijai-

sesti tulevaisuudessa selvästi useampi vastaajista. Tätä muutosta selittää erityisesti asiakkaiden tarve 

entistä reaaliaikaisemmalla ja nopeammalle avulle. Tämän lisäksi jatkossa haluttujen kanavien osalta 

käytettiin perusteluna myös oman työskentelyn tehokkuutta. 

 

Kolmas alatutkimuskysymys ” Mitkä asiakaspalvelukanavat ovat asiakkaille kaikista vaivattomim-

pia käyttää?” keskittyi selvittämään vastaajille vaivattomimpia asiakaspalvelukanavia. Empiirisen 

aineiston perusteella kaikista vaivattomin palvelukanava case-yrityksen asiakkaille oli sähköposti ja 

tukiportaalin lomake. Seuraavaksi vaivattomimmat palvelukanavat olivat chat ja puhelin. Nämä pal-

velukanavat ovat myös ne kanavat, joita vastaajat haluavat käyttää ensisijaisesti jatkossa. Tämä tieto 

yhdistettynä aikaisemmin mainittujen alatutkimuskysymysten kohdalla kerrottuihin asioihin kertoo 

näiden palvelukanavien olevan kanavia, joihin case-yrityksen tulee kohdentaa enemmän resursseja 

tulevaisuudessa. 

 

Tutkielman johdantoluvun aluksi todettiin asiakaslähtöisyyden korostuneen yritysten toiminnassa en-

tistä enemmän viime aikoina. Tämän vuoksi yritysten prosessien, kuten asiakaspalvelun, kehittämistä 

tulisi lähestyä asiakasnäkökulmasta katsottuna. Asiakaspalvelun tarjoaminen kaikkikanavaisuuden 

ideologian mukaisesti jo itsessään edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista, sillä siinä on nimen-

omaisesti kyse palvelun tarjoamisesta asiakaslähtöisesti eri palvelukanavien välityksellä (Filenius 

2015, 28).  
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Edellisen kappaleen aihepiiriin liittyen tutkimuksen empiiristä aineistoa analysoimalla saatu infor-

maatio on arvokasta ja sen perusteella pystytään vastaamaan selkeästi neljänteen eli viimeiseen ala-

tutkimuskysymykseen, joka kuului ”Miten asiakkaat kehittäisivät case-yrityksen tarjoamaa asiakas-

palvelua tulevaisuudessa?”. Kaikista suurimpana epäkohtana nykyisessä asiakaspalvelussa asiakkaat 

pitivät tämän hetkisiä aukioloaikoja. Yli puolet aiheeseen liittyvistä vastauksista liittyi tavalla tai toi-

sella asiakaspalvelun aukioloaikoihin. Tämä oli kaikista merkittävin tekijä, joka asiakkaiden näke-

myksen mukaan pitäisi korjata. Lisäksi, toinen kehityskohde oli sähköpostin ja tukiportaalin lomak-

keen kautta tehtyjen yhteydenottojen pitkä vastausaika. Vastaavasti palvelukanavavalikoiman moni-

puolisuuteen sekä chattiin oltiin tyytyväisiä. Tiivistetysti, asiakkaiden mielestä olisi erityisen tärkeää 

reaaliaikaisten palvelukanavien eli chatin ja puhelimen aukioloaikojen laajentaminen tämän hetki-

sistä sekä vastausaikojen lyhentäminen erityisesti sähköpostikanavan osalta. Näillä toimilla case-yri-

tys kykenisi kehittämään tarjoamaansa asiakaspalveluaan merkittävästi ja sitä kautta lisäämään sen 

laatua. 

 
6.2 Vastaus päätutkimuskysymykseen 

Kuten tutkimuksen johdannossa esiteltiin, työn päätutkimuskysymys kuului ”Millä keinoilla B2B oh-

jelmistoalalla toimivat yritykset voivat kehittää kaikkikanavaista asiakaspalveluaan asiakasnäkökul-

man pohjalta?”. Edellä käsiteltyjen alatutkimuskysymysten avulla löydettiin konkreettisia kehitys-

kohteita, joita parantamalla sekä case-yritys, että toimialan muut yritykset pystyvät lisäämään asia-

kaspalveluidensa laatua.  

 

Ensimmäiseksi, tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ohjelmistoalan yritysten tulee 

tarjota asiakaspalveluitaan saumattomasti erilaisia palvelukanavia pitkin. Lisäksi, asiakaspalvelua tu-

lee tarjota asiakkaille heidän haluamissaan kanavissa ja niissä kanavissa, jotka asiakkaat kokevat vai-

vattomimmiksi käyttää. Käytännössä tämä tarkoittaisi seuraavia asioita. B2B ohjelmistoalalla toimi-

vien yritysten tulisi tarjota kaikkikanavaista asiakaspalveluaan sähköpostin tai vastaavan tyylisen val-

miin yhteydenottolomakkeen kautta. Tällaisten kanavien etuja ovat asiakkaille niiden käytön sovitta-

minen omaan työskentelyyn ja kirjallisen jäljen jääminen myöhempää käyttöä varten. Tämän lisäksi 

yritysten tulisi tarjota asiakaspalveluaan entistä enemmän reaaliaikaisen palvelun kanavissa eli cha-

tissa ja puhelimessa. Muun maailman reaaliaikaistumisen tavoin myös apu ohjelmistoon liittyvään 

ongelmaan tai vastaus siihen liittyvään kysymykseen halutaan heti.  
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Edellä kuvatun kaltainen kaikkikanavainen asiakaspalvelu mahdollistaa asiakkaiden yhteydenotot 

niitä kanavia pitkin, jotka sopivat heidän kulloiseenkin tilanteeseensa ja aikatauluunsa parhaiten. Kun 

yritys keskittää resurssejaan asiakkaiden toivomiin asiakaspalvelukanaviin se itseasiassa parantaa nii-

den kanavien saatavuutta ja mahdollisesti tuo kyseisissä kanavissa työskenteleville työntekijöilleen 

uusia teknologisia apuvälineitä. Nämä edellä mainitut asiat tarkoittavat käytännössä laadukkaan pal-

velun lähestyttävyyttä ja joustavuutta sekä sen ammattimaisuutta ja taitoja. Kyseiset kaksi kokonai-

suutta ovat luvussa 3.2 mainittuja laadukkaan palvelun ominaispiirteitä. Yrityksen keskittäessä re-

surssejaan niihin palvelukanaviin, joissa heidän asiakkaansa haluavat tulla palvelluiksi, se itseasiassa 

tietoisesti tai tiedostamattaan parantaa tarjoamansa asiakaspalvelun teknistä- ja toiminnallista ulottu-

vuutta ja tätä kautta asiakkaan kokeman palvelun laatua. Lisäksi, jos B2B ohjelmistoalalla toimivat 

yritykset keskittyvät asiakaspalvelukanaviensa saumattomaan toimintaan, voidaan sen loogisesti aja-

tellen osaltaan nostavan asiakkaan kynnystä vaihtaa, jonkin toisen yrityksen tarjoamiin tuotteisiin. 

Tämä oletus tukisi sitä havaintoa, jonka Rangaswamy ja Van Bruggen (2005) tekivät monikanavai-

seen markkinointiin liittyvässä tutkimuksessaan. Tätä saumattoman palvelukokemuksen vaikutusta 

asiakaspysyvyyteen tulisi kuitenkin tutkia lisää asiakaspalvelukontekstissa ja tämän tutkimuksen tu-

lokset eivät tällaisinaan tässä kontekstissa pysty Rangaswamy ja Van Bruggen (2005) tutkimuksen 

tuloksia vahvistamaan. 

 

Toinen konkreettinen kehityskohde B2B ohjelmistoalan yritysten kaikkikanavaisen asiakaspalvelun 

kehittämiseksi liittyy sen saatavuuteen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että asiakkaat pitä-

vät suurimpana kehittämisen kohteena asiakaspalvelun ja erityisesti reaaliaikaisten palvelukanavien 

saatavuutta. Asiakaspalveluiden saatavuutta kehittämällä, yritykset parantavat asiakaspalveluidensa 

lähestyttävyyttä ja joustavuutta, joka on yksi Grönroosin (2009, 122) listaamista seitsemästä laaduk-

kaan palvelun ominaispiirteestä. Tämä tarkoittaa asiakaspalveluiden teknillisen laadun parantamista. 

Käytännössä tämä kaikkikanavaisen asiakaspalvelun saatavuuden parantaminen tarkoittaisi erityi-

sesti chat- ja puhelinkanavien aukioloaikojen laajentamista.  

 

Edellisessä kappaleessa mainittujen asioiden pohjalta voidaan todeta se, että kaikkikanavaisen asia-

kaspalvelun kohdalla kaikista tärkein laadukkaan palvelun ominaispiirteistä on sen lähestyttävyys ja 

joustavuus, joka tarkoittaa tässä kontekstissa käytännössä palvelun saatavuutta. Eli palvelun saata-

vuutta voidaan pitää kaikista tärkeimpänä laadukkaan palvelun ominaispiirteenä ja sen rooli on mer-

kittävin sen suhteen, kokeeko asiakas saamansa asiakaspalvelun laadukkaaksi vai ei. Tämä havainto 

on erityisen mielenkiintoinen, kun sitä verrataan Murfield et al. (2017) tutkimuksessa tehtyyn havain-

toon siitä, että logistiikkapalveluiden kohdalla selvästi tärkein laadukkaan palvelun kriteereistä 
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kaikkikanavaisessa ympäristössä oli luvatuissa toimitusajoissa pysyminen eli palvelun luotettavuus. 

Havaittu eroavaisuus ei ole kuitenkaan yllättävä, sillä jo luvussa 3.2 kerrottiin, että palvelun laadun 

ominaispiirteet ovat pitkälti toimiala- ja asiakaskohtaisia. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavatkin 

osaltaan tätä Grönroosin (2009, 121-122) esittelemää näkemystä aiheesta. 

 

Kolmanneksi, B2B ohjelmistoalan yritysten tulisi keskittyä kehittämään kaikkikanavaisen asiakas-

palvelun tasalaatuisuutta eli sitä, että asiakkaan saama palvelu on kaikissa asiakaspalvelukanavissa 

ja jokaisessa asiakaskontaktissa saman tasoista. Palvelun tasalaatuisuuden merkitys korostuu entises-

tään toimittaessa B2B markkinoilla, sillä asiakastyytyväisyys syntyy tällöin saman yrityksen useam-

man eri henkilön palvelukokemuksen perusteella, kuten aiemmin luvussa 2.2 painotettiin. Käytän-

nössä tasalaatuisuuden kehittäminen tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että vastausajat kaikissa palveluka-

navissa olisivat mahdollisimman samanlaiset. Yritysten on äärimmäisen tärkeää hallita lupauksiaan 

asiakkaille esimerkiksi vastausaikojen suhteen. Asiakkaan odottamaa laatua ja sen muodostumista 

käsiteltiin aiemmin tutkimuksen 3.2 luvussa.  Kyseisessä luvussa todettiin asiakkaan odottaman laa-

dun muodostavan yhdessä koetun laadun kanssa koetun kokonaislaadun käsitteen. Jos yritys pystyy 

pitämään asiakkaan odottaman laadun neutraalilla tasolla esimerkiksi olemalla lupaamatta sellaisia 

asiakaspalvelun vastausaikoja, joihin se ei tule pääsemään, niin suurella todennäköisyydellä myös 

asiakkaan kokema kokonaislaatu on korkealla tasolla. 

 

Mikäli B2B ohjelmistoalalla toimivat yritykset keskittyvät kehittämään kaikkikanavaisessa asiakas-

palvelussaan edellä mainittuja pääkohtia, voidaan tämän tutkimuksen valossa todeta tarjottavan asia-

kaspalvelun laadun parantuvan. Lisäksi, sen merkittävän vaikutuksen johdosta, joka palvelun laadulla 

on asiakastyytyväisyyteen, voidaan todeta laadukkaamman asiakaspalvelun johtavan korkeampaan 

asiakastyytyväisyyteen. Kuten aiemmin luvussa 2.1 todettiin, asiakaspalvelun perimmäisenä tavoit-

teena on yritysten näkökulmasta katsottuna saada asiakas tekemään uusintaostoja. Jos B2B ohjelmis-

toalalla toimivat yritykset toimivat edellä mainituilla tavoilla kaikkikanavaisen asiakaspalvelunsa ke-

hittämiseksi, on todennäköisempää, että myös tämä ydintavoite täyttyy asiakaspalvelun laadun ja 

asiakastyytyväisyyden lisääntymisen seurauksena. 

 
6.3 Johtopäätökset 

Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa selkeä näkemys siitä, miten ja mitä asi-

oita tekemällä ohjelmistoalan yritykset B2B markkinoilla voivat kehittää kaikkikanavaista asiakas-

palveluaan, jotta sen laatu lisääntyisi. Lisäksi, tutkimuksen tavoitteena oli viedä aikaisempaa 
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kaikkikanavaisuuteen ja palvelun laatuun liittyvää tutkimusta asiakaspalvelun kontekstiin. Tutkimus 

saavutti nämä sille asetetut tavoitteet. Tutkimuksen antaman informaation avulla sekä case-yritys, 

että sen kanssa samalla toimialalla toimivat muut yritykset kykenevät kehittämään tarjoamaansa asia-

kaspalvelua, jotta sen laatu paranee. 

 

Tutkielman antaman tiedon perusteella voidaan todeta, että B2B ohjelmistoalalla toimivat yritykset 

voivat kehittää kaikkikanavaista asiakaspalveluaan ensiksikin tarjoamalla sitä erilaisissa palveluka-

navissa ja ennen kaikkea tekemällä eri kanavien välillä liikkumisesta ja asioimisesta mahdollisimman 

vaivatonta. Lisäksi, kyseisen toimialan yritysten tulee jatkossa palvella asiakkaitaan entistä enemmän 

reaaliaikaisenpalvelun kanavissa, kuten chatissa ja puhelimessa. Maailman reaaliaikaistumisen 

vuoksi myös asiakaspalveluiden resursseja tulee kohdistaa enenevissä määrin näihin reaaliaikaisen 

asiakaspalvelun kanaviin, joita asiakkaat haluavat käyttää jatkossa enemmän. Kun resursseja kohden-

netaan niihin palvelukanaviin, joita asiakkaat haluavat käyttää, lisätään sillä koko tarjottavan asiakas-

palvelun laatua. Toiseksi, yritykset voivat kehittää kaikkikanavaista asiakaspalveluaan keskittymällä 

sen mahdollisimman laajan saatavuuden turvaamiseen esimerkiksi asiakaspalvelun aukioloaikoja laa-

jentamalla. Saatavuus on kaikista merkittävin palvelun laadun arviointiin vaikuttava tekijä asiakas-

palvelukontekstissa. Kolmanneksi, varsinkin B2B markkinoilla toimivien yritysten tulee panostaa 

asiakaspalveluidensa tasalaatuisuuteen palvelukanavasta, asiakkaan yhteydenottotavasta tai sen ajan-

kohdasta riippumatta. Nykypäivän asiakas odottaa saavansa laadukasta asiakaspalvelua kaikista tar-

jolla olevissa palvelukanavista silloin, kun hän itse sitä haluaa. Näillä edellä luetelluilla keinoilla B2B 

ohjelmistoalalla toimivat yritykset pystyvät parantamaan tarjoamiensa kaikkikanavaisten asiakaspal-

veluiden laatua. 

 

B2B ohjelmistoalan yrityksille suunnattujen konkreettisten asiakaspalvelun kehittämisehdotusten li-

säksi työssä sovellettiin onnistuneesti kaikkikanavaisuuteen ja palvelun laatuun liittyvää aikaisempaa 

tutkimusta asiakaspalvelun kontekstiin. Kaikkikanavaista asiakaspalvelua voidaan tarkastella saman-

laisena palveluna kuin mitä tahansa muuta yrityksen tarjoamaa palvelua. Tutkimuksen tulokset vah-

vistivat käsitystä siitä, että palvelun laadun ominaispiirteet ovat toimialakohtaisia. Tämä havainto 

tukee omalta osaltaan työn teoreettisen aihepiirin aikaisempaa tutkimusta. Tätä tutkimusta on kuiten-

kin olemassa niukasti, joten sitä tarvitaan lisää tulevaisuudessa. 

 

Asiakkaiden merkityksen korostuessa entisestään tulevaisuudessa, voidaan myös asiakaspalvelun 

roolin yhtenä yrityksen menestystekijöistä nähdä kasvavan. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan 

osaltaan havaita sitä merkittävää liiketaloudellista potentiaalia, joka laadukkaaseen asiakaspalveluun 
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sisältyy. Yritysten tulee pyrkiä näkemään laadukas asiakaspalvelu pakollisen toiminnon sijasta po-

tentiaalisena kilpailuedun lähteenä. Saumattomasti oikeissa palvelukanavissa toimiva asiakaspalvelu 

mahdollistaa entistä tyytyväisemmät asiakkaat, jotka asioivat uudestaankin saman yrityksen kanssa 

ja joiden kynnys ostaa hyödyke joltain kilpailevalta toimijalta on näin ollen huomattavasti korkeampi. 

Asiakaspalvelu on parhaimmillaan merkittävä tekijä yritysten paremman liiketaloudellisen menes-

tyksen takana. 

 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys sekä jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen valmistuttua on asiaankuuluvaa tarkastella tehdyn tutkimuksen luotettavuutta eli relia-

biliteettia sekä sen pätevyyttä eli validiteettia. Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan käytännössä 

sitä, onko tutkimus toistettavissa. Varsinkin kvalitatiiviseen tutkimukseen liittyen reliabiliteetti ja va-

liditeetti käsitteet ovat saaneet osakseen kritiikkiä sen johdosta, että niitä voi tulkita monin eri tavoin 

ja ne ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen parissa. Tehdyn tutkimuksen luotettavuutta sekä 

sen pätevyyttä on kuitenkin äärimmäisen suotavaa tarkastella jollain keinoin. Luotettavuuden osalta 

ydinsääntönä voidaan pitää sitä, että hyvässä tutkimuksessa sen toteutus on kuvattu, niin tarkasti, että 

kuka tahansa pystyisi tekemään tutkimuksen uudelleen jälkikäteen. (Hirsjärvi et al. 2009, 231-232) 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää kokonaisuutena hyvänä, sillä sen tulokset ovat tois-

tettavissa. Luotettavuutta laskee kuitenkin se, että tutkimuksen analyysi sekä tutkimustulokset perus-

tuvat ainoastaan tutkimuksen tekijän omiin itsenäisesti tehtyihin näkemyksiin tutkittavasta aiheesta. 

 

Tutkimuksen pätevyys eli validiteetti tarkoittaa sitä, onko tutkimukseen valittu tutkimusmenetelmä 

kyennyt mittaamaan tarkasti sitä, mitä on etukäteen ajateltukin. Esimerkiksi kyselylomaketutkimuk-

sissa vastaajat ovat voineet käsittää kysytyt kysymykset helposti eri tavalla, kuin tutkija on ne alun 

perin itse ajatellut. (Hirsjärvi et al. 2009, 231-232) Tämän tutkimuksen pätevyyttä laskee se, että 

tutkimukseen kerätty empiirinen aineisto on kerätty kyselytutkimuksen avulla, jolloin ei voida olla 

täysin varmoja siitä, että jokainen vastaaja on ymmärtänyt kysymykset niin kuin tutkija on ne itse 

ajatellut. Toisaalta vastausprosentti tutkimukseen valitun kohderyhmän osalta oli hyvä, joten voidaan 

ajatella vastausten edustavan koko kohderyhmän laajaa mielipidettä tutkimusaiheesta. Lisäksi johto-

päätökset, joita aiemmin esiteltiin vaikuttavat järkeenkäyviltä myös muille B2B toimialoille, mutta 

myös laajemmin B2C kontekstiin liitettäessä. 

 

Kuten aiemmin todettiin, tässä tutkielmassa käsiteltyjä teoreettisia kokonaisuuksia ei ollut vielä aiem-

min viety asiakaspalvelun tasolle, vaan niitä oli käsitelty yrityksen muilla tasoilla. Tämä tutkimus 
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pyrki osaltaan täyttämään tätä tyhjiötä. Kiinnostavia jatkotutkimusaiheita löytyy runsaasti, jotka laa-

jentaisivat tämän tutkimuksen aihepiiriä. Mahdollisia jatkotutkimusaiheita olisivat muun muassa 

tehdä vastaavan tyyppisiä tutkimuksia muilla toimialoilla ja erilaisten tuotteiden osalta ja verrata 

niistä saatavia tuloksia tämän tutkimuksen tuloksiin. Tähän liittyen olisi mielenkiintoista selvittää 

miten paljon laadukkaan palvelun ominaispiirteet vaihtelevat toimialoittain. Olisi myös kiinnostavaa 

selvittää esimerkiksi asiakaspalvelun merkitystä asiakasuskollisuuteen tai asiakkaiden suositteluha-

lukkuuteen eri toimialoilla.  Lisäksi olisi äärimmäisen mielenkiintoista selvittää saumattomasti toi-

mivan kaikkikanavaisen asiakaspalvelun roolia asiakaspysyvyyteen liittyen ja erityisesti tutkia rahal-

lista potentiaalia, joka laadukkaaseen asiakaspalveluun sisältyy. Tätä tutkimusta voisi laajentaa esi-

merkiksi tutkimalla asiakaspalveluun tehtyjen kehittämistoimien vaikutusta yrityksen taloudelliseen 

tulokseen ennen ja jälkeen muutosten. 
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