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PALVELUKYSELY 
 
Palvelukysely tehtiin hiukan hankalaan aikaan joulun 2009 välipäivinä. Siihen vastasi 23 
henkilöä, joista valtaosa oli tietohallintopäälliköitä tai johtajia. Määrä on liian pieni, että 
siitä voisi vetää varmoja johtopäätöksiä, mutta havainnot voivat silti olla oikeita. 
 
Kyselyn tavoitteena oli vastata pariin kysymykseen. Näitä kysymyksiä en esittänyt suo-
raan, vaan sovelsin kolmen kysymyksen menetelmääni, katso 
http://3qsm.wordpress.com/. (Tosin tässä kyselyssä oli neljä kysymystä.) 
 
Alla kysymykset: 
Tämä on pikakysely ulkoistetun palvelun laadusta ja ennen kaikkea sen mittaamisesta. 
Kysely on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat ulkoistetun it-palvelun asiakkaita. Kysymyk-
siä on vain neljä, tutkimus ei ole osa myyntikampanjaa eikä sitä tehdä kenenkään toi-
meksiannosta. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisena. 
 
A) Oletko tyytyväinen saamaasi palveluun? 
1 en käytä palvelua vaikka voisin 
2 palvelu on kehnoa 
3 palvelu menettelee 
4 palvelu on hyvää 
5 palvelu on erinomaista 
 
B) Miten hyvin asiakastyytyväisyystutkimukset kuvaavat todellista tilannetta? 
1 en ole nähnyt tuloksia 
2 huonosti 
3 kohtalaisesti 
4 hyvin 
 
C) Totetuvatko palvelulle asetetut SLA tavoitteet? 
1 en tiedä 
2 eivät 
3 kohtalaisesti 
4 hyvin  
 
 D Mikä yritys tuottaa tukipalvelun? 
 
Ne asiat joihin halusin saada vastauksen, olivat nämä: 
 
1) Olen törmännyt väitteisiin, jonka mukaan SLA tavoitteiden toteutuminen ei tarkoita 
että palvelu olisi hyvää. 
2) Epäilen että asiakastyytyväisyysmittauksia vääristellään 
3) Minulle on kerrottu että Fujitsun palvelu on kehnoa ISO 20000 sertifikaatista huoli-
matta.  
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Tulokset 
 
Aluksi yleiset havainnot 

 
 
 
Vastausten mukaan ulkoistettu palvelu joko menettelee tai on hyvää. Se on harvoin 
kehnoa eikä koskaan erinomaista. 
 

 
Asiakastyytyväisyysmittaukset kuvaavat vastaajien mielestä todellista tilannetta kohta-
laisesti. 
 

Oletko tyytyväinen saamaasi palveluun?

1 en käytä palvelua vaikka 
voisin

2 palvelu on kehnoa

3 palvelu menettelee

4 palvelu on hyvää

5 palvelu on erinomaista

Miten hyvin asiakastyytyväisyystutkimukset kuvaavat 
todellista tilannetta?

1 en ole nähnyt tuloksia

2 huonosti

3 kohtalaisesti

4 hyvin
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SLA tavoitteet toteutuvat kohtalaisesti tai hyvin. 
 
Sitten vastaukset kysymyksiini: 
 

 
 
1) SLA-tavoitteiden toteutuminen korreloi paremman palvelun kanssa. Kukaan ei sano-
nut palvelun olevan kehnoa ja SLA-tavoitteiden toteutuvan.  
 

SLA

1 en tiedä

2 eivät

3 kohtalaisesti

4 hyvin 
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2) Asiakastyytyväisyysmittausten toimivuus korreloi tyytyväisyyden kanssa. Tästä voisi 
vetää sen johtopäätöksen että tuloksia ehkä manipuloidaan. Oletus voi olla oikeassa. 
Lisäksi vain vajaa neljännes on täysin tyytyväinen asiakastyytyväisyysmittauksiin. 
 

 
3) Ainoa ISO 20000 sertifioitu palveluntarjoaja Fujitsu pärjää kyselyssä hyvin, yksikään 
vastaaja ei pidä palvelua huonona.  
 
Yhteenvetona siis vastukset kysymyksiini: 
1) Olen törmännyt väitteisiin, jonka mukaan SLA tavoitteiden toteutuminen ei tarkoita 
että palvelu olisi hyvää. Ei ole ainakaan vallitseva tila. 
2) Asiakastyytyväisyysmittauksia vääristellään. Hyvin todennäköistä. 
3) Minulle on kerrottu että Fujitsun palvelu on kehnoa ISO 20000 sertifikaatista huoli-
matta. Kuulemani väite lienee yksittäinen mielipide.  
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