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MITÄ ASIAKASPALVELU ON? 

Tässä verkkokurssissa hyvä asiakaspalvelu tarkoittaa ihmisten kohtaamista, sujuvaa 

vuorovaikutusta ja molemminpuolista tyytyväisyyttä kohtaamisen jälkeen.  Kohtaaminen 

voi tapahtua kasvokkain tapaamalla, puhelimessa puhumalla tai tekstiviestejä yms. 

keinoja käyttäen, sähköisesti (internet, email, tekstiviesti yms.) tai kirjallisesti 

(kirjeposti). Palvelussa on aina kaksi osa-puolta: palveluhenkilö ja palveltava henkilö. 

Lisäksi on palveluympäristö, missä kohtaaminen tapahtuu. Kaikki edellä mainitut seikat 

vaikuttavat asiakkaan palvelukokemukseen. 

Asiakaspalvelua pidetään yleensä erittäin helppona työnä. Moni ajattelee, että kuka 

tahansa kadulta tuleva pystyy tekemään asiakaspalvelutyötä. Totta, asiakaspalvelua voi 

hoitaa kuka tahansa.   Asiakaspalvelu ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista, kuin miltä se 

pikaisesti arvioituna näyttää.  Haluatko sinä hoitaa asiakaspalvelua hyvin?  Haluatko 

kokea myönteisiä ajatuksia työstäsi vielä työpäivän jälkeenkin? Olet aloittanut työpäiväsi 

aamulla ja lopetat sen illan suussa tai vuoron vaihtuessa. Tuntuuko sinusta siltä, että 

olet saanut myös itsellesi paljon oman työvuorosi aikana ja olet oppinut taas jotakin 

uutta?  Uskotko tapaamiesi asiakkaiden saaneen lisäarvoa kohtaamisesta juuri sinun 

kanssasi? 

Palveluammatteihin hakeutuvat ihmiset ovat yleensä persoonallisuudeltaan ulospäin 

suuntautuvia, sosiaalisesti herkkiä, sujuvakäytöksisiä ja itsevarmoja. 

Asiakaspalvelutyöhön joutuu kuitenkin nykyään moni sellainen, joka jännittää 

sosiaalisissa tilanteissa, kokee epävarmuutta tai itseluottamuksen puutetta. Taitavaksi 

palveluhenkilöksi voi halutessaan kuitenkin kasvaa kuka tahansa. Uusien kokemusten 

hakeminen ja niissä onnistuminen lisäävät itsevarmuutta ja uskallusta. 

Palvelu on toimintaa, jonka keskipisteenä yleensä on asiakas, asiakkuus. Asiakas 

käytännössä maksaa palveluhenkilöiden palkan.  Vanha sanonta sanookin ’Asiakas on 

aina oikeassa’.  Asiakkaat ovat työyhteisöllemme tärkeitä, koska ilman heitä meitäkään 

ei tarvita. Asiakkaat eivät kuitenkaan aina ole oikeassa, vaan hyvinkin usein heillä on 

ennakkoluuloja tai väärinkäsityksiä tuotteista ja/tai palveluista. Taitavan palveluhenkilön 

tavoitteena on saada välitettyä oikeaa tietoa oikeassa muodossa oikealla hetkellä 

oikeassa paikassa asiakkailleen. 

Palvelutapahtuma on monimutkainen vuorovaikutustilanne, joka ei koskaan toistu aivan 

samanlaisena. Kohtaamistilanteeseen vaikuttaa aina myös joukko tiedostamattomia 

tekijöitä. Asiakaspalvelua ovat kaikki ne seikat, jotka tehdään välillisesti tai 

välittömästi asiakkaan hyväksi.  Välitöntä asiakaspalvelua on se, kun kohtaamme 

asiakkaan kasvokkain tai puhelimessa. Kohtaamisen aikana voimme tarkkailla 

toistemme läsnäolon aitoutta, elekieltä, kuuntelutaitoa, äänensävyjä, toiveita ja puheen 

sisältöä. Palveluhenkilöstö voi vaikuttaa välittömän asiakaspalvelun onnistumiseen 

omalla työllään. 
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Kuviossa 1 esitellään asiakaspalvelun osatekijät = lypsyjakkara.  Jokaisen jakkaran jalan 

tulee olla kunnossa, jotta kohtaamisesta jää molemmille osapuolille hyvä jälkimaku.  

Kohderyhmien valinta ja fyysisten tilojen järjestäminen yhteensopiviksi on tekninen 

suoritus, mikä voidaan aina ennakoiden valmistella hyvin. Jakkaran kolmas jalka, 

henkilöstö on haasteellisin jalka. Johdolla ja esimiehillä ei ole nappia, jota painamalla 

jokainen palveluhenkilö tekee kaikki työtehtävät juuri sovitulla tavalla jokaisena päivänä 

ja päivän hetkenä. Olemme yksilöitä ja suoritamme samankin tehtävän eri päivän 

hetkinä eri tavoilla. Tästä syystä pureudumme tässä verkkokurssissa ensimmäiseksi 

palveluhenkilön rooliin hyvän palvelun tuottamisessa.  Seuraavaksi siirrymme 

työyhteisön rooliin palvelun tuottamisessa. Lopuksi otamme mukaan 

asiakkuudet/asiakkaat sekä palvelun laatutekijät. 

 

           

       Kuvio 1.  Asiakaspalvelun osatekijät/ 

 

Välillistä asiakaspalvelua on kaikki palvelutilanteen onnistumiseen liittyvien 

taustatekijöiden valmistelu sellaiseen kuntoon, että kohtaaminen voi niissä puitteissa 

onnistua.  Välilliseen palveluun kuuluvat toimitilamme sijainti, koko, kunto, kalustus, 

apuvälineet, laitteet, automaatit, siisteys ja sopivuus toimintaan. Välillistä palvelua 

tukevat myös oikea tuotevalikoima ja –lajitelma, esillepano, myyntipaikkamainonta, 

opasteet, hinnoittelu, asiakaskierto ja aukioloajat. Välillistä palvelua suunniteltaessa on 

tärkeää huomioida oman kohderyhmän toiveet ja odotukset.  

 

YHTEENSOPIVUUS 
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Välillisen palvelun suunnitteluun henkilöstöllä on yleensä vähemmän 

vaikuttamismahdollisuuksia kuin välittömän palvelun suunnitteluun. Nykyisin henkilöstö 

voi kuitenkin osallistua entistä enemmän suunnitteluun, vaikka lopullisen päätöksen 

asioista tekee yrityksen/ organisaation johto. Kaikkien palvelukokonaisuuden osien on 

sovittava hyvin yhteen, jotta voidaan luoda yhtenäistä yrityskuvaa ulkopuolelle.   

 

TUNNE ITSESI, TUNNE TYÖYHTEISÖSI JA TUNNE ASIAKKAASI 

Palvelukokonaisuutta suunniteltaessa on oltava kristallinkirkkaana mielessä oma 

kohderyhmä tai kohderyhmät, joille palvelua tehdään. Hyvän palvelun kolme tärkeää 

muistettavaa asiaa ovat: asiakkaat, työyhteisösi ja sinä itse. ‘Tunne itsesi ja tunne 

vihollisesi niin et häviä yhdessäkään taistelussa.’ Näin totesi Sun Tzun jo yli 2000 vuotta 

sitten kirjoittaessaan sodanjohtamisen taidoista. 

Tässä verkkokurssissa haluan kääntää asiajärjestyksen muotoon ’Tunne itsesi, tunne 

työyhteisösi ja tunne asiakkaasi.’   Kaikkien meidän tulisi pitää tärkeänä sitä mitä 

teemme ja auttaa rohkeasti työkavereitamme ja asiakkaitamme heidän ongelmissaan.  

      

           Kuva 2.  Hyvän palvelun suppilo 

 

Haluan asettaa palveluhenkilön itsensä, SINUT, keskiöön. Tulet tarkastelemaan tämän 

verkkokurssin avulla ensin itseäsi, omaa toimintaasi eri perustekijöiden kautta. 

Perustekijät vaikuttavat paljon siihen kuinka onnistut työssäsi ja millaisia tunteita 

tapahtumat saavat sinussa aikaan. Hyvällä toiminnallasi saat positiivisen kierteen 

käyntiin.  Positiivinen kierre tarkoittaa sitä, että palvelu lähtee hyvin käyntiin oman 

toimintasi kautta. Huomaat, kuinka paljon itse voit vaikuttaa siihen millaista palvelua 

asiakkaasi saavat.  
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Toisella kehällä nousevat esille edustamasi työyhteisö ja koko henkilöstön merkitys 

hyvän palvelun tuottamisessa. Tullaksesi tulevaisuudessa entistä paremmaksi 

palveluhenkilöksi menestyminen edellyttää myös vahvaa taustaorganisaatiosi tukea.  

Organisaatiosi valitsema strategia ja sitä tukevat toimenpiteet auttavat sinua ja 

organisaatiotasi menestymään. Nyt positiivinen kierre on saanut niin paljon voimaa, että 

voimme puhua tornadosta, jolla on jo hurjat voimat.  

Kolmannelle kehälle sijoittuvat asiakkuudet. Oman taustaorganisaatiosi antama 

asiakaslupaus,  lisäarvon tuottaminen jokaisessa kohtaamisessa ja asiakkuuksien hoito. 

Palveluorganisaationne toiminta on saavuttamassa hirmumyrskyn voimat tuloksen ja 

tehokkuuden näkökulmista. Sinä itse olet myrskyn silmässä, ja sait omalta osaltasi 

positiivisen kierteen alkuun. 

Neljännelle kehälle on kuvattu palvelun laatuun vaikuttavat tekijät. Palvelun laadusta 

huolehtiminen kulkee kuitenkin koko pyörteen läpi, sen jokaisessa vaiheessa ja 

tekijässä. 

 


