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ASIAKKUUSAJATTELU  

 

Kiristyvä kilpailu pakottaa organisaatiot kiinnittämään huomiota entistä 

enemmän omaan kilpailukykyynsä. Hinta ja tuote eivät tuo pysyvää 

kilpailuetua. On pakko siirtyä kohti asiakasta. Toimintatavan muuttaminen 

asiakkuusohjautuvaksi on haasteellinen ja strateginen valinta. 

Onnistuneessa muutosprosessissa asiakkuus muuttuu kokonaisvaltaiseksi ja 

kaiken toiminnan kannalta keskeiseksi tekijäksi. 

 

’Asiakkuuksien johtaminen tarkoittaa maailman katselemista uusien 

asiakkuusvahvuuksilla varustettujen silmälasien läpi. Markkinointi rakentuu 

suhteiden, verkoston ja vuorovaikutuksen pohjalle.’ (Evert Gummesson) 

 

Asiakkuusvisio on tavoite kaikelle organisaation toiminnalle. Visio on se 

maisema, jota kohti yhdessä ollaan matkalla.  

 

Asiakkuusajattelun kulmakivet: 

 

 yhteistyössä asiakkaan kanssa kestävän asiakkuuden rakentaminen 

 tuotteen määritteleminen prosessiksi 

 yrityksen vastuun kantaminen. 

 

Asiakkuus koostuu useista kohtaamisista. Asiakkuuden onnistumisen 

keskeisiä edellytyksiä ovat aito vuorovaikutus ja pyrkimys sellaiseen 

asiakkuuteen, jossa molemmat osapuolet saavat etua panostamisestaan 

asiakkuuteen. Tavoitteena on elää yhdessä asiakkaan kanssa siten, että 

molempien odotukset ja toiveet toteutuvat. 

 

Asiakkuusajattelun keskeiset piirteet 

 Kumppanuus 

 Lisäarvon tuottaminen (molemmille osapuolille) 

 Oppiva asiakkuus 

 Erilaiset asiakkuusstrategiat/hoitomallit 

 Monikanavaisuus 

 Aktiivisuus 

 Kaikki organisaatiossa markkinoivat 
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Kumppanuus asiakkuusajattelussa tarkoittaa sitä, että asiakkaasta 

käytetään nimitystä asiakkuus, joka on meidän tärkeä yhteistyökumppani. 

Kumppanuudessa molemmat antavat ja saavat. Parhaimmillaan 

kumppanuus johtaa siihen, että asiakas auttaa yritystä sen 

kehittämistoimissa ja tuotekehittelyssä. Näin asiakas itsekin saa jatkossa 

entistä parempia ja juuri itselleen sopivia tuotteita ja palveluja. 

 

Näin kumppanuudesta syntyy lisäarvoa molemmille osapuolille. Yritys saa 

asiakkaan asioinneista tuloja ja tietoa, ja asiakas saa itselleen omia 

tarpeitaan, toiveitaan ja odotuksiaan täyttäviä tuotteita ja palveluja. 

 

Mitä asiakkuusajattelun oppiva asiakkuus tarkoittaa?  Aktiivista  asiakkaan 

kuuntelua, uteliaisuutta asiakkaan asioihin sekä vanhan toimintamallin 

jatkuvaa tarkastelua.  Asiakkaan kuuntelussa esille nousseet seikat kirjataan 

ylös ja otetaan huomioon omassa suunnittelussa.  Oppiva asiakkuus 

toisaalta tarkoittaa myös sitä, että jokaisessa asiakkaan kohtaamisessa 

opimme jotakin uutta asiakkuudesta ja kirjaamme uudet, esille nousseet 

seikat heti asiakastietokantaan/asiakasrekisteriin.  

 

Asiakastietokanta/asiakasrekisteri on erittäin tärkeä osa asiakkuuden hoitoa. 

Ulkomuistiin ei kannata luottaa. Asiat unohtuvat nopeasti, jos niitä ei kirjata 

mihinkään ylös.  Asiakastietokanta on organisaation tärkeä strateginen ase 

työpöydällä. 

 

Asiakkuuksia tulee jatkuvasti hoitaa. Siksi on tärkeää suunnitella selkeät 

asiakkuuden hoitomallit/asiakkuusstrategiat asiakkuuden eri vaiheita 

varten. Asiakas kuuluu ennen organisaatiossa asiointiaan ns. potentiaalisiin 

asiakkuuksiin. Tässä vaiheessa organisaatio yrittää tavoittaa mahdollisia 

tulevia asiakkaitaan erilaisilla massamarkkinoinnin keinoilla, viestinnällä, 

mainonnalla, tapahtumilla, kampanjoilla, kilpailuilla asioimaan ensimmäisen 

kerran palveluiden piirissä.  Asiakkaan tavoittelun taustalla organisaatiolla 

on jo paljon tietoa ja toiveita oman, valitun kohderyhmän/segmentin 

taustoista. 

 

Osa potentiaalisista asiakkaista siirtyy ensimmäiseen kohtaamiseen 

organisaation henkilöstön kanssa. Tässä vaiheessa asiakas reagoi kaikkeen 

astuessaan palvelutilanteeseen. Palveluhenkilöstön rooli on merkittävä. 
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Monikanavaisuus asiakkuusajattelussa tarkoittaa sitä, että valitun asiakas-

strategian mukaisesti asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä monien 

kanavien kautta asiakkuuden eri vaiheissa. Voidaan kohdata kasvokkain 

palvelutilanteessa, puhelinkeskustelussa, sähköisten viestimien kautta 

(internet, tekstiviestit, WhatsApp jne.) sekä kirjeitse.   

 

Yhteydenpitokanava on hyvä neuvotella asiakkaalle sopivaksi. Tällöin hänen 

toiveensa ja odotuksensa täyttyvät parhaiten. Joku tahtoo tavata 

palveluhenkilön henkilökohtaisesti, ja toiselle asiakkaalle sopivat sähköiset 

kanavat parhaiten. Kun asiakkuus on syntynyt, niin sen jälkeen kanava on 

vaivatonta yhdessä sopia. Tutun asiakkaan kanssa voidaan usein hoitaa 

asioita sujuvasti ilman henkilökohtaista tapaamista jokaisella asiointikerralla. 

 

Asiakkuusajattelun mukaisesti palvelua tuottavan organisaation tulee olla 

aktiivisesti yhteydessä asiakkuuksien suuntaan oma-aloitteisesti, ilman 

asiakkaan erillistä pyyntöä. Kun asiakastietokanta on kunnossa, niin 

palveluhenkilöstön on helppoa seurata asiakkuutta ja tarvittaessa heti ottaa 

yhteyttä asiakkaaseen. 

 

Asiakkuusajattelu on kokonaisvaltainen ajattelutapa, jossa jokaisen 

organisaatiossa työskentelevän henkilön tehtävänä on markkinoida 

omaa organisaatiota ja sen tuotteita/palveluja, vaikkei työskentelisikään 

suorassa asiakasrajapinnassa.  Jokaisen tulee puhua omasta työpaikasta 

positiivisesti sen ulkopuolella, harrastuksissa, kaupungilla/kylillä kulkiessa ja 

ihmisiä tavatessa.  Asiakkuusajattelu on yhteinen tapa ajatella. 

 

Tunnetaso:      Ensin täytyy saada asiakkaan luottamus ja sitoutuminen, 

         kohtaamisen tulee tuntua miellyttävältä (osuus   

         sydämestä). 

 

Tiedon taso:    Sitten kiinnostutaan toisesta osapuolesta, vaihdetaan  

         ajatuksia, kysytään, keskustellaan ja annetaan toisen  

         tarvitsemaa tietoa, ollaan vilpittömästi valmiita oppimaan  

         uusia asioita (osuus ajatuksista). 

 

Tekojen taso:  Kumpikin tuottaa tekoja, joista on arvoa toiselle. Asiakas on 

         valmis avaamaan lompakkonsa hankkimaan tarjoamamme      

         palvelun/tuotteen. 
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         Koskaan ei pidä yrittää päästä heti lompakolle, vaan on  

         mentävä sinne vaiheittain samalla varmistaen, että vasta- 

         puoli on valmis tekemään päätöksen. 

 

      Kuvio 1. Asiakkuuden 

                   resurssit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2.  Asiakkuuden vaiheet 

 

 Syntyminen 
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Asiakkuudet eivät pysy automaattisesti lujina missään asiakkuuden 

vaiheessa ilman asiakkuuden hoitotoimenpiteitä. Tästä syystä täytyy olla 

uusasiakashankintaa ja olemassa olevien asiakkuuksien hoitoa jatkuvasti. 

Uusasiakashankintaan osallistuvat kaikki organisaation työntekijät jokaisena 

päivänä. Asiakkuuden hoito kuuluu myös koko henkilöstölle, ei vain 

asiakaspalvelussa oleville henkilöille. Hoidosta on hyvin tiedotettava 

henkilöstöä, jotta he voivat hoitaa tehtäväänsä hyvin. 

Kuvio 2.  Asiakasmenetykset asiakassuhteen eri vaiheissa 
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Asiakkuuden hoito on käytännössä hyvin yksinkertaista. Tavoitteena on 

pitää yhteyttä asiakkaaseen muutaman kerran vuodessa jollakin yhdessä 

sovitulla tavalla. Aina ei tarvitse olla kyseessä uuden palvelun tarjoaminen, 

vaan yhteyttä voi ottaa kysyäkseen kuulumisia ja mahdollisia tulevia toiveita 

ja odotuksia. Asiakkuuden hoitoa on mm.: uusista tuotteista/palveluista 

tiedottaminen, tapahtumiin kutsuminen, asiakastyytyväisyyskyselyiden 

tekeminen, kanta-asiakasedut, liikelahjat jne. 

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, suoramarkkinoinnin keinoin sähköisesti tai 

kirjallisesti. Yhteydenotot tulee kirjata asiakastietokantaan, jotta ollaan itse 

kokoaikaisesti perillä siitä, mitä milloinkin on tehty. Mikään suhde ei pysy 

kunnossa hoitamatta.  Asiakaspalveluhenkilön on helppo toimia, kun hän 

tuntee asiakkaansa mahdollisimman hyvin. 

Asiakkuuden hoidolla on välittömiä taloudellisia vaikutuksia organisaatiolle. 

Hoito tuottaa myös välillisiä taloudellisia vaikutuksia organisaation 

toimintaan. 

 Asiakkaan luottamus kasvaa, asiakassuhde lisää palvelunkäyttöä ja 

johtaa organisaation tuottojen lisääntymiseen. 

 Asiakkuuden hoidon kustannukset alenevat asiakassuhteen pidetessä. 

Asiakastiedon karttuessa häntä voidaan palvella tehokkaasti. 

Ristiriitatilanteetkin vähenevät, kun vuorovaikutus on jatkuvaa. 

 Uskollinen, luja asiakkuus on valmis toisinaan maksamaan palvelusta 

korkeamman hinnan, jos hän saa samalla turvallista, aikaasäästävää 

palvelua. 

 Tyytyväiset asiakkuudet kertovat ystävilleen ja tuttavilleen 

tyytyväisyydestään. Näin he samalla toimivat organisaation 

markkinoijina kentällä. 

 Henkilöstökin nauttii, koska tyytyväisiä, pitkäaikaisia asiakkaita on 

mukava palvella. 

Asiakaskin kokee hyötyvänsä asiakkuuden hoidosta. Tuttuus, luotettavuus ja 

oma mukava palveluhenkilö ovat psykologisesti tärkeitä tekijöitä. 

Parhaimmillaan palveluhenkilön ja lujan asiakkuuden välille syntyy 

yhteisymmärrys tai jopa ystävyyssuhde.   
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Asiakas arvostaa todellisia hyötyjäkin. Kanta-asiakkaat saavat usein 

alennuksia ja erilaisia tarjouksia. Tällöin kynnys vaihtaa palveluntarjoajaa 

ylenee. 

Asiakkuuden hoidon tavoitteena on vahvistaa asiakasuskollisuutta, lisätä 

asiakaskeskeisyyttä sekä ymmärtää, miten luoda paras mahdollinen 

asiakaskokemus. Kun asiakaskokemus saadaan kohdalleen, vaikutukset 

voivat olla mittaamattoman arvokkaat. 

 

ERILAISET ASIAKKUUDET 

Pesosen, Lehtosen ja Toskalan (2002) mukaan postmoderni kuluttaja ei 

halua sitoutua ideologioihin, arvoihin tai brandeihin. Hän ei ole yritys- ja 

tuoteuskollinen. Sen sijaan hän on individualisti ja haluaa yksilöllistä 

palvelua. Ratkaisuissaan hän on ennustamaton. Aineettomat arvot – 

tuotteissa ja palveluissa mielikuvat ja elämykset – ovat materiaalista 

sisältöä tärkeämmät. Hän haluaa kokeilla ja kokea uutta ja hyväksyy 

kaaoksen ja epävarmuuden. 

Postmoderni asiakas on haaste palveluntarjoajalle. Yksi elämys on kuitenkin 

tuotettavissa ilman ylimääräisiä kustannuksia: palveluelämys syntyy 

asiakaspalvelijan ystävällisyydestä, empatiasta, hymystä ja asiakkaan 

ymmärtämisestä. Nämä eivät maksa organisaatiolle mitään, mutta tuottavat 

sille tyytyväisiä asiakkaita. Selvitä aina, kuinka paljon asiakas haluaa tai 

tarvitsee palvelua ja miten hän haluaa sen toteutuvan. 

Organisaation toiminnan suunnittelussa asiakkuudet segmentoidaan 

samankaltaisiin ryhmiin.  Asiakaspalvelun kannalta segmentointi = 

kohderyhmäajattelu antaa hyvän pohjan suunnitella asiakaskohtaamisia eri 

ryhmien kanssa. 

Asiakkuuksia voidaan ryhmitellä monella tavalla. Asiakaspalvelutilanteissa 

on kyettävä toimimaan joustavasti kunkin tilanteen vaatimusten mukaisesti. 

Ensimmäistä kertaa asioiva asiakas tarvitsee enemmän opastusta ja 

tietoa, koska palvelupaikka on kokonaisuudessaan uusi. Kanta-asiakas 

tuntee paikan ja siellä palvelevat henkilöt ja toimii jo rutiininomaisesti 

tutussa ympäristössä.  
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Kiireinen asiakas odottaa nopeutta ja sujuvuutta riippumatta siitä, mihin 

asiakasryhmään hän muutoin kuuluu. Epävarma asiakas voi tarvita 

runsaasti asiantuntevia neuvoja ja rohkaisua päätöksen teossa.  

Huonotuulinen asiakas voi purkaa aiheetta pahaa mieltään sekä 

asiakaspalvelijaan että muihin asiakkaisiin. Palveluhenkilön tehtävänä on 

saada hänet rauhoittumaan ja muut asiakkaat viihtymään.  

Asiakkaat voivat myös olla jollakin tavalla persoonallisia asiakkaita omine 

palvelutarpeineen ja odotuksineen.  Nämä asiakastyypit vaativat kukin 

omanlaisensa lähestymis- ja palvelutavan. 

Kuinka toimit seuraavanlaisten ryhmien kanssa? 

 itsevarma, rohkea/epävarma, arka 

 tottunut/tottumaton, ensikertalainen 

 vaatimaton/näyttämishaluinen 

 asiallinen/epäasiallinen 

 rauhallinen, kiireetön/hermostunut, kiireinen 

 ystävällinen/vihainen 

 ’amatööri’/ammattilainen 

 nainen/mies 

 nuori/aikuinen/ikäihminen. 

Asiakkaiden omaksumistavat eroavat heidän ikioman viestintätyylinsä 

mukaisesti (Palvelun perustekijät 2/osio 2 materiaali).  

Visuaalinen ihminen haluaa nähdä asioita. Asiakaspalvelija täydentää 

sanallista kerrontaansa kuvilla, malleilla ja laskelmilla. 

Auditiiviset kuuntelijat omaksuvat asiat parhaiten kuuntelemalla. 

Sanallinen asian esittäminen ja kuvailu korostuvat. Puherytmiin kannattaa 

myös kiinnittää huomiota. 

Kinesteettiset kokeiluhenkiset asiakkaat haluavat itse kokeilla, tuntea, 

aistia asiakaspalvelijan puheen sijasta. 
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Jokainen asiakaspalvelija tekee työnsä omalla, persoonallisella tavallaan 

erilaisten asiakkaiden kanssa. Yksi perustelee puheella, toinen 

havainnollistaa ja näyttää, kolmas kokeilee käytännössä. 

Asiakaspalvelija tarvitsee kameleontin muuntautumiskykyä. Asiakkaan 

omaksumistyyli vaikuttaa siihen, miten asiakaspalvelijan tulee toimia. 

Palveluhenkilön ei pidä kuitenkaan esittää mitään sellaista, mikä ei hänelle 

ole luontevaa. Uskalla olla luonnollinen, oma itsesi. 

Niin asiakkaalla kuin asiakaspalvelijalla on erilaisia tilanteita, joissa he 

kohtaavat. Välillä on kova kiire ja meteli, välillä rauhallista ja tyyntä. 

Palveluhenkilön tulee säilyttää oma malttinsa silloinkin, kun asiakas sen jo 

menettää. 

 

HAASTEELLINEN ASIAKAS/ASIAKASTILANNE 

Ihminen on kehon, mielen/ajattelun/järjen, tunteen ja sielun/hengen 

kokonaisuus. Mikään puoli ei toimi yksinään, vaan kaikki vaikuttavat 

jatkuvasti toisiinsa pyrkien tasapainoon. Tunteiden tiedostaminen ja niiden 

vaikutusten hallinta on oleellista työyhteyksissä. 

Tunneälykkyys on kyky tiedostaa omia tunteita ja havaita muiden 

tunnetiloja sekä hallita ja hyödyntää tätä tietoa kaikessa toiminnassa ja 

erityisesti vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Goleman 2000).  

Tunneälykäs ihminen havainnoi omia ja muiden tunteita, suostuu tuntemaan 

myös epämiellyttäviä tunteita ja osaa työstää niitä. Tunnetaidoilla on valtava 

merkitys ihmissuhdeammateissa, jollainen asiakaspalvelijan tehtävä on. 

Erityisesti tunneäly auttaa toimimaan ristiriitatilanteissa rakentavalla tavalla. 

Ennakkoasenteemme näkyvät helposti kehomme kielessä ja äänen 

käytössä. Kun varaudumme kohtaamaan ikävän ihmisen tai muistelemme 

aiempaa epäonnistumista, tulevat viestinnässämme läpi vastenmielisyyden, 

epäluuloisuuden ja pessimismin merkit. Kohdattava henkilö havaitsee ne 

yleensä herkästi. Näin negatiivinen vaikutelma voi aktivoitua ja huono 

ennuste vuorovaikutussuhteelle toteutuu. 

Kiihtynyt mielentila kohtaamistilanteessa häiritsee henkistä ja fyysistä 

toimintakykyä ja aiheuttaa helposti virhesuorituksia. Ongelmanratkaisu – ja 

päätöksentekokyky vaikeutuu ja muisti pätkii.  
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Aggression osoittaminen houkuttelee helposti vastapuolen vasta-

hyökkäykseen tai puolustautumiseen. Tyynenä pysytteleminen estää 

vakavamman konfliktin syntymisen. Työelämän tunnepitoisia tilanteita 

asiakkaan kanssa ovat mm.: reglamointitilanne/virhe tuotteessa tai 

palvelussa, väärinkäsitys, pettymys. 

Keinoja toimintakyvyn säilyttämiseen tunnepitoisessa tilanteessa: 

 hengitä syvään ja rauhallisesti 

 muista, että vastapuolen harmin aihe et ole sinä itse, vaan joku 

sattumus, tilanne, tapahtunut asia 

 kuuntele vastapuolen selitys loppuun asti keskeyttämättä (vaikka 
tietäisit, mitä sieltä on vielä tulossa) 

 laske kymmeneen (tai sataan) ennen kuin sanot mitään 

 aloita toistamalla vastapuolen väite ’Sanoit, että….’ 

 kerro rauhallisesti, miten itse näet tilanteen ja miksi 

         Jos kyseessä on esim. väärinkäsitys, monesti auttaa aloittaa oma 
         kommentti ’Aika monet muutkin asiakkaat ovat ajatelleet asian 

         olevan niin, mutta tästä ja tästä syystä se on näin ja näin…’ 
 

 voit kysyä vastapuolelta, miten hänen mielestään ongelma tulee 
ratkaista. Jos häneltä ei tule ratkaisuehdotusta, niin kerrot sen, miten 

teillä on tapana hoitaa tämäntyyppiset ongelmat. 

 sovitte ratkaisusta  

 kiität vastapuolta palautteesta ja kerrot sen tärkeydestä jatkossakin 

 hoidat tilanteen sovitulla tavalla mahdollisimman nopeasti 

Joskus harmia aiheuttava tilanne ei synny virheistä tai konkreettisista, 

tapahtuneista asioista.  Joskus vain henkilökemiat palveluhenkilön ja 

asiakkaan välillä eivät toimi. Silloin on hyvä vaihtaa palveluhenkilöä, jos se 

on tilanteessa mahdollista. Voit luontevasti kutsua työkaverin tai esimiehen 

paikalle ja pyytää häntä auttamaan tilanteessa. Joskus asiakas voi olla 

luonteeltaan haasteellinen, kaiken tietävä henkilö, joka haluaa käyttää 

tilanteessa valtaansa ja osoittaa omaa tärkeyttään kiusaamalla palvelu-

henkilöä. Älä sittenkään anna asiakkaan provosoida, vaan säilytä maltti. 
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PALVELU ERI KANAVISSA 

Monikanavamallissa organisaatio palvelee asiakkaitaan eri yhteydenpito-

kanavien kautta. Joka kerta, kun asiakkaaseen otetaan yhteyttä tulee 

miettiä mikä kanava tällä kerralla on paras ja järkevin asiakkaan 

näkökulmasta.  Onko asialla kiire, tarvitaanko välittömästi asiakkaan 

kommentti? Jos asia on kiireinen, niin luontevaa on ensin yrittää tavoitella 

puhelimitse, sähköisesti tai tekstiviestillä. Jos tilanne vaatii täsmällistä ja 

runsasta tietoa, niin viisasta on lähestyä nimenomaan sähköpostilla, koska 

asiasta jää dokumentti molemmille osapuolille. Kiireettömässä tapauksessa 

kirjallinen viestintä postin välityksellä on hyvä ratkaisu. 

Tärkeintä on, että viestijä aina ensin miettii kriittisesti sitä, kuinka viesti 

parhaiten tavoittaa vastaanottajansa oikeassa muodossa ja oikealla hetkellä. 

Viestintä eri kanavissa edellyttää aina viestintäkanavan hyvien ja huonojen 

puolien tarkastelua.  Jokaista kanavaa käytettäessä on viestittävä tarkasti, 

täsmällisesti ja vastapuolen aikaa kunnioittaen. 

Puhelinviestinnässä esimerkiksi on tärkeää pohtia jo etukäteen, mikä 

hetki päivästä on paras vastapuolen näkökulmasta. Organisaatioasiakkaiden 

kanssa joutuu pohtimaan heidän palaverikäytäntöjään, lounas- ja 

kahvitaukojaan sekä mahdollisia ruuhka-aikoja. Turha tavoitella silloin, kun 

vastapuoli ei pysty vastaamaan heti, varsinkin kiireisessä tapauksessa. 

Asiakkaan soittaessa meille päin on luonnollista ja tärkeää vastata niin pian 

kuin suinkin on mahdollista. Esittäydy puhelimessa aina teidän oman 

organisaation sopimalla tavalla. Matkapuhelinten yleistyessä puhelimesta on 

tullut erittäin merkityksellinen osa nykyaikaista työelämää. Ennen 

vastaamista hengähdä rauhassa, jos vastaat kiireen keskeltä puhelimeen. 

Puhelimen luona pitäisikin olla peili, mistä näkee itse oman ilmeensä.  

Soittaja aistii monia asioita heti puhelinkeskustelun alussa. Jos olet kiireinen 

äänesi vaikuttaa helposti kireältä.  

Asiakas tulkitsee sävyjä erityisesti puhelimessa, koska elekieli ei näy. 

Muista, että puhelimeen vastatessasi olet asiakkaalle mahdollisesti 

ensimmäinen oman organisaatiosi edustaja. Millaisen käyntikortin haluat 

itsestäsi antaa?  Muistuttele mieleesi Palvelun perustekijät 2 –osion erilaisia 

viestintätyylejä puhelimessa. 
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Sähköpostiviestinnässä  viesti tulee otsikoida selkeästi, jotta se erottuu 

’viestiähkystä’ heti. Monille tulee sähköpostiviestejä todella runsaasti, ja 

ruuhkan keskeltä oman viestisi on erotuttava. Viestit kannattaa pitää 

napakoina ja tarkkoina silloin, kun halutaan pikainen vastaus omaan viestiin. 

Sähköpostiviestinnässä on hyvä kirjoittaa lyhyillä, suorilla lauseilla. Monien 

sivulauseiden sivulauseet saattavat viitata vääriin asioihin. Lauseessa tulee 

myös olla kaikki lauseenjäsenet paikoillaan (subjekti, predikaatti jne.). Jos 

viesti on hieman pidempi, niin väliotsikointi helpottaa luettavuutta. Todella 

pitkät viestit on hyvä lähettää liitetiedostoina.  Tarkista aina oman 

organisaatiosi lupa ja tapa toimia sähköpostiliikenteessä. Vastaa heti 

asiakkaan kyselyihin. Kaikkeen sähköiseen viestintään liittyy hyvä kieli. 

Lyhenteiden käyttöä on aina syytä harkita, koska niistä syntyy helposti 

väärinkäsityksiä. 

Kirjallinen viestintä on monissa organisaatioissa vähentynyt 

huomattavasti sähköisten kanavien vallatessa tilaa. Kirjallisella viestinnällä 

on kuitenkin vielä oma sijansa myös palvelussa. Jos asia ei ole kiireinen tai 

vaatii harkintaa, niin kirjeposti toimii oikein hyvin. Tällöin asiakas voi 

rauhassa tutustua tulleeseen postiin silloin, kun se hänelle itselleen 

parhaiten sopii. Nykyään, runsaan suoramarkkinointipostin vallatessa alaa, 

monet asiakkaat ilahtuvat yllättävästä, omalla nimellä varustetusta ja hyvin 

tehdystä kirjallisesta lähestymistavasta. Esimerkiksi asiakkuuden hoidossa 

se voi olla hyvä  tehokeino. 

Kasvokkain (face to face) tapahtuva viestintä 

Monesti ehdottomasti paras ja tehokkain kanava on asiakkaan kohtaaminen 

henkilökohtaisesti. Väärinymmärtämisen mahdollisuudet vähenevät, kun 

voimme kuuntelun, keskustelun rinnalla tarkkailla vastapuolen ele- ja 

ilmekieltä. Kohtaamisessa korostuu myös reviirikäyttäytyminen, kuinka 

kaukana tai lähellä asiakasta on hyvä olla. Palveluhenkilön aktiivisuus, 

empatiakyky, ammattitaito, käytös ja pukeutuminen näkyvät 

kohtaamisessa. Tapaamisessa on helppoa näyttää ja kysyä lisää, jos heti ei 

löydy yhteisymmärrystä. Lähellä on myös kaikki tukimateriaalit sekä 

työkavereita, joilta voi tarvittaessa kysyä apua. 

Palveluhenkilönä et aina voi itse valita palvelukanavaa, mutta hyvin 

valmistautuneena selviät tilanteesta kuin tilanteesta silloinkin, kun tilanne 

tulee yllättäen eteesi. Käytä itse luovasti ja vaihtelevasti eri kanavia, jos 

asiakas on antanut siihen luvan. 


