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TUNNE ITSESI:  HYVÄN PALVELUN PERUSTEKIJÄT 

Tässä osiossa käyn yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti läpi viisi 

kahdeksasta hyvän palvelun perustekijästä. Näihin tekijöihin huomiota 

kiinnittämällä pystyt kehittämään henkilökohtaista palveluasi jatkuvasti. 

Asiakaspalvelu on vuorovaikutusta. Molemmat osapuolet osallistuvat aktiivisesti, 

puhuvat, kuuntelevat, kysyvät, tarkkailevat ja ovat aidosti läsnä toisilleen koko 

tilanteen ajan. Palvelutilanne voi tulla yllättäen kasvokkain, puhelimessa tai 

sähköisesti. Joskus palvelutilanteeseen liittyy myös kirjallista, dokumenttien 

kautta tapahtuvaa viestintää. Palvelutilanteen hallinta vaatii erilaisten 

viestintävälineiden käytön osaamista ja hyvää kirjoittamisen taitoa. 

Ihmistuntemustaidoista on palvelualalla suurta hyötyä. On hyvä tuntea erilaisten 

tarpeiden taustalla olevia seikkoja ja ymmärtää erilaisia ihmisiä. Palveluhenkilön 

aktiivisuus ja omatoimisuus erottuvat edukseen palvelutilanteessa.  Asiakas 

huomaa todella nopeasti palvelutilanteessa myös sen arvostatko omaa 

tekemistäsi, työkavereitasi ja työyhteisöäsi. 

 

 

 

  Kuva 3.  Hyvän palvelun 8 perustekijää 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1.  Palvelun perustekijät 

Tässä osiossa käymme läpi kuviossa 1 punaisella merkityt hyvän palvelun 

perustekijät. 

 

PALVELUN PERUSTEKIJÄT 

Oikea asenne 

Hyvä käytös 

Empatia 

Viestintätaito 

Aktiivisuus 

Omatoimisuus 

Ihmistuntemus 

Oman työn arvostus 
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OIKEA ASENNE 

 

Käsittelemme ja hyödynnämme päivittäin suuren määrän tietoa nopeasti 

muuttuvassa työympäristössä. Kielteiset ja myönteiset kokemuksemme 

vahvistavat ennakkokäsityksiämme, joiden pohjalta valikoimme tietoa. Näin 

aikaisemmat käsityksemme saavat uudelleen vahvistusta. 

Stereotyyppisesti teemme yleistyksiä erilaisista ihmisryhmistä tekemättä eroa 

erilaisten yksilöiden välillä. Stereotypiat perustuvat tiedostetulle ja 

tiedostamattomalle vastakkainasettelulle, johon liittyy arvottamista ja 

vallankäyttöä. Mitä erilaisempia ihmiset ovat, sitä kauemmaksi itsestämme 

sijoitamme heidät. 

Henkilökohtainen kehittyminen edellyttää omien toimintatapojen ja asenteiden 

tarkastelua ja muuttamista. Sinä voit ottaa vastuun omasta toiminnastasi 

riippumatta siitä, missä asemassa olet organisaatiossa. Mikä on oikea asenne 

työelämässä? Millainen on oman ajattelusi sävy, kielteinen vai 

myönteinen?  

Palvelualalla työskennellessä ainoa oikea asenne on perusmyönteisyys. 

Jokaisen päivän voit aloittaa pohtimalla mitä kaikkea hyvää ja myönteistä tänään 

on edessä, ja kuinka pystyt auttamaan omia asiakkaitasi heidän ongelmissaan. 

Tony Dunderfeltin mukaan toimiva asenne on iisi asenne. Tämä tarkoittaa sitä, 

että teet itsellesi mielekkäitä asioita määrätietoisesti ja tilanneviisaasti, joskus 

vakavasti ja joskus huumorilla. Myönteinen asenne ei tarkoita sitä, että olet aina 

samaa mieltä toisten kanssa asioista. Myönteistä asennetta on se, että uskaltaa 

ottaa esille vaikeitakin asioita ja tehdä kehittämisehdotuksia haasteellisista 

asioista, mutta tekee sen positiivisessa hengessä hyvällä tavalla.  

Myönteisellä perusasenteella arvomaailmasi on samansuuntainen oman 

työyhteisösi ajatusten kanssa. Myönteisyys vaikuttaa tahtotilaasi, tahdot 

onnistua ja pidät työtäsi iloisena asiana. Olet rehellinen itsellesi ja muille ja 

kunnioitat toisia työyhteisösi ihmisiä.  Toimintasi on suoraviivaista. Tiedät, mihin 

pyrit työssäsi. Myönteisyytesi johtaa tuloksiin ja saavutat ne. Nautit 

onnistumisestasi ja itseluottamuksesi kasvaa. Muistathan, että asenteet ovat 

tapoja ja siksi niitä on mahdollista halutessaan muuttaa. 

Jokaisella meistä on välillä huonoja hetkiä, huolia ja murheita. Ongelmamme  

ovat harvoin asiakkaiden aiheuttamia, ja siksi emme voi kaataa kielteisiä 
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ajatuksiamme asiakkaalle.  On tärkeää, että löydät työyhteisöstäsi tai omasta 

lähipiiristäsi henkilöitä, joiden kanssa voi tarvittaessa purkaa kertynyttä huolien 

taakkaa, ettei sitä tarvitse purkaa asiakkaille. 

 

HYVÄ KÄYTÖS 

”Ei ole mitään niin tehokasta puolustaumiskeinoa ja hyökkäystapaa kuin 

huoliteltu käytös.”     Edward Lucas (1868-1938) 

Asiakkaat muodostavat omat mielikuvansa yrityksistä/organisaatioista. 

Mielikuvat voivat vaihdella myönteisestä kielteiseen, yhdenmukaisesta 

ristiriitaiseen, vaihtelevasta pysyvään. Organisaatio-/yritys-, tuote- ja 

palvelukuvat muuttuvat jatkuvasti haluttiinpa sitä tai ei. Imagoa voi kehittää 

myönteisiä elämyksiä tuottamalla asiakaspalvelussa. Asiakaspalvelija on yleensä 

ensimmäinen kontakti asiakkaaseen ja siksi tärkeä ja ratkaiseva asiakassuhteen 

syntymisessä. Asiakaspalvelija yhtä usein on myös viimeinen kontakti asiakkaan 

käynnin aikana. Palveluhenkilö jättää hyvällä käytöksellään myönteisen 

loppuvaikutelman käynnistä ja toimii samalla oman työorganisaationsa 

käyntikorttina. 

Asiakas odottaa luotettavaa palvelua. Luottamus syntyy monien tekijöiden 

kautta. Aiemmat kokemukset organisaatioista, organisaation maine yleisesti, 

kontaktihenkilöiden toiminta sekä palvelun sisältö ja laatu vaikuttavat 

luottamuskuvaan. Omaan luottamuskuvaansa taas voi vaikuttaa omalla 

käytöksellään. 

Mitä hyvä käytös on?  Käyttäytyminen yksinkertaisesti on kohteliaisuutta, 

huomaavaisuutta ja ystävällisyyttä. Kiitos ja ole hyvä  helpottavat yhteistä 

vuorovaikutusta.  ’Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.’ Tämä vanha sanonta 

todella pitää paikkansa palveluammatissa. 

Ensimmäinen tärkeä asia palvelutyössä on asiakkaan tervehtiminen aina, heti 

palvelutapahtuman alussa. Tilanne ei aina salli sanallista huomiointia, mutta 

katsekontakti ja pään nyökkäys toimivat tilanteessa yhtä hyvin. Tervehtiminen, 

paitsi tuntuu asiakkaasta mukavalta, sitouttaa häntä odottamaan vuoroaan. 

Koskaan ei saa olla niin kiire, ettei ehdi huomioida toimitilaan astuvaa asiakasta 

jollakin tavalla. Kätellessä luja, kiinteä kädenpuristus ja hyvä katsekontakti sekä 

ryhdikäs olemus vahvistavat luottamusta. 
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Asiakkaan puhutteluun on hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Mikä sopii 

yhdelle, ei välttämättä sovikaan toiselle asiakkaalle. Aikanaan opastettiin 

katsomaan asiakkaan ikää ja neuvottiin teitittelemään kaikkia itseään vanhempia 

henkilöitä. Tämä ohje ei ole koskaan ollut kovin toimiva, koska ihmisen ikä ei 

kerro välttämättä mitään siitä, kuinka hän toivoo itseään puhuteltavan. Ihmisen 

iän arvaileminen osuu harvoin kohdalleen. Asiakkaan asema työelämässä, hänen 

elämäntyylinsä ja monet muut seikat vaikuttavat puhuttelutapaamme. 

Käytännössä vaikuttaa siltä, että miehet ja nuoret sinuttelevat toisiaan hyvin 

suoraviivaisesti silloinkin, kun eivät ennestään tunne toisiaan. Tärkeintä on se, 

että palveluhenkilö tarkkailee vastapuolta ennen kuin tölväisee ’Mitä sulle?’ 

Hyvä tapa aloittaa keskustelu itselle täysin uuden ja vieraan henkilön kanssa on 

aina teitittely. Asiakas hyvin nopeasti osoittaa omalla keskustelutavallaan jatkon 

siitä, miten toivoo edettävän. Jos hän ei mitenkään erityisesti reagoi teitittelyyn, 

niin olet toiminut oikein. Suoraan sinutellen voit karkottaa juuri alkaneen 

asiakassuhteen lopullisesti.  Jotkut asiakkaat haluavat pitää palvelutilanteen 

neutraalina puhuttelun kautta. Tätä toivetta meidän palveluntarjoajien on syytä 

kunnioittaa. 

Puhuttelun kohdalla on muistettava palveluammatissa myös työyhteisön 

keskinäinen puhuttelu asiakkaiden läsnä ollessa. Liian usein näkee vielä 

nykyisinkin työkavereiden kohtelevan työkaveria epämukavalla tavalla joko 

sanallisesti tai ainakin elekielellä. Asiakkaana ei ole mukava huomata sitä, että 

työyhteisön sisällä on jotakin kahnausta tai henkilökemioihin liittyviä ongelmia. 

Omaa työkaveria tulee kohdella vähintään yhtä hyvin kuin tärkeintä ulkoa 

tulevaa asiakasta. 

Asiakkaalle suunnattu kohteliaisuus ja huomaavaisuus tarkoittavat 

monenlaisia asioita. Oikea palvelualtis asenne, auttamisen halu ja sen tekeminen 

asiakkaan ehdoilla on kohteliaisuutta. Asiakkaan kuunteleminen loppuun saakka 

keskeyttämättä hänen puhettaan on kohteliaisuutta. Miksi meillä onkaan kaksi 

korvaa ja yksi suu? Siksi, että kuulemme jokaisen asiakkaan esittämän toiveen 

ja osaamme tarvittaessa kysyä lisää. Taitava palveluhenkilö on hyvä kuuntelija. 

Vuorovaikutuksen kolme kovaa k:ta ovat: kysy, kuuntele ja kertaa. 

Huomaavaisuutta on se, että teemme sellaisissakin kohtaamisissa ja tilanteissa 

parhaamme asiakkaan hyväksi, kun meillä ei ole yhteistä kieltä tai asiakkaalla on 

esim. kuulon, näön tai muun seikan vuoksi vaikeaa kommunikoida 

palveluhenkilön kanssa. Joillakin asiakkailla voi olla tilanteessa mukana saattaja 



 MENESTY ASIAKASPALVELIJANA - VERKKOKURSSI 

 

asiakaspalvelunabc.fi                                                                        © Fame and Facade Co./R-L Väisänen 6 

 

tai tulkki. Näissä tilanteissa palveluhenkilön tulee puhua itse asiakkaalle, eikä 

saattajalle. Asiakkaan tulee olla tilanteessa keskipisteenä.  

Hyvää käytöstä on myös yksityisyyden huomioiminen. Oman äänenkäytön 

tarkastelulla varmistetaan se, ettei asiakkaan yksityiset, intiimit seikat yllä 

muiden asiakkaiden korviin. 

Näissäkin tilanteissa hyvä palveluasenne johtaa hyvään lopputulokseen. Tilanne 

voi vaatia paperin, kynän, näyttämisen tai muuta taitoa, jota jokaisella meistä 

on. Kaveria ei jätetä koskaan pulaan. Tarvittaessa haetaan tilanteeseen 

työkaverin tai esimiehen apua. 

Hyvää käytöstä on myös siisti ja asiallinen pukeutuminen. Vaatteet eivät tee 

ihmistä, mutta voivat toimia puolestapuhujina. Eri tyyppisissä toimipisteissä ja 

eri palvelualoilla tämä merkitsee hyvinkin erilaista pukeutumista. Nykyään 

monissa palvelutyöpaikoissa on erilliset työvaatteet, jotka ovat tietysti aina 

sopiva tapa pukeutua. Työvaatteet on hyvin ajateltu juuri tietyn tyyppistä työtä 

varten. Vaatetus on varustettu organisaation ja palveluhenkilön nimellä, ja se 

osoittaa asiakkaalle, ketkä ovat talon väkeä ja ketkä asiakkaita. Niissä 

työyhteisöissä, joissa on työasut, on yleensä myös pukeutumiskoodi, joka koskee 

muiden asusteiden, hajusteiden, hiusten ja korujen käyttöä työssä. 

Työpaikoissa, joissa ei ole erillistä työasua, on itse huolehdittava omasta 

pukeutumisestaan siten, että se sopii työyhteisön imagoon. Palveluhenkilön 

ulkoinen olemus joko vahvistaa tai heikentää organisaation imagoa. ’Vähemmän 

on enemmän’ –sanonta toimii palvelussa. Palveluhenkilön ulkoisen olemuksen ei 

ole tarkoitus räiskyä näkyville ensimmäisenä, vaan hänen tarjoamiensa 

tuotteiden ja palveluiden tulee aina nousta ykköseksi. Muistathan, että kesän 

kuuminakin päivinä asiakaspalvelussa ei suosita kovin avonaisia kaula-aukkoja ja 

hihatonta pukeutumista. Shortsit, jopa pidemmät katushortsit voivat olla joillekin 

asiakkaille kauhistelun aihe palvelussa. Jos yksin on hankalaa miettiä, millainen 

asukokonaisuus sopii omalle työpaikalle, niin silloin aina kannattaa kysyä neuvoa 

työkavereilta ja esimieheltä. 

Siisti ja asiallinen pukeutuminen edellyttää sitä, että jokainen palveluhenkilö 

huolehtii oman työasunsa siisteydestä myös henkilökohtaisesti silloinkin, kun 

työnantaja hoitaa työasujen pesun ja silityksen. 
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Empaattisuus 

Aistitko toisten ihmisten tunteet herkästi? Onko sinusta helppoa asettua 

asiakkaan asemaan? Toimitko empaattisesti, kun ystävälläsi on huolia? Oletko 

empaattinen, sympaattinen vai omien tunteidesi vietävissä?  

Empatialla tarkoitetaan myötätuntoa ja kykyä asettua vastapuolen asemaan ja 

ymmärtää sekä tulkita toisen tunteita. Myötätunnolla tarkoitetaan ihmisen 

asennetta, jossa toisen etu on tärkeämpi kuin oma hyöty. Kyky tunnistaa 

samankaltaisuutta ihmisten välillä riippuu vahvasti kasvuolosuhteista. 

Empaattinen palveluhenkilö ymmärtää asiakkaan ajattelun, kokemukset ja 

tunteet.  

Hän pystyy myös hahmottamaan ja ymmärtämään sitä, miksi asiakas toimii niin 

kuin toimii. Empatia on tärkeä keino ehkäistä hyökkäävää käyttäytymistä, sillä 

ihminen joka osaa asettua toisen rooliin käyttää aggressiota ainoastaan 

itsepuolustukseen tai hätätilanteeseen. 

Ihmiset rakentavat omaa tulkintaansa todellisuudesta eri tavoilla. Tulkintaan 

vaikuttavat monet seikat: kulttuuri, kokemukset, uskomukset, arvot, rooli ja 

oma tehtävä organisaatiossa. 

Parhaimmillaan empatia on erilaisuuden tunnustamista, hyväksymistä ja 

arvostamista. Jokainen asiakas saa toivoa asiakaspalvelussa juuri sellaisia 

asioita, mitä hän haluaa. Vaikka palveluhenkilö itse on samasta asiasta eri 

mieltä, niin hänen tehtävänään ei ole tuoda sitä millään tavalla tilanteessa esille. 

Erilaisuus on positiivinen asia. Jos olisimme kaikki samanlaisia ja toimisimme 

samalla tavalla, niin olisihan se melkoisen tylsää. Erilaisuus tuo tilanteisiin 

monenlaisia, uusia vivahteita ja näin kaikkien näkökulmat laajenevat ja avaavat 

uusia mahdollisuuksia. Erilaisuuden tuoma mahdollinen hyöty jää usein 

huomiotta tai hyödyntämättä. 

 

Aktiivisuus  

Palvelutilanteessa aktiivisuus lähtee heti kohtaamisesta. Tervehdi asiakasta aina 

ensin. Näin toivotat asiakkaan tervetulleeksi ja osoitat samalla olevasi valmis 

auttamaan häntä tarvittaessa. Palveluhenkilön rooliin kuuluu kysyä asiakkaalta 

tarvitseeko hän apua vai haluaako hän toimia aluksi itsenäisesti.  
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Älä koskaan tyrkytä apua tai painosta häntä seuraamalla liian lähellä hänen 

liikkumistaan tilassa. Anna asiakkaan katsella rauhassa silloin, kun hän on sen 

osoittanut jollakin tavalla. Ole kuitenkin valppaana, jos asiakas kuitenkin hetken 

kuluttua tarvitsee apuasi.  Palvelutarpeen ilmettyä varmista, että olet 

ymmärtänyt asiakkaan erityistarpeet, toiveet ja odotukset oikein ja huolehdi 

asiakkaan viihtymisestä ja siitä, että hän saa toivomansa tuotteen/palvelun. 

Kysy enemmän kuin puhut itse. Anna asiakkaan puhua, toivoa ja selventää. 

Aktiivisuutta on myös se, että itse valmistaudut työhösi hyvin. Otat selvää 

kaikista työhön ja tuotteisiin/palveluihin liittyvistä asioista. Opiskelet jatkuvasti 

kehittääkseen itseäsi ja olet kiinnostunut oman alasi asioista laajemmin kuin 

senhetkinen työtilanteesi vaatii. Ole valmis myös käyttämään omia 

henkilökohtaisia varojasi itsesi kehittämiseen. Aktiivinen henkilö auttaa myös 

tarvittaessa työkaveria, osaa antaa ja pyytää apua sitä tarvittaessa. Aktiivinen 

ote työssä auttaa sinua pääsemään omassa ammatissasi ja urallasi eteenpäin 

niin, että omat henkilökohtaiset tavoitteesi täyttyvät samalla. 

Omatoimisuus 

Palvelutilanteet edellyttävät hyvin usein itsenäisiä, nopeita ratkaisuja. Aina ei voi 

tai ehdi kysyä neuvoa esimieheltä tai työkaverilta, vaan on uskallettava tehdä 

annettujen valtuuksien puitteissa ratkaisut ihan itse. Itsenäisten ratkaisujen 

tekeminen tarkoittaa sitä, että samalla otat itse vastuun tekemistäsi ratkaisuista. 

Jos kaikki sujuu hyvin, niin on mukavaa ottaa kiitos vastaan. Mikäli kaikki ei 

sujukaan odotetusti, niin omatoiminen ihminen uskaltaa ottaa vastuun ja 

myöntää tehneensä virheen. Samalla hän oppii tilanteesta tulevia kohtaamisia 

varten. Tekevälle sattuu ja virheistä voi oppia. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, 

että samanlaisia virheitä ei ole hyvä tehdä monta kertaa. Jokaisesta virheestä 

tulee oppia. 

Omatoimisuutta on myös tilanteiden ennakointi ja valmistautuminen niihin, 

mielikuvaharjoittelu.  


