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Työyhteisön rooli palvelun tuottamisessa 
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Mikä on oman työyhteisöni tai mallina käyttämäni organisaation toiminta-

ajatus (= Miksi organisaatio on olemassa?) 

 

 

 

Millaisilla seikoilla kuvaan työyhteisöni kilpailuetuja? Kilpailuedut ovat niitä 

tekijöitä, joista koko organisaatio voi olla ylpeä ja joilla se erottuu muista 

vastaavia palveluja tai tuotteita tarjoavista organisaatioista. 

 

 

 

 

Miksi juuri mainitsemani seikat ovat teidän kilpailuetuja? Mihin arvioni 

perustuu? 

 

 

 

 

Millainen imago = organisaatiokuva työyhteisölläni on? Mihin arviointini 

perustuu? Miksi olen juuri tuota mieltä? 

 

 

 

Palvelukokonaisuus 
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Miten työyhteisöni kuvaa teidän palvelulupauksen? 

 

 

 

 

 

 

Mikä vaihe omasta mielestäni asiakkaan kohtaamisessa palveluprosessin 

aikana on työyhteisössäni ns. kriittinen menestystekijä (= asia, jonka aina on 

oltava kunnossa)? 

 

 

 

  

Toimiiko kyseinen asia käytännössä hyvin? 

 

 

 

Jos kehitettävää mielestäni on, niin miten kehittäisin itse asiaa? 
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Sisäinen markkinointi/palvelu 
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Ketkä ovat minun sisäisiä asiakkaitani omassa työyhteisössäni? 

 

 

 

 

Tiedänkö, mitä nämä sisäiset asiakkaat odottavat minulta ja palvelultani? 

 

 

 

 

Mitä minä itse odotan työyhteisöni muilta jäseniltä, jotta vont itse entistä 

paremmin palvella omia ulkoisia asiakkaitani? 

 

 

 

 

Kerron näille henkilöille heidän työnsä merkitys oman työni kannalta, ja 

pohtikaa yhdessä miten voitte edelleen kehittää yhteistyötänne. 

 

 

 

 

Kirjaa ylös 3 sisäistä palvelutapahtumaa (sisäinen palvelutapahtuma= kun 

palvelen toista samassa organisaatiossa työskentelevää ihmistä), jossa tunsin 

onnistuneeni.  
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Pohdi miten olisin voinut toimia edellä mainitussa tilanteessa vielä paremmin. 

 

 

 

 

 

Miksi sisäinen palvelu ei ole nöyristelyä vaan kunnioittavaa nöyryyttä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YHTEISTYÖ ERILAISTEN IHMISTEN VÄLILLÄ/ TEMPERAMENTIT 
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TUNNISTA TEMPERAMENTIT  KYSELY (Itsearvio)              

Lähde: © Tony Dunderfelt/Dialogia Oy 

Valitse vain yksi vaihtoehto kustakin kysymyksestä, se joka kuvastaa itseäsi parhaiten 

juuri nyt. Tulkinta-avaimen avulla näet, mikä on päätemperamenttisi, mitkä ovat 

sivutemperamenttisi ja mitä väriä sinussa on kaikkein vähiten. Kysely toimii aina vain 

itsetuntemuksen ja ihmistuntemuksen apuvälineenä. Kyseessä ei ole luonneanalyysi. 

 

1. Olen perusluonteeltani 

a) spontaani 

b) huolellinen 

c) sopeutuva 

d) peräänantamaton 

 

2. Työssäni tahdon pää-

asiallisesti 

a) olla hyvissä väleissä ihmisten 

kanssa 

b) pyrkiä virheettömyyteen 

c) toimia innostavassa ilmapiirissä  

d) saada tuloksia aikaan 

 

3. Haluan, että minut nähdään 

a) voimakastahtoisena 

b) positiivisena 

c) asiallisena 

d) luotettavana 

 

4.  Useimmiten olen 

a) ystävällinen 

b) aikaansaava 

c) iloinen 

d) järjestelmällinen 

 

5. Voisin olla 

a) sovittelijana ristiriidoissa 

b) tutkijana ja tosiasioiden 

selvittäjänä 

c) johtajana tai projektin vetäjänä 

d) sisustamassa pirteillä väreillä 

 

6. Muut ihmiset näkevät minut 

a) sosiaalisesti taitavana 

b) hyväksyntää hakevana 

c) arvostusta etsivänä 

d) omissa oloissa viihtyvänä 

 

7. Joskus olen 

a) liian huolehtivainen 

b) liian itsepäinen 

c) liian innostunut 

d) liian vakava 

 

8. Keskusteluissa 

enimmäkseen 

a) sovittelen erilaisia näkemyksiä 

b) ehdotan uusia näkökulmia 

c) tuon esiin tosiasioita 

d) yritän viedä asioita eteenpäin 

 

9. Huonoimmillani olen 

a) masentunut 

b) hillitön 

c) saamaton 

d) ärsytysherkkä 
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10. Maailman katsomukseni on 

a) perinteitä kunnioittava 

b) ihanteet ja periaatteet tärkeitä 

c) maalaisjärkeä pitää olla 

d) antaa kaikkien kukkien kukkia 

 

11. Pidän siitä, jos minusta 

sanotaan, että olen 

a) hurmaava 

b) suorapuheinen 

c) huoliteltu 

d) uskollinen 

 

12. Parasta minussa on 

a) itsevarmuus 

b) luovuus 

c) huomaavaisuus 

d) rauhallisuus 

 

13. Joskus harmittaa, että olen 

a) holtiton 

b) kärsimätön 

c) vaativa 

d) vetäytyvä 

 

14. Ehkä mietin liikaa 

a) saanko kaikkea sitä, mitä 

minulle kuuluu 

b) pidetäänkö minusta 

c) olenko tehnyt riittävästi 

d) mikä on oleellista elämässä 

 

15. Perustan elämäni asioihin, 

jotka ovat 

a) arkisia ja konkreettisia 

b) tutkittuja ja faktaa 

c) onnostavia ja luovia 

d) tavoitteellisia ja järkeviä 

 

16. Nautin 

a) selkeydestä 

b) turvallisuudesta 

c) huumorista 

d) saavutuksista 

 

17. Ihmisen on hyvä olla 

a) voimakas 

b) huumorintajuinen 

c) ystävällinen 

d) periaatteellinen 

 

18. Täytyy myöntää, että olen 

joskus 

a) peräänantamaton 

b) saamaton 

c) huolestunut 

d) rauhaton 

 

19. Olen tyytyväinen siitä, että 

olen 

a) objektiivinen 

b) tavallinen 

c) tunteikas 

d) itsenäinen 

 

20. Harmittaa, kun annetaan 

ymmärtää, että olen 

a) totinen 

b) jyräävä 

c) puhelias 

d) väritön 

 

21. Minulle on ensiarvoisen 

tärkeää, että saan 

a) olla ihmisten parissa 

b) paneutua rauhassa asioihin 

c) tehdä spontaanisti ja vapaasti 

d) nähdä tuloksia syntyvän 
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TUNNISTA TEMPERAMENTIT  KYSELY (Itsearviointi) 

Lähde: © Tony Dunderfelt/Dialogia Oy  TULKINTA-AVAIN 

 

 

1a   keltainen 

1b   sininen 

1c   vihreä 

1d   punainen 

 

 

2a   vihreä 

2b   sininen 

2c   keltainen 

2d   punainen 

 

3a   punainen 

3b   keltainen 

3c   sininen 

3d   vihreä 

 

4a   vihreä 

4b   punainen 

4c   keltainen 

4d   sininen 

 

5a   vihreä 

5b   sininen 

5c   punainen 

5d   keltainen 

 

 

6a   keltainen 

6b   vihreä 

6c   punainen 

6d   sininen 

 

7a   vihreä 

7b   punainen 

7c   keltainen 

7d   sininen 

 

8a   vihreä 

8b   keltainen 

8c   sininen 

8d   punainen 

 

9a   sininen 

9b   keltainen 

9c   vihreä 

9d   punainen 

 

 

10a   vihreä 

10b   sininen 

10c   punainen 

10d   keltainen 

 

11a   keltainen 

11b   punainen 

11c   sininen 

11d   vihreä 

 

12a   punainen 

12b   keltainen 

12c   vihreä 

12d   sininen 

 

13a   keltainen 

13b   punainen 

13c   vihreä 

13d  sininen 

 

 

14a   keltainen 

14b   vihreä 

14c   punainen 

14d   sininen 

 

15a   vihreä 

15b   sininen 

15c   keltainen 

15d   punainen 

 

16a   sininen 

16b   vihreä 

16c   keltainen 

16d   punainen 

 

17a   punainen 

17b   keltainen 

17c   vihreä 

17d   sininen 

 

 

18a   punainen 

18b   vihreä 

18c   sininen 

19d   keltainen 

 

19a   sininen 

19b   vihreä 

19c   keltainen 

19d   punainen 

 

20a   sininen 

20b   punainen 

20c   keltainen 

20d   vihreä 

 

21a   vihreä 

21b   sininen 

21c   keltainen 

21d   punainen 

 

  

Vastaukseni 

 

Keltainen _____ kpl 

Punainen _____ kpl 

Sininen    _____ kpl 

Vihreä      _____ kpl 
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