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TUNNE ITSESI:  HYVÄN PALVELUN PERUSTEKIJÄT 

Tässä osiossa käyn yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti läpi loput hyvän 

palvelun perustekijät. Näihin tekijöihin huomiota kiinnittämällä pystyt 

kehittämään henkilökohtaista palveluasi jatkuvasti. Jakso on erittäin 

mielenkiintoinen, koska pääset myös tekemään itsearviointitestejä omasta 

tavastasi toimia. 

Asiakaspalvelu on todellakin 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 
Vuorovaikutus 

Aktiivisuus/Omatoimisuus 

Ihmistuntemus 

Oman työn arvostus 
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Viestintätaito 

Viestintä koskettaa meitä kaikkia jokaisena päivänä kotona, työpaikalla, 

harrastuksissa ja vapaa-ajalla.  Viestintäosaaminen on välttämätön taito 

asiakaspalvelutyössä, ja sitä on syytä kehittää jatkuvasti. Asiakas ja palvelun 

tuottaja kohtaavat ’totuuden hetkessä’, mikä on tärkeä molemmille osapuolille. 

Asiakas voi olla vuorovaikutuksessa myös palvelua tuottavan laitteen, 

esimerkiksi automaatin kanssa. Laitteiltakin edellytetään hyvää viestintää, 

opastusta siitä, kuinka laitetta käytetään oikein. Laitteiden häiriötilanteiden 

varalle tulee olla hyvä hoito- ja huolto-ohjelma onnistuneen palvelun 

varmistamiseksi. 

Viestintäosaaminen jaetaan neljään osa-alueeseen, jotka painottuvat eri tavoin 

eri työnkuvissa eri aikoina. Tarvitaan kykyä ilmaista ajatuksia puhuen ja 

kirjoittaen. Tarvitaan myös valmiuksia keskustella ja olla vuorovaikutuksessa.  

Toinen osa-alue muodostuu suhteista muihin ihmisiin, organisaatioihin ja 

verkostoihin. Näitä tahoja ovat esimerkiksi oman alan toimijat, kollegat, 

asiakkaat ja päättäjät.  Kolmantena, tärkeänä osa-alueena on taito käyttää 

toiminnassa erilaisia viestintävälineitä – puhelinta, sähköpostia, internetia ja 

erilaisia digitaalisia työskentelyalustoja. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio   2.   Viestintäosaamisen osatekijät 

            Viestintäosaaminen 

ILMAISU 

Suullinen ja 

kirjallinen 

SUHTEET JA 

VERKOSTOT 

Kumppanit ja 

sidosryhmät 

VIESTINTÄ- 
VÄLINEET 

Hallinta ja 
kehittäminen 

STRATEGIA 

Edellisten 
hyödyntäminen 



 MENESTY ASIAKASPALVELIJANA - VERKKOKURSSI 

 

asiakaspalvelunabc.fi                                                                         © Fame and Facade Co./R-L Väisänen 4 

 

Viestintä on vuorovaikutusta, ihmisten välistä toimintaa. Ihmisten välinen 

vuorovaikutus muodostuu sanallisesta ja sanattomasta viestinnästä. Äänen 

lisäksi ihminen viestii sanattomasti ilmeillä, eleillä, liikkeillä, asennoilla, 

tilankäytöllä ja välimatkalla. Viestejä lähetetään toisille tiedostaen ja 

tiedostamatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestintäprosessissa on kuvion 3. mukaisesti kaksi osapuolta, viestin lähettäjä ja 

vastaanottaja. Viesti kulkee lähettäjältä vastaanottajalle viestintäkanavaa pitkin. 

Viestintä voi tapahtua mm. kasvokkain keskustelemalla, puhelimessa 

keskustellen tai tekstiviestien kautta, sähköpostin välityksellä tai kirjallisena 

viestintä postin välityksellä. 

Asiakaspalveluviestinnässä kasvokkain tapahtuva viestintä antaa parhaan 

mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Välineiden avulla lähetetty viesti on nopea ja 

taloudellinen, mutta synnyttää vähemmän vuorovaikutusta kuin kasvokkain 

tapahtuva viestintä. Näin viestin väärinymmärryksen mahdollisuus kasvaa.   

Viestintäprosessiin tulee usein erilaisia ihmismielen sisäisiä ja ulkoisia 

häiriötekijöitä.  Kuulemme usein ilmauksen väärin, jos lähettäjä puhuu liian hiljaa 

tai meille itselle vierasta kieltä. Joskus ymmärrämme sanojen merkityksen eri 

tavalla kuin viestijä on ne tarkoittanut. Kovassa metelissä tai hurinassa on 

helppoa ymmärtää toisen puhe väärin. Jos itse olemme väsyneitä, huolissamme 

jostakin asiasta tai nälissämme, niin emme keskity kuuntelemiseen täysillä, ja 

voimme ymmärtää toisen sanoman väärin. Aito, vahva läsnäolo ja toisen 

viestintään keskittyminen helpottavat asian ymmärtämistä.  

Sanoman 
lähettäjä 

Kanava 
viestin 

Sanoman 
vast.ottaja 

Aiottu sanoma 
sanoman 
lähettäminen 

Sanoman 
havaitseminen ja sen 
merkityksen 
ymmärtäminen, 
vastaanottaminen 

Palaute 

Kuvio 3.  Viestintäketju 
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Välillä asiakaspalvelussa on tilanteita, joissa vastapuolella itsellään on vaikeuksia 

viestiä esimerkiksi kuulo-, puhe- tai näkövamman vuoksi. Näissä tilanteissa on 

tärkeää itse olla rauhallinen, katsoa vastapuolta suoraan kasvoihin, puhua 

hänelle itselleen (ei saattajalle) ja käyttää kaikkia saatavilla olevia apuvälineitä 

viestinnän tueksi.  Joskus valittu viestintäkanavakin aiheuttaa häiriöitä. Sekä 

viestijällä itsellään että viestin vastaanottajalla on vastuu siitä, että viesti tulee 

ymmärretyksi. 

Jotta viestimme menee kerralla perille oikeassa muodossa, niin meidän tulee 

varmistaa ensinnäkin se, että käytämme vastapuolelle sopivaa kanavaa ja 

viestintätapaa. Vastapuolen tulee huomata viestimme, ymmärtää se ja sen 

jälkeen reagoida siihen. Viestinnässä on tärkeää varmistaa edellä mainitut seikat. 

Kasvokkain viestittäessä on helppoa seurata toisen eleitä ja ilmeitä, jotka usein 

paljastavat viestin perillemenon. Lisäksi voimme kysymällä varmistaa, että 

toinen on varmasti ymmärtänyt viestimme sisällön. 

 

Vuorovaikutus 

Vuorovaikutus on vuorotellen vaikuttamista. Molemmat tai kaikki tilanteessa 

mukana olevat henkilöt osallistuvat aktiivisesti puhumaan, kuuntelemaan, 

havainnoimaan, perustelemaan ja antamaan palautetta. 

Vuorovaikutusvalmiudet koostuvat kolmesta tärkeästä asiasta: tiedoista, 

taidoista ja asenteesta.  Viestijällä tulee olla tietoa viestinnän perusteista ja 

viestittävästä asiasta. Mitä paremmin viestijä tuntee vastapuolen ja hänen 

toiveensa ja tarpeensa, sitä helpompaa viestintä on. Viestintätilanteessa on 

tärkeää osoittaa vastapuolelle myös se, että arvostaa tämän mielipiteitä 

huolimatta siitä ovatko ne samanlaisia kuin hänen omansa.  

Vuorovaikutusvalmiuksien taitoihin kuuluvat sosiaaliset ja tunnetaidot sekä 

kohtaamistilanteen hahmottaminen kokonaisuutena, oman kielenkäytön ja 

sanallisen viestinnän sekä oman äänenkäytön ja sanattoman viestinnän 

sovittaminen vastapuolen viestintään. 

Asennepuolella taitava palveluhenkilö arvostaa yksilöllisyyttä, sietää erilaisuutta, 

paneutuu vuorovaikutukseen yhteistyöhaluisesti ja motivoituneena, kommunikoi 

ja sitoutuu työn tavoitteisiin ja päämääriin. 
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Viestintätyylit    

Olet varmaan joskus miettinyt, miksi joidenkin kanssa on helppoa viestiä ja 

toisten kanssa väärinkäsitykset ovat tavallisia? Ero voi olla erilaisissa viestintä- ja 

reagointitavoissamme. 

Viestintätyylejä kuvataan kirjallisuudessa monilla eri tavoilla. Eräässä 

luokittelussa puhutaan aggressiivisesta, epäassertiivisesta ja assertiivisesta 

viestintätyylistä.  Carita Nyberg puhuu ajattelijasta, tunnetyypistä ja 

toiminnallisesta tyypistä. Lisäksi jo pitkään on puhuttu visuaalisesta, 

auditiivisesta ja kinesteettisestä viestintätyylistä. Viimeksi mainittuun 

tyypittelyyn lisätään joskus neljäskin tyyli, loogis-käsitteellinen tyyli. 

Viestijänä on tärkeää tunnistaa itselle ominaisin tyyli. Miksi minä viestin niin kuin 

viestin. Mikä tekee viestinnästäni vaikeaa vastapuolelle, henkilölle, jonka oma 

tyyli on oman tyylini vastakohta.  Testaa oma viestintätyylisi ja kuuntelutaitosi 

tehtäväkirjassa olevilla testeillä. Tutustu tyylien kuvauksiin ja pyri pikkuhiljaa 

sisäistämään tyylien merkitys vuorovaikutuksen kehittämisessä. Mikäli testit 

eivät aukea heti ensimmäisellä kerralla, niin jatka sisukkaasti, koska kyseessä on 

palveluhenkilölle merkityksellinen asia. Kukaan meistä ei edusta vain yhtä tyyliä, 

vaikkakin jokin tyyli voi hallita hieman enemmän kuin jotkut toiset. Omaa 

viestintätyyliään voi harjoitella. Viestintätyyleihin tutustuminen on itsetutkistelun 

polku. 

 

Elekieli/sanaton viestintä 

Viestinnästämme on 90 % sanatonta viestintää. Sanattoman viestinnän kautta 

ilmaisemme tunteita sekä osoitamme henkilösuhteita. Sanaton viestintä 

täydentää sanallista viestintää tai voi jopa korvata sen kokonaan. Sanaton 

viestintä on monimerkityksellistä, ja siksi se voidaan tulkita eri tavalla kuin 

lähettäjä on sen tarkoittanut. Sanaton viesti voi olla ristiriidassa sanallisen 

viestinnän kanssa. Tutustu kalvopohjissa olevaan Elekieli viestinnässä kalvoon. 
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Palveluhenkilön eleet, ilmeet ja asennot kertovat vastapuolelle enemmän kuin 

usein tulemme ajatelleeksi. Vanhan sanonnan mukaan silmät ovat sielun peili. 

Moni tulkitsee katsekontaktista ja kasvojen ilmeistä monenlaisia asioita, toisen 

varmuutta, luotettavuutta, suhtautumistapaa ja mielentilaa.  Eleistä tulkitaan 

sitä, vahvistavatko ja täydentävätkö eleet puhuttua sanaa vai kumoavatko ne. 

Ryhti ja asento kertovat palveluhenkilön mielialasta ja ne myös vaikuttavat 

hänen äänenkäyttöönsä.  Käsien eleillä on palvelutyössä usein merkittävä rooli. 

Ei ole samantekevää, kuinka hyvin käsittelet esimerkiksi tarjottuja tuotteita niitä 

esitellessäsi. 

Elekieli luo ensivaikutelman kohtaamisessa. Yleensähän ensivaikutelma syntyy 

muutamassa sekunnissa pitkälti ulkoisten seikkojen kautta, asento, katsekontakti 

ja pukeutuminen.  Asiantuntemus, palveluhalu ja auttamisen tahto paljastuvat 

vasta myöhemmin kohtaamisen aikana.  Ihmiset tekevät havaintoja usein 

tiedostamattaan, mutta yhtä usein myös tietoisesti. 

Kehon kielen alueeseen kuuluu myös reviirikäyttäytyminen. Olet varmasti jo 

törmännyt joskus tilanteeseen, jossa vastapuoli on tullut liian lähelle tapaamisen 

aikana, ja se on tuntunut vastenmieliseltä. Palveluhenkilönä on hyvä opetella 

tunnistamaan ja huomaamaan kohtaamisessa asiakkaan oman reviirin laajuus. 

Pysyykö asiakas itse 50 cm päässä palveluhenkilöstä, metrin päässä tai vieläkin 

kauempana. Omalla käytöksellään asiakas osoittaa helposti sen tason, mitä hän 

toivoo vastapuolelta. Kättely voi myös tapaamisen alussa kertoa jotain toisen 

reviiristä. Tavallisesti ihmiset kättelevät toisiaan hieman käsivarsi koukussa. 

Tällöin oma reviirin tarve on melko pieni. Joku taas tervehtii käsivarsi aivan 

suorana. Hänen reviirinsä onkin jo ainakin metrin laajuinen. Monet tervehtivät 

käsivarsi suorana ja samalla vielä kallistavat ylävartaloa eteenpäin. Heidän 

reviirinsä on helposti puolestatoista metristä kahteen metriin. Yhtä tärkeää kuin 

reviirien ymmärtäminen, on myös vastapuolen koskettaminen palvelutilanteen 

aikana.   



 MENESTY ASIAKASPALVELIJANA - VERKKOKURSSI 

 

asiakaspalvelunabc.fi                                                                         © Fame and Facade Co./R-L Väisänen 8 

 

 

Kuuntelutaito 

Onnistuneen asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen edellytys on aktiivinen, 

läsnäoleva vastapuolen kuunteleminen. Asiakaspalvelussa asiakkaan toiveiden, 

tarpeiden ja odotusten kuunteleminen ja kuultuun reagointi varmistaa oikeiden 

tuotteiden ja palveluiden saamiseen tilanteessa. Tehokkaassa kuuntelussa 

asennoidut myönteisesti ja avoimesti tilanteeseen. Keskityt tilanteeseen ja 

puheen sisältöön ja teet tarvittaessa muistiinpanoja. Osoitat samalla 

kuuntelevasi tekemällä tarkentavia kysymyksiä ja tukemalla elekielen avulla 

puhujaa. Pyri hahmottamaan asiakkaan puheen yksityiskohdat ja perustelut. 

Perustuvatko ne ensisijaisesti tosiasioihin vai tunteisiin. Siedä erilaisia 

viestintätyylejä hermostumatta.  Opettele lukemaan tilannetta ja ihmisiä ja 

erityisesti sitä, mitä hän ei sano suoraan. 

Kuuntelijana  älä luota siihen, että ymmärsit mitä puhuja tarkoitti. Varmista, että 

ymmärsit hänen käyttämänsä sanat oikein. Älä pidä varmana, että ymmärsit 

puhujan perustelut niin kuin hän tarkoitti. Arvioi vielä kerran, perustuiko 

tulkintasi puhujan motiiveista ja tarkoitusperistä todellakin siihen, mitä hän sanoi 

vai omiin ennakkoasenteisiisi. Sanoiko vastapuoli todella sitä, mitä  ’kuulit’  –  tai 

luulit – hänen sanoneen. 

Tehottomina kuuntelutapoina mainitaan usein mm. seuraavat tavat: 

näennäiskuuntelu, harhapoluille joutuminen, epäolennaisuuksiin keskittyminen, 

ennakoiva kuuntelu ja valikoiva kuuntelu. 

Voit tarkastella omaa kuuntelutaitoasi tehtäväkirjan testin välityksellä. Tärkeää ei 

ole se kuinka suuret pisteet saat. Muista tarkastella niitä kohtia, joissa et antanut 

itsellesi parasta arvioita. Ne ovat kehitettäviä paikkoja omassa kuuntelussasi. 
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3.7  Ihmistuntemus 

Ihmistuntemus on sitä, että palveluhenkilö ymmärtää ihmisten erilaisia tarpeita 

ja niiden taustoja. Ihmistuntemus kasvaa jokaisena päivänä ja jokaisessa 

asiakaskohtaamisessa. Mikäli haluat kehittää omaa ihmistuntemustasi 

nopeammin niin tutustu kuluttajakäyttäytymistä ja psykologiaa käsitteleviin 

kirjoihin kirjastossa. Samalla tutustut myös itseesi ja oman käyttäytymisesi 

ymmärtämiseen. 

3.8  Oman työn arvostaminen 

Oman työn arvostaminen on asenne. Kuinka tärkeänä ja hyvänä pidät omaa 

palvelutyötäsi? Arvostatko sitä itse? Jos arvostat omaa työtäsi, se heijastuu 

sinusta jokaiselle asiakkaalle puheessa, eleissä ja koko vartalossa.  Yhtä varmasti 

oman työn pitäminen ikävänä pakkopullana ja vähemmän tärkeänä asiana 

omassa työyhteisössä näkyy välittömästi ulospäin sinusta. Pidäthän työstäsi, 

juuri siitä, mitä parhaillaan teet? 

Anna oman työssä viihtymisesi näkyä myös asiakkaillesi, niin hekin viihtyvät. Ole 

avoin, katso asiakkaitasi kasvoihin ja puhu suoraan heille. Hymyile ja tartuta 

hyvää oloa.  Hymyileminen ei ole toiselle nauramista, vaikka joskus niinkin 

voidaan iloinen hymy tulkita. Jos vastapuolella on ongelmia, huolia ja murheita, 

niin hän todennäköisesti tulkitsee iloisen palveluhenkilön käytöstä virheellisesti. 

Juuri tästä syystä edellinen kohta ’Ihmistuntemus’ ja tilannetaju ovat erittäin 

merkityksellisiä asioita asiakaspalvelussa. 
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