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TEHTÄVÄ: 

Lue ensin oheinen lukumateriaali Palvelujärjestelmästä. Tutustu sitten oman 

organisaatiosi palveluun palvelujärjestelmämallin pohjalta ja paikallista oma 

paikkasi järjestelmässä. Työskenteletkö Vuorovaikutteisessa osassa, 

Näkyvyysrajan takana vai Täysin näkymättömässä osassa järjestelmää? Oletko 

kenties vuorovaikutteisessa osassa kontaktihenkilönä asiakasrajapinnassa? 

Millainen vaikutus omalla työlläsi juuri omassa tehtävässäsi on kokonaisuuden 

onnistumisessa ja kokonaispalvelun laadun tuottamisessa? 

 Löydätkö jotakin kehitettävää? 

 

PALVELUJÄRJESTELMÄMALLI/TEKSTIOSA 

Tehtävätoimeksiannossa olleen palvelujärjestelmämallin avulla voi analysoida 

ja suunnitella palveluprosessia ja – järjestelmää. Kuvassa yhdistetään 

erilaiset laatua tuottavat resurssit järjestelmällisesti toisiinsa. Keskellä 

oleva suuri nelikulmio valaisee palvelua tuottavaa organisaatiota asiakkaan 

näkökulmasta. Tuottajan kannalta mukana voi olla useita toimintoja tai 

osastoja, mutta asiakas näkee kaiken yhtenä kokonaisena järjestelmänä.  

Palvelujärjestelmämalli 

  

Lähde:  Christian Grönroos (2009) Palveluiden johtaminen ja markkinointi, WSOY 
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Asiakas on nelikulmion sisällä, koska hän on palvelun tuotantoon osallistuva 

resurssi. Useimmissa palveluprosesseissa asiakkaita pidetään kuitenkin vain 

ulkopuolisena tekijänä. Tämä johtuu tietysti siitä, että asiakkaan asemaa 

ajatellaan teollisuuslähtöisesti. Asiakkaat eivät palveluissa ole etäisiä eivätkä 

kokonaan organisaation ulkopuolella niin kuin joukkotuotannossa. He ovat 

palveluprosessissa vuorovaikutuksessa organisaation osien kanssa ja palvelun 

tuotantoresursseja. 

Näkyvyysraja erottaa organisaation asiakkaalle näkyvän ja hänelle 

näkymättömän osan toisistaan. Suuren nelikulmion oikealla puolella näkyvät 

asiakkaan odotukset: heidän tarpeensa ja toiveensa, heidän aikaisemmat 

kokemuksensa, yrityksen ja sen osan imago, suusanallinen viestintä, ulkoinen 

markkinointiviestintä ja viestinnän puuttuminen. 

Nelikulmion vasemmalla puolella ovat toiminta-ajatus ja sitä vastaavat 

palveluajatukset, joiden pitäisi sateenvarjon tavoin ohjata palvelun 

tuotantojärjestelmän suunnittelua ja johtamista. Nelikulmion alla on 

yrityskulttuuri eli organisaation ihmisten normit ja yhteiset arvot. Kulttuuri on 

aina läsnä. Joskus sillä on merkittävä vaikutus työntekijöihin, toisinaan se on 

merkityksettömämpi. Ellei kulttuuri ole palvelukeskeinen, siitä koituu palveluja 

tuottavalle organisaatiolle vaikeuksia. 

 

Vuorovaikutteinen osa 

Palvelujärjestelmämallin näkyvä eli vuorovaikutteinen osa on välittömässä 

yhteydessä asiakkaisiin. Se koostuu asiakkaista ja muista laatua tuottavista 

resursseista, joiden kanssa asiakkaat ovat suoraan kosketuksissa. Kyse on siitä 

ostajan ja myyjän välisestä vuorovaikutuksesta, jonka aikana totuuden hetket 

tapahtuvat. Vuorovaikutteisen osan laatua tuottavia resursseja ovat 
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 Prosessissa mukana olevat asiakkaat 

 Asiakaspalvelijat (kontaktihenkilöt) 

 Järjestelmät ja operatiiviset rutiinit 

 Fyysiset resurssit ja laitteet. 

 

Asiakkaat ovat välittömästi mukana palvelujärjestelmässä laatua tuottavana 

resurssina. Palvelun tuotannon ja kulutuksen luonteen mukaisesti asiakkaat 

eivät ole vain passiivisia kuluttajia. Samalla kun he kuluttavat palvelua, he 

myös osallistuvat aktiivisesti palvelun tuottamiseen. Joskus osallistuminen on 

merkittävää, toisinaan osallistuminen on vähäistä. Joskus asiakkaat ovat 

tekemisissä suuren palvelun tuotantojärjestelmän kanssa, toisinaan he ovat 

kosketuksissa vain rajallisen osajärjestelmän kanssa. Tilanteen luonteeseen 

katsomatta asiakkaat joka tapauksessa osallistuvat aktiivisesti 

palveluprosessiin ja palvelun tuottamiseen. 

Kuka tahansa voi olla kontaktihenkilö hierarkisesta asemastaan tai 

työnimikkeestään huolimatta. Vuorovaikutus voi toteutua tapaamalla tai 

puhelimen, telkstiviestin, kirjeen tai sähköpostin välityksellä. Järjestelmät, 

tekniikka ja fyysiset resurssit ovat arvokas tuki, mutta useimmat 

palveluorganisaatiot ovat riippuvaisempia asiakaspalveluhenkilöstöstään kuin 

muista resursseista. Kontaktihenkilöt pystyvät selvittämään asiakkaiden 

tarpeet ja toiveet totuuden hetken aikana katselemalla, kyselemällä ja 

reagoimalla asiakkaan käytökseen. He pystyvät näkemään heti antamansa 

palvelun laadun ja korjaamaan virheitä ja ongelmatilanteita välittömästi. 

Järjestelmät ja rutiinit koostuvat kaikista organisaation operatiivista ja 

hallinnollisista järjestelmistä sekä työrutiineista. Järjestelmiä ja rutiineja, jotka 

vaikuttavat palvelun kulutukseen ja tehtävien suorittamiseen, on lukuisia. 

Niiden palvelukeskeisyydessä voi olla suuriakin eroja. Asiakkaiden 

täytettäväksi tuleva monimutkainen lomake muodostaa järjestelmän, joka ei 
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ole palvelukeskeinen. Tavaroiden/palvelujen valmistajalla on useita tällaisia 

järjestelmiä, jotka voidaan hoitaa hallinnollisina tehtävinä ottamatta asiakasta 

huomioon tai jotka voidaan muuttaa palvelukeskeisiksi menettelytavoiksi.  

Esimerkkejä:  tutkimus- ja kehitystoiminta, toimitukset, asiakaskoulutus, 

asiakkaan tiloissa tapahtuva laadunvalvonta, reklamaatioiden käsittely, 

laskutus ja puhelinkeskuspalvelut. 

Eri järjestelmillä ja rutiineilla on palvelun laatuun kaksijakoinen vaikutus. 

Ensinnäkin ne vaikuttavat suoraan asiakkaiden kokemaan laatuun, koska 

asiakkaiden on oltava vuorovaikutuksessa järjestelmien kanssa. Jos he kokevat 

järjestelmän miellyttäväksi, se on luultavasti palvelukeskeinen. Jos he kokevat, 

että heidän on mukauduttava järjestelmän vaatimuksiin, jotain on vialla. 

Järjestelmä tuhoaa laadun tai ainakin heikentää sitä. Toiseksi järjestelmillä ja 

rutiineilla on sisäinen vaikutus työntekijöihin. Jos jotain järjestelmää pidetään 

vanhentuneena, mutkikkaana tai ei-palveluhenkisenä, järjestelmää 

käyttämään joutuvat työntekijät turhautuvat.  Tämä heikentää tietysti 

motivaatiota. 

Fyysiset rerussit ja laitteet sisältävät kaikenlaisia palvelujärjestelmässä 

käytettäviä resursseja. Tietokoneet, lomakkeet ja työkalut kuuluvat tähän 

luokkaan. Jotkut näistä fyysisistä resursseista ovat välttämättömiä hyvän 

teknisen laadun takaamiseksi. Ne vaikuttavat myös toiminnalliseen laatuun, 

koska ne saattavat helpottaa asiakkaiden itsepalvelua ja antaa myönteisen 

kuvan asiakkaalle. Palveluprosessissa käytettävät fyysiset resurssit ja laitteet 

vaikuttavat myös työntekijöihin. Fyysiset resurssit ja laitteet muodostavat 

palveluprosessin palvelumaiseman, jossa asiakkaat, palveluhenkilöt, 

järjestelmät ja resurssit toimivat yhdessä. Kaikki nämä ainekset muodostavat 

palveluprosessin näkyvän osan. 
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Tukiosan vaikutus 

Vuorovaikutteisen osan takana on näkyvyysraja. Asiakkaat pääsevät harvoin 

näkemään rajan yli, eivätkä he useinkaan ymmärrä siellä tapahtuvan palvelun 

tuotannon tärkeyttä. Tämä aiheuttaa palvelun tarjoajalle ainakin kahdenlaisia 

ongelmia. Ensinnäkään asiakkaat eivät aina arvosta näkyvyysrajan takaista 

työtä tarpeeksi. Niinpä he eivät ymmärrä, kuinka paljon sillä on vaikutusta 

palvelun laatuun. Huolimatta siitä, kuinka hyvää laatua, varsinkin teknistä 

laatua, taustatoiminnoissa tuotetaan, asiakkaat todennäköisesti kokevat 

palvelun huonoksi, jos vuorovaikutteinen osa tuottaa keskinkertaista tai 

huonompaa laatua. Usein käy niin, että näkyvyysrajan takana tuotettu hyvä 

tekninen laatu heikkenee näkyvässä osassa tuotetun huonon toiminnallisen 

laadun takia. 

Toisekseen asiakkaat eivät ehkä ymmärrä, miksi tietyllä palvelulla on tietty 

hinta, koska he eivät ymmärrä, kuinka paljon sen hyväksi tehdään työtä 

näkyvyysrajan takana. Saattaa olla vaikea selittää hinnan korkeutta, jos 

näkyvä palvelun tuotantoprosessi näyttää yksinkertaiselta eikä oikeuta 

asiakkaiden mielestä todelliseen hintatasoon. 

Palvelutarjoaja voi tulkita tukitoimintojen merkityksen yhtä lailla väärin. Koska 

palvelutarjoaja tietää, miten suuri osa palvelun kokonaisarvosta tuotetaan 

asiakkaan näkymättömissä, hän voi olettaa, että myös asiakkaat ovat siitä 

tietoisia, jolloin palveluprosessin näkyvään ja vuorovaikutteiseen osaan 

saatetaan kiinnittää liian vähän huomiota. Tämä voi osoittautua vakavaksi 

virheeksi. 

Näkyvyysrajan takana olevat palvelujärjestelmän osat 

 

 

Vuorovaikutteinen palvelun tuotanto saa kolmenlaista tukea: 
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 Johtamistuki 

 Fyysinen tuki 

 Järjestelmätuki. 

 

Tärkeintä tukea on johtamistuki, jota jokainen esimies ja työnjohtaja antavat 

alaisilleen päivittäisessä työssään. Esimiehet ja työnjohtajat pitävät yllä 

kulttuuria, ja jos yritys haluaa noudattaa palvelukulttuuria, heidän on pidettävä 

palveluhenkeä yllä ja tuettava kulttuurin normeja ja arvoja. He ovat vastuussa 

työryhmien ja osastojensa arvoista ja ajattelu- ja työskentelytavoista. Jos 

työntekijöiden pitää olla jatkuvasti palveluhenkisiä, esimies on menestyksen 

avain. Hän on joukkojensa johtaja. Ellei hän näytä alaisilleen esimerkkiä eikä 

pysty rohkaisemaan heitä palveluhenkisyyteen, organisaation kiinnostus 

asiakkaita ja hyvää palvelua kohtaan vähenee. Tämän seurauksena palvelun 

tuotantoprosessin toiminnallinen laatu heikkenee ja jopa teknisen laadun 

säilyttäminen voi käydä vaikeaksi. 

Kontaktihenkilöiden on usein turvauduttava noiden, asiakkaille näkymättömien 

toimintojen ja osastojen fyysiseen tukeen. Näiden tukihenkilöiden on pidettävä 

kontaktihenkilöitä sisäisinä asiakkainaan. Tukiosassa voi olla monia 

tukitoimintoja toistensa takana.  Taaimpana olevien on pidettävä lähempänä 

näkyvyysrajaa olevia tukihenkilöitä sisäisinä asiakkainaan. Sisäisen palvelun on 

oltava yhtä hyvää kuin lopullisille asiakkaille tarjottavan palvelunkin, muuten 

koettu palvelun laatu heikkenee.  

Kolmas tuen laji on järjestelmätuki. Se poikkeaa luonteeltaan edellisistä. 

Näkyvyysrajan takana olevan järjestelmätuen muodostavat yrityksen 

tekniikkaan tekemät investoinnit, esim. tietojärjestelmät, rakennukset, 

toimistot, kulkuvälineet, työkalut, laitteet ja asiakirjat.  

Jos organisaatio investoi tietojärjestelmään, joka ei anna nopeaa vastausta 

asiakkaan kysymyksiin tai edistä nopeaa päätöksentekoa, palvelujärjestelmällä 
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ei ole hyvää järjestelmätukea. Jos kontaktihenkilön on pakko olla antamatta 

asiakkaalle hyvää palvelua olemassa olevien johdon säännösten takia, 

järjestelmätuki on riittämätön sillä säännöt ovat liian jäykät. 

Järjestelmätukea on toisenlaistakin. Sitä osaamista, jota työntekijöillä on eri 

järjestelmien käyttämisestä, voi kutsua järjestelmäosaamiseksi. Organisaation 

on investoitava työntekijöihin, jotka osaavat käyttää ja hyödyntää järjestelmiä 

ja tekniikkaa. 

Tukiosan takana on organisaation täysin näkymätön osa. Tämä osa on 

tavallaan palvelujärjestelmän ulkopuolella. Se koostuu toiminnoista kuten 

esimerkiksi sisäinen kirjanpito, jotka eivät vaikuta palvelutarjontaan eivätkä 

palvelun laatuun välittömästi eivätkä välillisesti. Organisaation analyysi 

osoittaa usein, että täysin näkymättömiä osia on yllättävän vähän. 

Lähde:  Christian Grönroos (2009) Palveluiden johtaminen ja markkinointi, WSOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työpaikan motivaatioilmasto –testi  
(Lähde: Jarmo Liukkonen, Psyykkinen vahvuus, Mielen taitojen harjoituskirja) 
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Arvioi työyhteisöäsi omalta näkökannaltasi. Ympäröi numero, joka parhaiten 

vastaa käsitystäsi. (1= täysin eri mieltä,.. 5=täysin samaa mieltä.) 

 

1.  Työntekijöitä kannustetaan, kun he ovat yrittäneet kovasti. 

 1 2 3 4 5 
    2.  Työssäni tunnen saavani aikaan jotakin arvokasta. 
 1 2 3 4 5 

    3.  Jokainen tuntee, että hänellä on tärkeä rooli työyhteisön jäsenenä. 
 1 2 3 4 5 

    4.  Työntekijöitä kannustetaan laatimaan itse itselleen koulutussuunnitelma. 
 1 2 3 4 5 
    5.  Jokaisella on kyvyistään ja osaamisestaan riippumatta merkittävä rooli 

         työyhteisössä. 
 1 2 3 4 5 

    6.  Työntekijöitä rohkaistaan tekemään työtä heikkouksiensa eteen. 
 1 2 3 4 5 
    7.  Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työnsä toteutustapoihin. 

 1 2 3 4 5 
    8.  Tekemäni työ on hyödyllistä muille ihmisille. 

 1 2 3 4 5 
    9.  Työntekijät toimivat yhtenä tiiminä. 
 1 2 3 4 5 

   10.  Työni antaa minulle mahdollisuuden toteuttaa itselleni tärkeitä asioita. 
 1 2 3 4 5 

   11.  Pääasia on, että kehitymme vuodelta työtaidoissamme. 
 1 2 3 4 5 
   12.  Työntekijöillä on sananvaltaa työyhteisön kehittämisessä. 

 1 2 3 4 5 
   13.  Esimies kohtelee kaikkia tasapuolisesti. 

 1 2 3 4 5 
   14.  Teen todella merkityksellistä työtä. 

 1 2 3 4 5 
   15.  Työyhteisössämme nähdään virheet osana työssä oppimista. 
 1 2 3 4 5 

   16.  Työntekijät saavat osallistua oman työnsä yksityiskohtien toteuttamiseen. 
 1 2 3 4 5   

 
 
 

 
 

 
 
 

Pisteytysohjeet:   
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Pistemääristä lasketaan yhteispisteet seuraavasti: 

 
Autonomiaa tukeva ilmasto: 4+7+12+16 = yhteensä ___ pistettä 

 
Sosiaalista yhteenkuuluvuutta tukeva ilmasto: 

                                         3+5+9+13   =  yhteensä ___ pistettä 
 

Koettu ammatillista pätevyyttä tukeva ilmasto: 
                                         1+6+11+15 =  yhteensä ___ pistettä 

 

Työn merkityksellisyyttä tukeva ilmasto: 
                                         2+8+10+14 =  yhteensä ___ pistettä 

 
 

Tulosten tulkinta: 
 

Mitä suurempi lukema, sen voimakkaammin työssä koetaan kutakin 
motivaatioilmaston osa-aluetta. 

  
Alhaista motivaatioilmaston kokeminen: arvot 4 – 9 

Keskinkertaista: arvot 10 – 15 
Suurta:  16 -20. 

 
Llaskemalla yhteen neljän motivaatioilmaston pistemäärä saadaan arvio 

työpaikan kokonaisvaltaisesta motivaatioilmastosta (minimi 16 pistettä, 

maksimi 80 pistettä) 
 

Alhainen motivaatioilmasto: arvot 16 – 37 
Keskinkertainen   ”           :  arvot 38 – 59 

Suuri                  ”           :  arvot 60 - 80 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ITSEARVOSTUSTESTI     
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Arvioi itseäsi seuraavissa väittämissä (1=täysin eri mieltä..5=täysin samaa 

mieltä). 

 

1. Mielestäni olen hyvä monissa minulle tärkeissä ominaisuuksissa. 

 1 2 3 4 5 

 

2. Kunnioitan itseäni ja aikaansaannoksiani elämässäni. 

 1 2 3 4 5 

     

3. Yleensä ottaen koen, että minussa on paljon hyvää. 

 1 2 3 4 5 

 

4. Tunnen olevani hyvä ihminen. 

 1 2 3 4 5 

 

5. Olen tyytyväinen itseeni ja elämääni. 

 1 2 3 4 5 

 

Pisteytysohjeet: 

Laske yhteen kaikkien (valitsemiesi) väittämiesi pistemäärät. 

 

Tulosten tulkinta: 

Heikko itsearvostus  5 – 11 pistettä 

Keskinkertainen itsearvostus 12 – 18 pistettä 

Voimakas itsearvostus 19 – 25 

Alhainen arvo kertoo kehittämishaasteesta ja suuri arvo vahvuudesta. 

 

Lähde: Jarmo Liukkonen, Psyykkinen vahvuus, Mielen taitojen harjoituskirja) 

ITSELUOTTAMUSTESTI 
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Vastaa seuraaviin itseäsi koskeviin väittämiin mahdollisimman tarkasti. 

Ympäröi yksi vaihtoehto, joka parhaiten vastaa käsitystäsi (1= täysin eri 

mieltä…5= täysin samaa mieltä). 

 

1. Olen tyytyväinen siihen, miten hyvin pystyn hyödyntämään kykyjäni ja 

taitojani. 

 1 2 3 4 5 

2. Olen luottavainen, että suoriudun hyvin eteeni tulevissa haasteellisissa 

tilanteissa. 

 1 2 3 4 5 

 

3. Jos epäonnistun tavotteideni saavuttamisessa, en lannistu vaan yritän 

entistä enemmän. 

 1 2 3 4 5 

 

4. Minun on helppoa oppia uusia asioita. 

 1 2 3 4 5 

 

5. Minun on helppo tehdä päätöksiä sen mukaan, miten itse haluan. 

 1 2 3 4 5 

 

Pisteytysohjeet: Laske yhteen kaikkien väittämien pistemäärät. 

 

Tulosten tulkinta:  

Alhainen itseluottamus   5 – 11  (kertoo kehittämishaasteesta) 

Keskinkertainen itseluottamus  12 – 18 

Suuri itseluottamus  19 - 25 (kertoo vahvuudesta 

 

Lähde: Jarmo Liukkonen, Psyykkinen vahvuus, Mielen taitojen harjoituskirja) 
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ITSEARVIOINTIA  SUORITETUSTA  VERKKOKURSSISTA 

Asetnt verkkokurssin alussa Johdanto-osion tehtäväkirjassa itselleni tavoitteita 
kurssin suorittamiseen. 

Kuinka kävi? Pääsinkö tavoitteeseeni? 
 

 
 

Jos mietin tärkeintä tavoitettani omasta kehittymisestäni, niin toteutuiko se? 

 

 
 

Entäpä  tavoitteeni työyhteisöni näkökulmasta? 

 

 

Kävinkö keskusteluja työkavereitteni kanssa kurssin teemoista? 

 

 

 

Onnistuiko aikataulussa pysyminen? Sainko tukea läheisiltäni, esimieheltäni 
tai työkavereiltani? 

 

 
 

 
 

Pystyinkö soveltamaan verkkokurssin aineistoa omaan työyhteisööni? 
 

 
 

 
 

 

Lämmin kiitos Sinulle siitä, että olit mukana verkkokurssilla. Toivotan Sinulle 
menestystä omassa työssäsi. 

 
Jos haluat lähettää henkilökohtaisesti minulle palautetta kurssista, niin lähetä 

se osoitteeseen:  riitta-liisa.vaisanen@famecom.fi   Kiitos mukanaolosta. 

mailto:riitta-liisa.vaisanen@famecom.fi

