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TIIVISTELMÄ
Tämä opinnäytetyö käsittelee asiakaspalvelun laatua, myyntiä ja näiden kahden
osatekijän yhdistämistä asiakaspalvelukeskuksissa. Työssä käsitellään myös
Etelä-Suomen Sanomien asiakaspalvelun muutosta eli siirtymistä aktiiviseen ja
myynnilliseen asiakaspalveluun. Lisäksi käsitellään asiakaspalvelun laadun
kriteereitä sekä niiden toteuttamista ja ilmenemistä asiakaspalvelutyössä
yleensä.
Teoriaosuudessa selvitetään mitä asiakaspalvelun laatu tarkoittaa käsitteenä
sekä miten laatu ilmenee asiakaspalvelutyössä. Teoriaosuudessa käsitellään
myös laadun valvontaa ja miten laatua saadaan ylläpidettyä asiakaspalvelussa.
Lisäksi selvitetään miten asiakaslähtöisyyden käsite on muuttumassa
asiakkuuslähtöisyydeksi. Teoriaosuudessa käsitellään myös myynnin osaalueita ja mitä ominaisuuksia hyviltä myyjiltä vaaditaan.
Opinnäytetyön empiirinen osuus koostuu Etelä-Suomen Sanomille tehdystä
Mystery – shopping tutkimuksesta. Tutkimusongelmaksi asetettiin se, että mikä
on asiakaspalvelun yleinen laatu Etelä-Suomen Sanomien
asiakaspalvelupisteissä ja miten ne vastaavat niille laadittuihin laadun
kriteereihin. Lisäksi tavoitteena oli myös selvittää, miten myyntikoulutus oli
vaikuttanut asiakaspalvelijoiden myynnillisyyteen ja aktiivisuuteen.
Peruslähtökohtana oli kuitenkin selvittää, että onko palvelun laatu riittävän
korkea mahdollistamaan lisämyynnin tekemisen.
Tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta, että palvelun laatu on hyvällä
tasolla, samoin asiakaspalvelun perustekijät. Suurimmat puutteet löytyvät
asiakaskontaktin hallinnasta ja ennen kaikkea myynnin hyödyntämisestä
asiakaspalvelutyössä. Näihin asioihin tulee vielä kiinnittää huomiota myös
tulevissa myyntikoulutuksissa.
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ABSTRACT
This thesis deals with the quality of customer care, sales and a combining of
these two functions in a customer service center. This thesis also examines the
customer care of the Etelä-Suomen Sanomat -newspaper, how it is changing
and moving on to active and selling customer care. In addition, the thesis deals
with customer care criteria of quality and how they appear in the work of
customer advisors.
The aim of the theory section is to clarify what the quality of customer care
means and how it appears in the daily work of customer advisors. The theory
section also deals with the control of quality and how quality can be
maintained in customer care. In addition, the theory part discusses how the
concept of customer oriented thinking is changing towards customer
relationship oriented thinking. The theory part also deals with important parts
of sales and what qualities a good seller needs.
The empirical part consists of a Mystery-shopping study for Etelä-Suomen
Sanomat and its results. The intent was to find out what the main quality of
customer care in the customer service centers of Etelä-Suomen Sanomat was,
and how it corresponded with the demands of quality criteria. The aim was also
to find out whether sales training had any effect on the customer advisors’
activity and selling ability. The main point was to discover whether customer
care quality was high enough to increase sales.
The results showed that the level of customer care quality was high and so was
that of the basic factors in customer care work. The weakest parts were in
controlling the customer contact and taking advantage to make sales. These
factors should be noted and developed in the future sales trainings.
Keywords: customer care, quality, quality control, sales, customer orientation,
customer service center
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1

JOHDANTO

Tällä hetkellä tilanne useilla markkinoilla on se, että yhä useammat yritykset
tarjoavat tuotteita ja palveluita, mutta nämä ovat hyvin samankaltaisia.
Yritysten on tämän vuoksi pyrittävä erottautumaan kilpailijoistaan omaksi
edukseen. Yrityksillä on käytössään tähän tarkoitukseen erilaisia työkaluja
kuten tuotteiden ja palveluiden hinta, niiden markkinointi sekä myyntityö.
Kilpailun kiristymisen myötä hintaa ei voida käyttää kilpailukeinona niin kuin
ennen. Yritysten markkinointi, myynti sekä asiakaspalvelu ovatkin nousseet
tärkeään asemaan kilpailtaessa asiakkaista ja elintilasta.
Asiakaspalvelu on yksi osa yritysten markkinointia ja tätä nykyä varsin tärkeä
osa, koska se on selkein linkki asiakkaan ja yrityksen välillä. Suuri osa
yritysten asiakkaista on jossain vaiheessa asiakkuutta yhteydessä yrityksen
asiakaspalveluun. Tämän vuoksi asiakaspalvelukeskusten arvo on yrityksen ja
kuluttajan välisessä kanssakäymisessä on korkea, koska asiakkaat eli kuluttajat
arvostavat hyvän asiakaspalvelun ja sen korkean laadun korkealle. Viime
aikoina yritykset ovat alkaneet huomata asiakaspalvelun merkityksen
kuluttajan ja yrityksen välissä.
Yritykset ovat alkaneet hyödyntää asiakaspalvelun luomaa kanavaa
lisämyynnin tekoon. Edelläkävijän roolissa ovat olleet televiestintäalan
yritykset ja muiden alojen yritysten seuraavat perässä ja uudistavat kovaa
vauhtia asiakaspalvelunsa rakenteita. Myynnin perustana voidaan pitää
kuitenkin asiakaspalvelun laatua. Mikäli asiakaspalvelun laatu on
lähtökohdiltaan heikkoa, niin edellytykset lisämyynnin tekemiselle ovat
huomattavasti huonommat. Myynti asiakaspalvelun lisäarvona vaatii selkeää
kehitystä ja seurantaa myös asiakaspalvelun perusteisiin. Ennen kaikkea
asiakaspalvelun on muututtava passiivisesta asiantuntijapalvelusta aktiiviseen
asiakkaiden tarpeiden selvittämiseen.
Tämän opinnäytetyön on tarkoitus tarkastella niitä asiakaspalvelun laadun
kriteereitä, joiden kautta myynti ja myyntitilanteet voidaan rakentaa ja
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mahdollistaa asiakaspalvelutilanteissa. Tarkasteltavana kohteena ja
tutkimuksen casena on Etelä-Suomen Sanomien asiakaspalvelu, jossa
asiakaspalvelun rakenteellista muutosta on lähdetty toteuttamaan syksystä 2006
lähtien. Asiakaspalvelussa pyritään toteuttamaan sitä varten laadittuja laadun
kriteereitä, joita tämä työ käsittelee niin teoriaosuudessa kuin myös
tutkimusosuudessa.
Työn tavoitteena on selvittää mitkä yleisesti ottaen ovat asiakaspalvelun laadun
kriteerit ja miten niitä tulisi toteuttaa sekä miten laatu toimii myynnin
lähtökohtana asiakaspalvelussa.
Tarkoituksena on tutkia, miten asiakkaat kokevat Etelä – Suomen Sanomien
asiakaspalvelun toiminnan ja vastaako se laadittujen laadun kriteerien
toteutumista. Asiakaspalvelu on siirtymässä asiantuntijaorganisaatiosta kohti
myyntiorganisaatiota, joten työn tarkoituksena on myös selvittää ovatko
asiakaspalvelun perusteet kunnossa, jotta myyntiä voisi syntyä.
Tutkimusongelmana on se, että millaisena asiakkaat, jotka ovat lähtökohdiltaan
erilaisia, kokevat asiakaspalvelun laadun ja toiminnan sekä onko olemassa
selkeitä eroja asiakaspalvelupisteiden välillä. Tuloksena odotetaan tietoa siitä,
että millainen on asiakkaiden mielikuva palvelun laadusta ja ovatko
asiakaspalvelun perusteet sellaisessa kunnossa, jotta myyntitilanteita ja
myyntiä voisi syntyä.
Teoria toimii pohjana tässä työssä tutkimusongelman selvittämiselle.
Teoriaosuudessa pääpaino on asiakaspalvelussa ja sen laadussa. Lisäksi
teoriassa sivutaan myyntiä siltä osin, miten myyntilanteet syntyvät laadukkaan
palvelun kautta ja miten ne on hyödynnettävä. Asiakaspalveluun paneudutaan
sen perusteiden sekä johtamisen kautta ja tarkastellaan sitä myös
markkinoinnin osana. Laatua käsitellään teoriassa tarkemmin asiakkaiden
mielikuvina sekä kilpailutekijänä muihin yrityksiin nähden. Näistä teorian osaalueista muodostuvat tämän työn keskeisimmät käsitteet, jotka ovat
asiakaspalvelu, johtaminen, laadun kriteerit ja myynti.
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2

ASIAKASPALVELU JA ASIAKASLÄHTÖISYYS

Asiakaspalvelu on markkinoinnin tärkeimpiä kilpailukeinoja. Jukka Lahtisen ja
Antti Isoviidan (1999, 51) mukaan siirtyminen palveluyhteiskuntaan on
synnyttänyt huomattavasti uutta palvelukeskeistä yritystoimintaa. Heidän
mukaansa palvelu on tehokas tapa erottautua kilpailijoista, koska tavaroita on
helppo kopioida, mutta hyvän palvelukonseptin ja ihmissuhdetaitojen
huomattavasti vaikeampaa. Tällöin syntyy tilanne, jossa kilpailijoiden on
vaikea kuroa eroa kiinni, joka syntyy, siitä että yhdellä yrityksellä on alan
muita yrityksiä palveluhaluisempi, innostuneempi, koulutetumpi ja taitavampi
henkilökunta.
Lahtisen ja Isoviidan (1999, 51) mukaan hyvään asiakaspalveluun sisältyvät
myös myyntityö, mainonta, myynninedistäminen ja suhdetoiminta.
Asiakaspalvelua on kaikki asiakkaiden hyväksi tehty työ. Toiminnan tulos
syntyy siitä, että asiakkaiden ja kontaktihenkilöiden välinen vuorovaikutus
onnistuu hyvin. Lisäksi Lahtinen ja Isoviita toteavat, että osa asiakaspalvelusta
toteutuu niin, että asiakas näe kaikkia palvelutapahtuman vaiheita. Tällä
tarkoitetaan työtä, joka on tehty pohjustaen asiakaspalvelua. Esimerkiksi
koulutusalan yrityksissä näkymätöntä palvelua ovat etukäteen laaditut
materiaalit, kuten kalvopohjat ja muut oheismateriaalit, jotka on räätälöity
asiakaskohtaiseksi.
Lisäksi palvelulla on tehtävänsä. Jokainen yritys ja yhteisö palvelee sisäisiä ja
ulkoisia asiakkaitaan. Ulkoiset asiakkaat ovat niitä, jotka suorittavat
saamastaan palvelusta vastikkeeksi maksun. Sisäiset asiakkaat ovat
organisaation omia sidosryhmiä, jotka osallistuvat jollakin panoksella
maksullisten palvelujen tuottamiseen tai markkinointiin. Sisäiset palvelut
voivat olla maksullisia tai maksuttomia. tavanomaisimmat palvelun tehtävät
ovat palvelut markkinoinnin kohteena, palvelut tuotetarjouksen osana sekä
palvelu kilpailukeinona. (Lahtinen & Isoviita 1999, 51).
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2.1

Asiakaspalvelu yrityksen voimavarana

Palvelun tarkoitus yrityksessä tai organisaatiossa vaikuttaa siihen, mikä
merkitys palvelulla on kyseisessä yrityksessä tai organisaatiossa. Mainonnassa
eli ulkoisessa markkinoinnissa annettujen lupausten lunastaminen on
palvelutapahtuman tärkein tavoite. Asiakkaan henkilökohtaisen kontaktin
määrä asiakaspalvelun kanssa vaihtelee kaupanteon tyypin mukaan. Tärkeää
on, että asiakkaan mielikuvissa yrityksen tulee olla ensimmäinen ja parempi
kuin kilpailijansa. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo, 2000, 11)
Asiakaspalvelun tärkeys on tiedostettu yrityksissä viime aikoina kautta linjan.
Asiakaspalvelun päätehtävä on hankkia organisaatiolle uusia asiakkaita sekä
varmistaa nykyisten asiakkaiden asiakastyytyväisyys ja – uskollisuus.
Asiakaspalvelu vaikuttaa merkittävällä tavalla asiakkaiden
palvelukokemukseen organisaatiossa. Asiakaspalvelun laatu muodostuu
asiakaspalveluhenkilön tietotaidoista kuten esim. palvelu- ja tuoteosaamisesta
sekä palvelukäyttäytymisestä. Yhdistämällä nämä tekijät tasapainoiseksi ja
toimivaksi kokonaisuudeksi parhaassa tapauksessa organisaatio on luonut
itselleen kilpailijoille vaikeasti jäljiteltävän kilpailuedun, joka erottaa
organisaation muista kilpailijoistaan ja sitouttaa asiakkaan organisaation
pitkäaikaiseksi ja tuottavaksi asiakkaaksi. (Balentor 2006b)
Erinomainen asiakaspalvelu on yritykselle edullisin, mutta samalla
haasteellisin tapa ylittää asiakkaan odotukset. Kilpailukeinona se on
ylivoimainen. Asiakaspalvelu syntyy ihmisistä ja heidän osaamisestaan ja tätä
kilpailijat eivät voi kopioida. Tämän vuoksi yrityksen, jolla on hyvä
palvelumaine, onkin kaikin keinoin huolehdittava henkilökuntansa
palvelumotivaation säilymisestä. (Korkeamäki, ym. 2000, 11)
Yritys, joka rohkaisee asiakkaitaan antamaan palautetta ja toimii saamansa
asiakaspalautteen mukaisesti korjaamalla virheitään, saavuttaa nopeasti hyvän
maineen. Usein eri yhteyksissä ventovieraatkin ihmiset kertovat omista
palvelukokemuksistaan. Näin sana leviää. Tällä tavoin voidaan lievittää
pettymyksen tunnetta tai varoittaa ystäviä paikasta, josta saa huonoa palvelua.
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Myönteisten palvelukokemusten kertomisen taustalla on yleensä antaa taas
ystäville vinkki, mistä saa alan parasta palvelua. (Lahtinen & Isoviita 1999,
48). Näin yrityksen imago ja mielikuvat yrityksestä muodostuvat.
Ihmisten toiveet asiakaspalvelun suhteen muodostuvat seuraavasti:
TAULUKKO 1 (Lahtinen & Isoviita 1999, 48)

Ihmiset eivät halua olla

2.2

Ihmiset haluavat olla

•

Hyväksikäytettyjä

•

Arvostettuja

•

Arvosteltuja, loukattuja

•

Hyväksyttyjä

•

Naurunalaisia

•

Kunnioitettuja

•

Ylipuhuttuja

•

Kuunneltuja

•

Nöyristeltyjä

•

Palveltuja

•

Kohteita

•

Osallisia

Asiakaspalvelun johtaminen

Yksi ratkaisevimpia asioita asiakaspalvelun toimivuudelle on se, että kuinka
sitä johdetaan. Asiakaspalvelulle on ominaista, että työntekijät tekevät
suurimman osan työstään kahdenkeskisessä kanssakäymisessä asiakkaan
kanssa. Tämä tilanne luo kuitenkin erittäin suurta tarvetta esimiestyölle, vaikka
tilanne sinällään ei siltä vaikuta.
Työn mielekkääksi kokeminen ja onnistumisten kokeminen edellyttävät oman
toiminnan peilaamista työn tarkoitukseen ja tavoitteisiin. Nimenomaan tässä
tarkastelussa esimiehen antama tuki on olennainen. Esimies tuo organisaation
ja työyhteisön tavoitteet lähelle työntekijän arjen toimintaa ja mahdollistaa näin
kokemuksen oman työn merkityksellisyydestä osana suurempaa kokonaisuutta.
(Häkkinen & Uski, 2006, 61)
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Esimiestyön tärkeys tulee usein näkymättömästi, mutta selvästi. Esimiestyön
tehokkuus ja vaikutukset näkyvät parhaiten siinä, miten tuloksekkaasti
organisaatio toimii ja kehittyykö se asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Esimies
pystyy omalla johtamiskäyttäytymisellään vaikuttamaan olennaisesti ihmisten
työn tuloksellisuuteen ja työssä viihtymiseen. Työyhteisö muodostaa esimiehen
käyttäytymisen pohjalta omat käsityksensä johtajastaan ja hänen
tuloksellisuudestaan. Monissa tapauksissa nämä käsitykset poikkeavat johtajan
omasta tulkinnasta. Tämän vuoksi säännöllinen palaute onkin johtajan
kehittymiselle välttämättömyys. (Balentor, 2006a)
Esimiestyössä ei pidä aliarvioida työntekijöiden ja oman kouluttamisen
merkitystä. Asiakaspalvelutehtävissä toimivat työntekijät tarvitsevat
neljänlaisia taitoja suoriutuakseen töistään hyvin. Nämä taidot ovat teknisiä
taitoja, ihmissuhdetaitoja, tuote – ja palvelutietoutta sekä asiakastietoutta.
Kaikkiin pitää kiinnittää huomiota koko työuran ajan. (Bell & Zemke, 2006,
115)
Tärkeää on huolehtia henkilöstön osaamisesta sekä osaamisen kehittämisestä.
Johdon tulee kartoittaa säännöllisesti oman henkilöstönsä osaamista sekä saada
kuva siitä, millaista osaamista ja kehittämistä organisaatiossa tarvitaan. Johdon
tehtävänä on myös varmistaa asiakaspalvelu henkilöstön hyvinvointi mm.
työilmapiirin ja työssä jaksamisen osalta. Nämä tekijät vaikuttavat keskeisesti
toteutetun asiakaspalvelun laatuun. (Balentor, 2006d)
Asiakaspalvelutyötä tehdään lähes kaikissa yksiköissä tiimeissä ja jatkuva
koulutus on yhä suuremmassa roolissa. Tämän vuoksi myös esimiehen rooli on
muuttunut merkittävästi. Esimiehen rooli on muuttunut enemmän ”pomosta”
valmentajaksi. Samalla johtamisperiaate on muuttunut tavoitejohtamiseksi.
Kun tiimi on yhdessä sopinut ja hyväksynyt asetetut tavoitteet, on jokaisen
jäsenen helpompi selkeyttää toimintansa tiimin tavoitetta vastaavaksi. Niin
yksilöllä kuin tiimilläkin on kuitenkin luontainen taipumus kadottaa
perustehtävänsä ja työn tekemiseen liittyvät tosiasiat. Tavoitteista
keskusteleminen tuo ne takaisin päivittäisen toiminnan tasolle ja nostaa esille
vaadittavat osaamiset ja toimenpiteet. Tällöin tiimi voi tarvittaessa hakea
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lisäkoulutusta tai –jäsenen tukemaan tavoitteen saavuttamista. (Balentor,
2006d) Valmentavaan otteeseen esimiestyössä on sovelluksia, jotka
mahdollistavat voimaannuttavan johtamisen. Ensimmäinen ydintaito on kyky
analysoida niitä tapoja, joilla työntekijät voivat parantaa suoritustaan ja
kykyjään. Toinen ydintaito ilmenee kykynä luoda työntekijöiden ammatillista
ja persoonallista kasvua tukeva ilmapiiri. Kolmas ydintaito näyttäytyy
valmiutena ohjata työntekijöitä muutoksessa.. Lisäksi esimiehen vastuulla on
myös varhainen puuttuminen työyhteisössä tai yksilötyöntekijän kohdalla
mahdollisesti ilmeneviin työhyvinvoinnin riskeihin tai olemassa oleviin
ongelmiin. (Häkkinen & Uski, 2006, 61)
Liike-elämän palvelujohtajien ja urheiluvalmentajien välillä on monia
yhtäläisyyksiä. Esimiehen pitää tehdä samoja asioita kuin
urheiluvalmentajankin:

•

Perusasioiden opettaminen. Alaisten pitää tietää, miten heidän tulee
toimia omassa roolissaan tai asemassaan: mitä, milloin ja miten heidän
kuuluu tehdä ja mitä heidän tulee sanoa ja miksi.

•

Kehittää tiimityöskentelyä. Pitää varmistaa, että työntekijät tietävät,
miten heidän roolinsa kytkeytyy tiimin muiden jäsenten rooleihin.
Esimiehen täytyy saada työntekijät kiinnittämään huomiota sekä heidän
yksilösuoritukseensa että koko ryhmän suoritukseen. Lisäksi tiimi tulee
saada työskentelemään sopuisasti kilpailuoloissa, joissa jokaisella on
erilaisia haasteita.

•

Arvioida ja mukauttaa. Tuloksia tehtäessä on otettava huomioon
muitakin muuttujia, joihin kukaan ei useinkaan pysty edes
vaikuttamaan. Johtajan pitää osata vaihtaa työntekijöiden paikkaa,
reagoida äkillisiin tarpeisiin ja ennakoida tulevaisuudessa eteen tulevia
olosuhteita.

•

Tukea ja motivoida. Esimiehen tehtävänä on suunnitella ja valmistella,
reagoida ja sopeuttaa, korjata ongelmia romuttamatta työntekijöiden
itseluottamusta ja ylistää hyvistä pyrkimyksistä aiheuttamatta
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kuitenkaan sitä, että hyvin suoriutuneilla nousee menestys hattuun.
Keskittymällä suosikkeihin ei voi saada yhtenäistä tiimiä.
•

Olla taustalla. Esimiehen täytyy sijoittua lähelle toimintaa, jotta voi
tukea työntekijöitä, mutta ei kuitenkaan olla heidän tukkonaan, eikä
niin kaukana, etteivät tiedä mitä työntekijät tarvitsevat. (Bell & Zemke,
2006, 125, 126)

2.3

Asiakaspalvelu prosessina

Asiakaspalvelu on asiakkaan näkökulmasta prosessi, jonka monesta vaiheesta
yksi on varsinaisen ydinpalvelun käyttö. Asiakkaalle on usein muodostunut
kuva yrityksestä tai organisaatiosta, vaikka hän ei ole välttämättä käyttänyt
niiden palveluita laisinkaan. Tämä käsitys on muodostunut yrityksen
markkinointiviestinnästä ja sen luomasta yrityskuvasta, vastaavien yritysten
palvelujen käytöstä saaduista kokemuksista, tuttavien kertomuksista tai muista
kuulopuheista. Näiden kokemusten pohjalta hänelle on muodostunut
palveluodotuksia, eli ennakkokäsityksiä siitä, kuinka palveluprosessi sujuu.
(Korkeamäki, ym. 2000, 18)
Asiakaspalvelun prosessit on tärkeä huomioida jokaisen yrityksen
päivittäisessä toiminnassa ja keskittyä kaikkien osa-alueiden toimivuuteen,
jotta mielikuva ja imago yrityksestä ei saa asiakkaan mielessä pahoja tahroja.
Tämä tärkeää, sillä asiakas voi toisinaan liittää, jopa yrityksestä riippumattomat
ikävät mielikuvat yritykseen, vaikka yrityksellä ei ole ollut edes mahdollisuutta
vaikuttaa negatiiviseen kokemukseen.
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KUVIO 1. Asiakaspalveluprosessin vaiheet (Korkeamäki, Pulkkinen &
Selinheimo, 2000, 18)
Asiakkaan kokemukset yrityksen palvelusta muodostuvat seuraavien tekijöiden
myötä:

•

Mahdollisen puhelinkontaktin aikana asiakas saa jo alustavan
kokemuksen yrityksen palvelusta. Tähän vaikuttaa millainen ihminen
vastaa puhelimeen, kuulostaako hän iloiselta vai kyllästyneeltä, miten
hän alkaa hoitaa asiaa ja joutuuko asiakas odottamaan linjalle pääsyä tai
kierrätetäänkö puhelua monen mutkan kautta. Puhelinvaihteenhoitaja
tai kuka tahansa puhelimeen vastaava on yrityksen käyntikortti oman
äänensä ja käytöksensä kautta. Asiakas tekee äänen ja asioiden
hoitamisen perusteella päätelmiä yrityksestä.

•

Ympäristövaikutelman asiakas luo paikasta, jossa yritys sijaitsee.
Siihen vaikuttavat alueen yleinen viihtyisyys ja siisteys sekä alueella
sijaitsevat yritykset ja rakennukset. Osan vaikutelmasta luo myös
yrityksen oma julkisivu.

•

Sisääntulovaiheessa asiakas kiinnittää huomiota sisääntulon
helppouteen ja siihen, tunteeko hän olevansa tervetullut yritykseen.
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Suuret, helposti avautuvat ovet, portaaton ja kynnyksetön sisäänkäynti
sekä siisti ja viihtyisästi somistettu liiketila ovat tärkeitä. Myös muut
asiakkaat sekä henkilökunnan esilläolo vaikuttavat asiakkaan
kokemukseen
•

Palvelua halutessaan asiakas joutuu usein odottamaan vuoroaan.
Odotusvaiheessa asiakkaan kokemaan palveluun vaikuttaa mm. se,
huomataanko hänen tulleen paikalle, eli onko henkilökunta ottanut
häneen vaikkapa katsekontaktin. Asiakkaan kokemuksiin vaikuttavat
myös, miten hänen palvelunsaantivuoronsa on järjestetty esimerkiksi
apteekissa, verotoimistossa tai pankissa (vuoronumerojärjestelmä) sekä
millaisia muut asiakkaat ovat, mitä he tekevät, ovatko tilat viihtyisät ja
onko odotusvaiheessa jotakin ajankulua, esimerkiksi mahdollisuus
tutustua yrityksen tuotteisiin tai organisaation palveluihin.

•

Varsinaisessa palvelu- tai myyntitapahtumassa asiakkaan on voitava
tuntea olevansa keskeisessä asemassa. Asiakkaalla on ongelma tai
tarve, johon hän on tullut hakemaan ratkaisua. Asiakkaan täytyy tuntea,
että hänen asiansa on häntä palvelevalle henkilölle tärkeä..
Ydinpalvelun aikana asiakas ja palveluhenkilö pyrkivät ratkaisemaan
asiakkaan tarpeen. Ydinpalveluun kuuluvat tarvekartoitus, ratkaisun
tarjoaminen ja kaupan päättäminen tai palvelun tuottaminen.

•

Palvelusta irrottautumisen vaiheeseen kuuluvat kassatoiminnot,
rahastus tai hyvästely tai ne kaikki. Se, että asiakaspalvelija viipyy
hetken ainakin henkisesti asiakkaan matkassa tämän tehdessä, antaa
hyvän lähtövaikutelman

•

Palvelutapahtuman jälkeen asiakkaan kokemuksiin vaikuttavat vielä
muiden mahdolliset kommentit, omat kokemukset tuonteja
palvelukokonaisuudesta ja muut, joskus hyvinkin sattumanvaraiset
seikat. Esimerkiksi pysäköintiajan ylittäminen ja sen seurauksena saatu
pysäköintivirhemaksu saattaa romahduttaa muuten hyvin toimineen
palvelukokonaisuuden; asia, johon yritys ei ole mitenkään voinut
vaikuttaa. Eräät palvelualan yritykset ovat parantaneet
asiakaspalveluaan tässäkin asiassa: henkilökunta käy tarvittaessa
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lisäämässä kolikoita asiakkaan autopaikan mittariin, jos asiakas joutuu
viipymään yrityksessä aiottua pidempään.
•

Yrityksen harjoittama asiakkaan jälkihoito, esimerkiksi laskutuksen
hoitaminen ja tavaran toimittaminen ajallaan, jatkavat palveluprosessia
paljon asiakkaan käyntiä pitemmälle. Jälkimarkkinoinnilla yritys voi
tuottaa asiakkaalle mielihyvää ja se voi pysyä asiakkaan mielessä
vaikkapa muistamalla tätä joulukortilla tai kiitoskirjeellä. (Lepola,
Pulkkinen, Raivio, Selinheimo & Sulkanen, 1998, 25 - 27)

Koko palveluprosessin ajan asiakas kerää itselleen kokemuksia kyseisen
yrityksen tai organisaation palvelusta. Kun hän seuraavan kerran käyttää
samaa palvelua, hänellä on omia kokemuksia, jotka taas vaikuttavat hänen
mielikuvaansa ja odotuksiinsa seuraavan asiointikerran tapahtumista. Tämä
asettaa palvelujen tuottajille suuret vaatimukset, sillä asiakas kokee
jokaisen asiointikerran hieman eri lailla ja jokainen palvelutapahtuma
vaikuttaa hänen mielikuvaansa yrityksestä. (Korkeamäki, ym, 2000, 21)
Tämän vuoksi jokainen asiakaskohtaaminen – ja kontakti on ensiarvoisen
tärkeä ja niistä selviytyminen niin, että asiakas tuntee olonsa palveluksi,
jokaisella kerralla.

2.4

Asiakaslähtöisyys
Lähtökohtana yrityksen kilpailukyvylle toimii osaaminen. Tuotteita ja
tuotantoa koskevaa asiantuntemusta on perinteisesti pidetty yrityksen
osaamisena. Pelkkä asiantuntemus ei riitä, vaan yrityksellä tulee olla myös
asiakastuntemusta. Pelkästään asiakasta kuuntelemalla ei saavuteta
tarvittavaa tuntemusta. Sen lisäksi yrityksen on tiedettävä ja tunnettava
asiakkaan arvontuotanto. Yrityksen tulee perustaa asiakkuusajattelunsa
selkeään strategiaan: sen tulee valita oikeat asiakkaat, laatia näitä varten
selkeät asiakkuusstrategiat ja luoda prosessit näiden strategioiden
saavuttamiseksi.
Asiakkuus kuvastaa käsitteenä itsessään asiakkaiden hoitamisen
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syvintä olemusta: asiakkuudessa on kaksi osapuolta, yritys tai yhteisö ja
asiakas. Asiakkuus on näiden osapuolten yhteistyötä, eli vaihdantaa.
Asiakkuus on prosessi jossa molemmat osapuolet vastavuoroisesti
suorittavat oman osansa. Ja asiakkuuteen liittyy laadullisia mielleyhtymiä:
luottamusta, toisen osapuolen arvostusta pitkäaikaista ja johdonmukaista
yhteistyötä. Asiakkuuden arvon rakentuminen edellyttää, että johtamisen
lähtökohdaksi otetaan asiakkuuden syvällinen ymmärtäminen. Toiminnan
lähtökohdaksi on siis otettava asiakas ja asiakkuus. (Storbacka, Blomqvist,
Dahl & Haeger, 1999, 19)
Asiakaslähtöisessä ajattelumallissa yritys lopettaa katsomasta pelkästään
peiliin ja kurkistaa myös ulos ikkunasta. Otetaan selvää kaupan teon
toisesta osapuolesta ja sen tarpeista. Menestymisen ajatellaankin syntyvän
siitä, miten hyvin yritys pystyy sopeutumaan kysynnän tarpeisiin.
Lähtökohtana ei silloin ole se, mitä halutaan valmistaa tai myydä, vaan se,
mitä asiakas haluaa tai saattaisi haluta ostaa. Nämä seikat on otettava
huomioon tuotekehittelyssä, valmistuksessa ja markkinoinnissa. (Vuokko,
1997, 13)
Menestyvän yrityksen taustalla on aina asiakas. Usein asiakas ei saa
haluamaansa palvelua, koska yritys luulee tietävänsä asiakkaan tarpeet.
Tavaroiden tuottaja voi pitää itseään asiakaslähtöisenä, mutta harvassa
yrityksessä on mietitty käytännön mittareita kuluttajapalautteeseen. Koko
organisaatio on vastuussa asiakaslähtöisyydestä (Yrittäjät, 2006a)
Asiakaslähtöisyyden voi testata viiden kohdan listalla:
•

Onko meidän kanssamme helppo toimia?

•

Pidämmekö antamamme lupaukset tuotteista, jakelusta, palvelusta ja
huollosta?

•

Täytämmekö asettamamme standardit?

•

Kuuntelemmeko, onko meillä seurantatutkimusta, kohtelemmeko
asiakkaita yksilöinä?

•

Teemmekö yhteistyötä yrityksessämme? (Yrittäjät, 2006a)
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Asiakaslähtöisyyden edellytyksenä on asiakaslähtöisyyden toimivuus sekä
strategisella, taktisella että operatiivisella tasolla. Asiakaslähtöisyys ei ole
kuitenkaan ominaisuus, joka organisaatiolla joko on tai ei. Sitä on
organisaatiolla enemmän tai vähemmän. Asiakaslähtöisyyteen ei voi
pakottaa: asiakas aistii teennäisyyden ja pelkästään ulkoaopitun
käyttäytymismallin. Yleisellä tasolla voidaankin sanoa, että organisaation
ja sen koko henkilöstön asiakaslähtöisyys edellyttää sitä, että
asiakaslähtöiseen toimintaan on olemassa:
•

motivaatio

•

kyky

•

mahdollisuus

Perustana on se, että koko organisaatiossa ja sen jokaisella työntekijällä tulisi
olla motivaatio toimia asiakaslähtöisesti. Asiakas ja asiakkaan tyytyväisyys
nähdään tärkeänä osana omaa vastuualuetta. Tämän lisäksi hallitaan siihen
liittyvät tiedot ja taidot. Pitää osata toimia asiakaslähtöisesti. On tärkeää, että
tunnetaan asiakkaiden tarpeet. Olennaista on myös se, että jokainen työntekijä
tietää, kuka tai mikä on oman organisaation asiakas. Yhtenä edellytyksenä ovat
mahdollisuudet, joka tarkoittaa sitä, että organisaation tulee luoda
työskentelyolosuhteet sellaisiksi, että henkilöstö pystyy hyödyntämään
motivaatiotaan ja kykyään toimia asiakaslähtöisesti. (Vuokko, 1997, 37)
2.4.1

Asiakaslähtöisyydestä asiakkuuslähtöisyyteen

Asiakkuus on asiakkaan ja yrityksen välinen prosessi, joka koostuu
asiakohtaamisista, joiden aikana yrityksen ja asiakkaan
arvontuotantoprosessien välillä tapahtuu resurssien vaihdantaa.
Asiakkuusajattelua noudattava yritys lähtee liiketoiminnassaan liikkeelle
asiakkuudesta. Tämä ei sinällään ole mitenkään mullistavaa. Asiakkuudessa
asiakasta ei nähdä enää tekemisen kohteena, objektina vaan tekijänä,
subjektina. Koska asiakkuusajattelu on yrityksen yhteinen ajattelumalli, niin
sen tulee selvästi näkyä myös käytännön asiakasprosesseissa. (Asiakkuus,
2001)
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Asiakkuuslähtöinen yritys pyrkii kaikilla olemassa olevilla keinoilla
kasvattamaan omaa tietoansa siitä, miten asiakkaat tuottavat itselleen arvoa.
Tämän perusteella on helpompi arvioida, miten yritys voi auttaa olemassa
olevalla osaamisellaan asiakastaan. Tavoitteena ei edes ole olla lähellä
asiakasta, vaan tavoitteena on elää yhdessä asiakkaan kanssa.
Keskeisenä pyrkimyksenä on kasvattaa asiakkaiden mahdollisuuksia tuottaa
arvoa itselleen. Kun asiakas muuttuu subjektiksi ja asiakkuudessa tapahtuvasta
yhteisestä arvontuotannosta tulee objekti, yrityksen on käytävä läpi kaikki
toimintansa perusasiat liiketoimintastrategiasta ohjausjärjestelmiin. Edellä
mainitusta syystä viime vuosina käytössä olleet ajattelumallit
tulee korvata tai ainakin niitä on kehitettävä. Erityistä tarkastelua ja
kehittämistä vaativat asiakkaiden tarpeita, yksilöllistämistä ja uskollisuutta
koskevat mallit Yritykset uskovat nykyään liikaa tilastollisiin mahdollisuuksiin
ennustaa ja ohjata asiakkaiden käyttäytymistä. Käsitys, että asiakas käyttäytyy
rationaalisesti, on väärä. Siksi ennusteet asiakkaiden asenteista ja
käyttäytymisestä ja niiden välisestä suhteesta ovat epävarmoja. Asiakkaan
todellisia tarpeita on siis vaikea ennakoida
Asiakkuuslähtöinen yritys on sekä fyysisesti että henkisesti lähellä
asiakasta. Lähellä oleminen ei kuitenkaan tarkoita aina fyysistä läheisyyttä,
sillä etäisyys on suhteellinen käsite. Vastuu asiakkuudesta on aina yrityksellä,
mutta etäisyydestä päättää asiakas. Jotkin yritykset eivät kunnioita asiakasta,
vaan tunkeutuvat tätä liian lähelle, jolloin asiakas ärsyyntyy ja kokee olonsa
epämukavaksi. Asiakkuuslähtöisyyttä ei voi määrittää fyysisen ja henkisen
etäisyyden perusteella, vaan se määräytyy asiakkuuden molemminpuolisen
arvon ja tulevan kannattavuuden mukaan. (Storbacka, ym. 1999, 21- 23)
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2.4.2

Asiakkuuslähtöisyyden avaintekijät

Asiakkuuslähtöisyys vaatii yrityksiltä tiettyjen tekijöiden toteutumista
yrityksen toiminnassa. Asiakkuuslähtöisyyttä varten tarvitaan saavutettavuutta,
vuorovaikutteisuutta ja arvotuotantoa.

KUVIO 2. Asiakaslähtöisyyden edellytykset (Storbacka, Blomqvist, Dahl,
Haeger &, 1999, 26)
Saavutettavuus on arvokkaiden asiakkuuksien synnyttämisen perusedellytys.
Se ei tarkoita pelkästään sopivia aukioloaikoja tai nopeaa puhelinpalvelua vaan
se on kokonaisvaltaisempi käsite. Asiakaslähtöisesti toimiva yritys tekee
asiakkaalle helpoksi lähestyä yritystä niin fyysisesti kuin tiedon ja tunteekin
tasolla. Saavutettavuus lähtee vahvasta läsnäolosta markkinoilla. (Asiakkuus,
2001) Saavutettavuus on ensimmäinen askel kohti asiakkuuslähtöisyyttä. Ilman
sitä ei ole mahdollisuutta jalostaa asiakkuuksia. Nyky-yritykset eivät useinkaan
ole riittävän hyvin saavutettavissa. Puhelimessa joutuu odottamaan pitkään,
aukioloajat sopivat huonosti asiakkaiden tarpeisiin, viestintä on vaikeasti
ymmärrettävää, mainonta on hajanaista jne. Asiakkaat ovat usein
hämmästyttävän kärsivällisiä, mutta on vain ajan kysymys, milloin he alkavat
etsiskellä muita vaihtoehtoja. Niillä yrityksillä, jotka parantavat
saavutettavuuttaan valittuihin asiakasryhmiin nähden, on hyvät mahdollisuudet
saada kilpailuetua. (Storbacka, ym. 1999, 23 - 24)

16

Yritys, jolla on saavutettavuus kunnossa voivat keskittyä hoitamaan
yhteistoimintaa ja vuorovaikutteisuutta eri tavoin. Kyse on osittain tarjoamien
kehittämisestä asiakkaan tilanteen ja tarpeiden pohjalta ja osittain asiakkaan
kanssa tapahtuvan tiedonvaihdannan sopeuttamisesta. Se tarkoittaa myös
perinteisiä yrityksen ja asiakkaan vaihdannan muotoja. Asiakaskohtaaminen on
aina ollut asiakkuuden ydinasia. Oli kyse sitten henkilökohtaisesta
kohtaamisesta tai vaikkapa tietoverkkojen välityksellä tapahtuvasta
vaihdannasta. Siksi yrityksen on jatkuvasti luotava uusia ja kehitettävä vanhoja
kohtaamispaikkoja, joissa voidaan vaihtaa tietoa, osaamista ja tuotteita.
(Asiakkuus, 2001) Vuorovaikutteisuus rakentuu oppimista edistävän
vuoropuhelun sekä asiakkuuksien ja asiakkuusprosessien yhteisen kehittämisen
ja sopeuttamisen varaan. Mitä useammissa prosesseissa asiakas on suoraan tai
epäsuorasti mukana, sitä paremmat ovat mahdollisuudet mukauttaa toimintaa.
Siksi vuorovaikutteisuus on hyvien asiakkuuksien kehittämisen edellytys.
Viestintä yhdistää ihmisiä ja synnyttää suhteita sekä inhimillistä toimintaa.
viestintä saattaa ratkaista sen, kuinka hyvin yritykset pystyvät synnyttämään
pitkäaikaisia asiakkuuksia tulevaisuudessa (Storbacka, ym. 1999, 24 - 25)
Kolmas avaintekijä asiakkuuslähtöisyydessä on arvontuotanto. Arvo luodaan
yhdessä asiakkaan kanssa molempia osapuolia koskevissa prosesseissa. Arvon
tuottaminen edellyttää, että asiakkaan ja yrityksen prosessit sopivat yhteen.
Asiakkaan tulee myös pystyä hyödyntämään kaikkia toimittajan resursseja
omassa liiketoiminnassaan. On myös oleellista, että asiakas ja toimittaja
pystyvät asemoitumaan oikein toimialansa ja toimintaympäristönsä
arvontuotantoketjuihin. Toimittaja - asiakas "symbioosissa" on luotavissa
kahdenlaista eri arvoa: välitöntä ja välillistä. Välitön arvo syntyy niiden
tuotteiden ja lupausten mukaan, joita asiakas saa vastineeksi omista
korvauksistaan ja lupauksistaan. Välillinen arvo puolestaan koostuu pääosin
yhteisestä oppimisesta ja kehittymisestä sekä tunnearvosta, kuten luotettavan
asiakkuuden mukanaan tuomasta turvallisuudesta. Useimmiten arvo syntyy
tuotetta tai palvelua käytettäessä, ei niinkään vaihdannan hetkellä. Nykyään
yhä useamman asiakkaan ja toimittajan välinen yhteistyö on niin merkittävää,
että asiakas osallistuu aktiivisesti tuotantoon. Silloin kyse on pitkäaikaisesta
prosessista, jossa molemmat osapuolet toimivat yhdessä tuottaakseen
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suurimman mahdollisen arvon. Asiakkuuslähtöinen yritys auttaa asiakastaan
tuottamaan arvoa. Jotta tämä on mahdollista, täytyy asiakkaan
arvontuotantoprosessi ymmärtää syvällisesti sekä oma rooli siinä. (Asiakkuus,
2001) Yritys, joka kykenee jatkuvasti arvioimaan ja määrittämään prosessejaan
uudestaan voidakseen tarjota asiakkaalle en uusia mahdollisuuksia arvon
tuottamiseen, vahvistaa kilpailukykyään. Nämä kolme tekijää muodostavat
jonon että hierarkian. (Storbacka, ym. 1999, 25)
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3

ASIAKASPALVELUN LAATU

Asiakaspalvelun muuttuessa yhä asiakaslähtöisemmäksi ja
myyntivetoisammaksi, niin monet yritykset ovat kiinnittäneet huomiota
enemmän koko asiakaspalvelun perusrakenteisiin. Yhä enemmän annetaan
arvoa asiakaskohtaamisille ja pyritään selvittämään asiakkaiden odotuksia ja
mielikuvia palvelun osalta.
Tuire Ylikosken (1999, 118) mukaan laatu tarkoittaa sitä, miten hyvin tuote
(tavara tai palvelu) vastaa asiakkaan odotuksia ja vaatimuksia eli miten hyvin
asiakkaan tarpeet ja toiveet täyttyvät. Laatu on näin asiakkaan muodostama
yleinen näkemys tuotteen tai palvelun onnistuneisuudesta. Laatu on tavallaan
asiakkaan asenne organisaatiota ja sen tarjoamia tuotteita kohtaan. Asiakas on
laadun tulkitsija ja laatua tulisikin aina tarkastella asiakkaan näkökulmasta.
Vain asiakas voi kertoa, onko laatu hyvä vai huono eli vastaako laatu sitä mitä
asiakas odottaa.
Asiakas arvioi palvelun laatua palvelutuotantoprosessin jokaisessa vaiheessa.
arvioinnin kohteena ovat ydintuote ja kaikki liitännäispalvelut. Asiakkaille
muodostuu nopeasti luotettavalta vaikuttava kuva siitä, mikä on hyvää ja mikä
huonoa tavaraa. Palvelun laatua asiakkaan on vaikeampi arvioida, joten hän
muodostaa itselleen laatumielikuvan. Palvelun laadun kanssa suunnilleen
samaa tarkoittaa käsite asiakaslaatu. (Lahtinen & Isoviita 1999, 61)
Asiakkaan kokemus laadusta muodostuu sekä siitä, mitä asiakas palvelun
lopputuloksena saa, että siitä miten varsinainen palveluprosessi sujui. Näitä
kahta laadun osatekijää kutsutaan tekniseksi eli lopputuloslaaduksi ja
toiminnalliseksi eli prosessilaaduksi. Tapa jolla palvelu suoritetaan saattaa
asiakkaalle olla jopa palvelun lopputulosta tärkeämpi. Palveluorganisaation
henkilöstön ja asiakkaan välinen vuorovaikutus on tällöin avainasemassa hyvän
palvelukokemuksen muodostumisessa. (Ylikoski, 1999, 118)
Kolmas laadun osatekijöistä on asiakkaan mielikuva yrityksestä eli imago.
Imago toimii laatukokemuksen suodattimena. Asiakas näkee teknisen ja
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varsinkin toiminnallisen laadun tämän suodattimen läpi. Hyvä imago suodattaa
satunnaisia pieniä ja joskus isompiakin virheitä, niin että virheistä huolimatta
asiakas kokee palvelun laadun tyydyttäväksi. Huono imago sen sijaan
vahvistaa asiakkaan huonoja kokemuksia entisestään. (Ylikoski, 1999, 118)

3.1

Asiakkaan palveluodotukset ja mielikuvat

Asiakkaalla on aina omat ennakko-odotuksensa yrityksestä ja sen palveluista.
Asiakkaan odotuksiin vaikuttavia tekijöitä on monia. Yrityksen markkinointi
on luonut jo tietyn mielikuvan. Asiakas on myös kuullut muiden mielipiteitä,
moitteita tai suosituksia. Näiden tekijöiden lisäksi asiakkaalla on mahdollisesti
omia aiempia kokemuksia yrityksestä. Asiakas myös vertaa yrityksiä
kokemuksiinsa kilpailevista yrityksistä. (Jokinen, Heinämaa & Heikkonen,
2000, 228)
Asiakkaiden ennakko-odotuksilla on kahdenlaista luonnetta. Odotuksilla on
ennakoivaa ja normatiivista luonnetta. Ennakoivia odotukset ovat silloin, kun
kuluttaja on valitsemassa palvelua ensimmäistä kertaa. Nämä odotukset
vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen asiakkaana. Kokemuksen myötä
odotukset muuttuvat normatiivisiksi eli ohjeellisiksi. Kun asiakas on käyttänyt
palvelua ja ollut siihen tyytyväinen, hän odottaa palvelun olevan jatkossakin
samanlaista. Odotusten merkitys asiakkaan laatukokemuksessa on suuri.
Laadun arvioinnissa odotukset muodostavat asiakkaalle ikään kuin peilin,
johon hän peilaa palvelukokemustaan. Odotusten ja kokemusten vertailun
perusteella asiakkaalle muodostuu käsitys siitä millaista laatua hän on saanut.
(Ylikoski, 1999, 120)
Palveluodotukset voidaan jakaa myös ryhmiin. Odotukset voidaan jakaa
kuuteen ryhmään seuraavasti:
1. Ihannepalvelu, tarkoittaa asiakkaan mielen mukaista palvelua.
Tällaista palvelua ei kuitenkaan usein saa, koska sen
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tuottaminen on niin kallista, että palveluntuottajalla ei ole siihen
varaa.
2. Paras koettu palvelu. Tämä kuvaa sellaista palvelua, jota asiakas
on joskus onnistunut saamaan tietyllä toimialalla.
3. Odotettu palvelu, tarkoittaa palvelun tasoa, jota asiakas odottaa
saavansa.
4. Tyypillinen palvelu toimialalla. Usein hieman matalammalla
tasolla kuin odotettu palvelu.
5. Ansaittu, oikeudenmukainen palvelu. Toisinaan asiakas ei odota
saavansa kuin tätä peruspalvelua.
6. Hyväksyttävä palvelu. Jokaisella asiakkaalla on tietty käsitys
tästä palvelun alimmasta hyväksyttävästä tasosta. Asiakas voi
kuitenkin olla tyytymätön, vaikka tämä taso ylittyisi. (Lahtinen
& Isoviita 1999, 62)

Asiakkaiden odotukset ovat sekä kaksitasoisia että joustavia. Ensinnäkin
asiakkaalla on odotuksia hänelle riittävästä palvelusta. Toisaalta hänellä on
käsitys siitä, millaista palvelua hän haluaisi saada. Näiden kahden tason väliin
jäävää aluetta nimitetään hyväksyttävän palvelun alueeksi. Tämä
hyväksyttävän palvelun alue muodostaa eräänlaisen joustovaran sille, mitä
asiakas sietää. Sitä kutsutaankin myös toleranssivyöhykkeeksi. Tärkeissä
asioissa asiakkaan odotukset eivät paljoa jousta. Vähemmän tärkeissä asioissa
asiakkaan sietokyky sen sijaan on suurempi ja joustovaraa löytyy. Tosin myös
tilannetekijät vaikuttavat asioiden tärkeyteen. Kiireinen asiakas kiinnittää
palvelun nopeuteen enemmän huomioita kuin asiakas, joka on varannut
asioimiseen runsaasti aikaa. (Ylikoski, 1999, 121, 122)
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KUVIO 3. Palvelun laatukokemuksen syntyminen (Qualitas Fennica, 2006)
Lahtisen ja Isoviidan (1999, 64) mukaan mielikuvamarkkinointi on yrityksen
ulkoisen kuvan parantamista sen potentiaalisten ja olemassa olevien
asiakkaiden keskuudessa. Kielteinen mielikuva muodostuu kaiken viestinnän
läpimenon esteeksi. Yrityksen on turha vakuuttaa olevansa ”palveleva”,
”asiakassuuntainen” tai ”vastuullinen”, jos asiakkaiden omat kokemukset ja
ystäväpiiristä kuullut tarinat ovat päinvastaisia. Kielteistä mielikuvaa ei voi
kääntää myönteiseksi pelkän markkinoinnin avulla. Vain muutos yrityksen
käyttäytymisessä vakuuttaa asiakkaan laadun parantumisesta.
Tätä asiakkaiden tunteiden, mielikuvien ja kokemusten summaa kutsutaan
imagoksi. Mielikuvat voivat liittyä palvelukokemukseen, organisaatioon
sinänsä tai sen asiakkaisiin – keitä ja millaisia muut asiakkaat ovat. Asiakkaalle
muodostuva kuva on subjektiivinen näkemys, ja se saattaa paljonkin siitä,
miten organisaatio haluaisi asiakkaiden silmissä näkyä. (Ylikoski, 1999, 137)
Palveluorganisaation imago syntyy seuraavien asioiden perusteella:

•

Organisaation identiteetti: nimi ja logo, organisaation ominaisuudet,
hinnat, mainonnan määrä ja laatu.

•

Organisaation maine: johdon maine, toiminnan uskottavuus, palvelun
luotettavuus, organisaation kulttuuri
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•

Konkreettiset vihjeet palvelusta: sisustus, layout, valot, rakennukset,
parkkipaikat yms. Myös muut asiakkaat vaikuttavat imagoon.

•

Palvelun taso: palvelujen määrä, saavutettavuus, palveluprosessit.

•

Asiakaspalveluhenkilöstö: ystävällisyys, ulkonäkö, asenteet ja
käyttäytyminen, huolenpito asiakkaasta ja pätevyys. (Ylikoski, 1999,
138 - 139)

3.2

Asiakaspalvelun laatu kilpailutekijänä

Asiakaspalvelu on yksi selkeä kilpailutekijä, jolla pyritään erottautumaan
kilpailijoista. Yritykset panostavat yhä enemmän asiakaspalveluihinsa, joten
erottautuminen asiakaspalvelun tasolla on hyvin paljon kiinni asiakaspalvelun
laadusta. Koska asiakaspalvelu on tärkeässä asemassa, niin on yritysten
panostettava nimenomaan sen laatuun ja laadunvalvontaan. Lisäksi
laadukkaalla palvelulla on paremmat mahdollisuudet saada uusia asiakkaita ja
ennen kaikkea säilyttää vanhemmat asiakassuhteet.
Ylikosken (1999, 117) mukaan palvelun tuottajalla on oma käsityksensä siitä,
mitä hyvä palvelu on. Asiakaskeskeisyys kuitenkin edellyttää, että palvelun
laatuakin katsotaan asiakkaiden silmin. Eri ihmisille hyvä palvelu merkitsee eri
asioita. Ylikosken (1999, 117) mukaan organisaation tuleekin selvittää, mitä
asioita juuri sen asiakkaikseen tavoittelevat ihmiset arvostavat. Näin kaksi
saman alan yritystä voi tarjota asiakkailleen eritasoista palvelua, toisella on
itsepalvelu ja toisella täysi palvelu, ja silti pitää asiakkaansa tyytyväisinä. Tämä
asiakkaiden tyytyväisyys perustuu siihen, että kumpikin yritys tarjoaa omille
asiakkailleen juuri sellaista palvelua kuin nämä odottavat.
Yritysten on jatkuvasti pyrittävä täyttämään asiakaspalvelussa tietyt kuluttajien
tarpeet, jotta palvelu olisi laadukasta. Seuraavien tekijöiden on ainakin oltava
kunnossa:
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•

yrityksen oltava kykenevä saamaan jatkuvasti uusia asiakkaita ja lisää
myyntiä – yrityksen pitää jatkuvasti kartoittaa uusia
myyntimahdollisuuksia ja uusia asiakkuuksia.

•

yrityksen oltava kykenevä tarjoamaan asianmukaista palvelua omille
asiakkailleen – asiakaspalvelu on suunniteltava siten, että laatu on
mahdollisimman korkea. Tavoitettavuus tulisi olla hyvä ja asiakkaiden
asioiden tulisi hoitua kontaktin aikana.

•

vähentää kalliiden inhimillisten virheiden määrää – virheiden
vähentäminen kaikilla asiakaspalvelun tasoilla.

•

yrityksen tulee olla kykenevä hankkimaan markkinointitietoa –
jokainen asiakaskontakti on nähtävä mahdollisuutena hankkia tietoa
tulevaisuuden markkinoista. Tietoa tulisi hankkia helpoilla ja sopivilla
tavoilla. (International Engineering Consortium, 2005a, b, c)

Laatuun panostaminen edellyttää kuitenkin yritykseltä toimenpiteitä.
Taloudellinen panostus ja koulutus ovat välttämättömiä mikäli muutosta
halutaan. Muutosten käynnistymiseen ei riitä se, että otetaan yksittäinen
työnjohtaja, puhelinvaihteen hoitaja tai myyntineuvottelija, joka lähetetään
kursseille, ja ihmetellään jonkin ajan kuluttua, miksi palvelu ei ole parantunut,
vaikka koulutukseen on pantu rahaa huomattavia summia. On, havaittu, että on
tehokkaampaa kouluttaa koko henkilökuntaa palveluasioissa kuin johtoa koko
viikko. Parantuneeseen palveluun ei päästä yksittäisiä temppuja tekemällä,
vaan koulutuksen on koskettava koko henkilökuntaa. (Lahtinen & Isoviita
1999, 61)
Henkilökunnan kanssa kannattaa keskustella ja sopia, mikä on hyvää palvelua.
Usein tehdään myös se virhe, että henkilökuntaa syytetään laatuvirheistä,
joiden syntymiseen heillä ei ole mitään osuutta. Laatua koskevat tutkimukset
ovat osoittaneet, että 85 % organisaation laatuvirheistä johtuu heikosta
johtamisesta, ja vain 15 % laatuvirheistä on suoranaisesti työntekijöiden
vastuulla. (Lahtinen & Isoviita 1999, 61)
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3.3

Laadukkaan asiakaskontaktin rakenne

Tärkein hetki yrityksen kannalta on kontakti asiakkaan ja yrityksen välillä eli
asiakaspalvelukontakti, tapahtui se sitten puhelimitse tai kasvotusten. Nämä
asiakaskontaktit ovat niitä hetkiä, jolloin yrityksillä on mahdollisuus hankkia
uusia asiakkaita, lujittaa luottamusta vanhoissa asiakkaissa tai menettää niitä
kilpailijoille. Tämän kontaktin sujuminen määrittelee todella paljon sitä, että
minkälaisen mielikuvan asiakas yrityksestä saa ja miten hän suhtautuu siihen
jatkossa.
Asiakaspalvelutilannetta on kutsuttu totuuden hetkeksi. Totuuden hetkellä
viitataan tapahtuman ainutkertaisuuteen – palvelutilanne ei koskaan toistu
täysin samanlaisena. Asiakas kuluttaa samanaikaisesti asiakaspalvelijan
tuottaman palvelun. Asiakaskohtaamisen merkityksellisyyttä osoittaa myös
1/12-sääntö, jonka mukaan yksi kielteinen kokemus edellyttää 12 positiivista
kokemusta.
Asiakaspalvelutilanteeseen vaikuttavat ensisijaisesti asiakaspalvelija, asiakas,
yritys sekä erilaiset tilannetekijät, jotka liittyvät esimerkiksi asiakaspalvelijan
ja asiakkaan ympäristöön. Asiakaspalvelijan persoona, tausta, kokemukset,
palveluasenne ja osaaminen vaikuttavat kohtaamiseen. Samoin myös asiakkaan
persoona, tausta, kokemukset ja asenne vaikuttavat kohtaamiseen. (Aarnikoivu,
2005, 93)
Asiakaspalvelun osalta on määritelty selkeästi myös sellaisia tekijöitä, jotka
kiinnittävät asiakkaan huomion vuorovaikutuksessa ja saattavat olla ratkaisevia
tilanteen onnistumisen tai epäonnistumisen suhteen. Tekijät ovat seuraavat:

•

Apaattiset, työhönsä kyllästyneille näyttävät asiakaspalvelijat

•

Ylikohteliaat, "kylmät" tai mielistelevät asiakaspalvelijat

•

Terminologian käyttö, jota asiakkaat eivät ymmärrä

•

"Robottimaisesti" toimivat asiakaspalvelijat

•

Käytetään "sääntökirjaa" eikä tervettä järkeä asiakaspalvelussa
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•

Asiakas kokee, että hänestä pyritään pääsemään eroon mahdollisimman
nopeasti

•

Asiakasta juoksutetaan luukulta toiselle

•

Ilme, hymy, katsekontakti ja liikkeet viestivät miten asiakkaaseen
suhtaudutaan

•

Äänensävy ja puhetyyli viestivät tekijän asenteista enemmän kuin itse
tiedämmekään

•

Suhtautuminen asiakkaan ongelmiin ja erikoistoiveisiin vaikuttaa
tyytyväisyyteen. (Qualitas Fennica, 2006)

Hyvä asiakaspalvelu sisältää useita asiakkaan auttamiseksi tehtäviä asioita.
Asiakkaan käynti palveluyhteisössä jaetaan vaiheisiin, joiden tunnistaminen on
tärkeää, jotta asiakasta voidaan palvella jatkuvasti mahdollisimman hyvin.
Palvelulle asetetaan eri vaiheissa erilaisia tavoitteita ja myös keinot vaihtelevat
vaiheittain.
TAULUKKO 2. Asiakaspalvelutapahtuman vaiheet (Jokinen, Heinämaa &
Heikkonen, 2000, 243)
Asiakkaan saapuminen
•

sisääntulo

•

odottaminen

Asiointivaihe ja myyntikeskustelu
•

tarvetäsmennys

•

tuote-esittely ja ratkaisun myyminen

•

asiakkaan vastaväitteiden käsittely

•

lisämyynti ja kaupan päättäminen

•

palvelun päättäminen

Poistuminen
Jälkihoito eli jälkimarkkinointi
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Palveluun saapumisvaiheeksi kutsutaan sitä tilannetta, kun asiakas saapuu
palveltavaksi. Asiakaspalvelun tavoitteet tässä vaiheessa ovat hyvän
ensivaikutelman luominen, palvelun käytön varmistaminen ja palveluista
tiedottaminen. Asiakkaan saamaan ensivaikutelmaan vaikuttavat asiakkaan
odotusten ja yrityksen imagon lisäksi asiakassuhteen kiinteys. Jos asiakassuhde
on hyvin kiinteä tai asiakkaalla on muuten myönteinen mielikuva yrityksestä,
ovat myös asiakkaan odotukset myönteiset. Palveluympäristöön
saapumisvaiheessa. pitää varmistaa, että asiakas käyttää sen palvelun, jonka
hän aikonut käyttää. jos palveltavana on runsaasti asiakkaita, pitää
kontaktihenkilöiden selvittää uudelle asiakkaalle välittömästi, kuinka nopeasti
hänen on mahdollista päästä palveltavaksi. On myös tärkeää, että asiakkaat
tietävät heti alusta lähtien, mitä tuotteita ja palveluita on saatavilla ja missä
päin. (Lahtinen & Isoviita 1999, 76)
Hyvä asiakaspalvelija muistaa, että
•

pitää antaa muidenkin puhua ja itse kuunnella

•

ei pidä yrittää muuttaa toisia ihmisiä

•

on hyvä yrittää lisätä toisen itsekunnioitusta ja saada toinen tuntemaan
itsensä tärkeäksi.

•

on näytettävä, että arvostaa keskustelukumppaniaan

Palveluvuoroaan jonottavat asiakkaat antavat asiakaspalvelulle omat
erityispiirteensä. Asiakaspalvelijan tai puhelinpalveluissa vastaajan tehtävä on
selvittää kuka on palveluvuorossa tai kuinka pitkä jonotusaika on vielä jäljellä.
Jonotusjärjestelmät on organisoitu puhelinpalveluissa usein vastaajan varaan ja
palvelutiskeillä käytössä on usein jonotusnumerot. Palvelujen kehittämisessä
on hyvin usein ensimmäinen vaihe odotusajan vähentäminen. Asiakkailla ei
yksinkertaisesti ole aikaa eikä viitseliäisyyttä odottaa, että palveluun pääsee
vasta aikojen kuluttua. Tärkeää olisi tehdä odotusvaiheesta mahdollisimman
miellyttävä. (Lahtinen & Isoviita 1999, 76)
Tämän jälkeen siirrytään asiointiin ja myyntikeskusteluun. Myyntikeskustelun
avausvaiheen tavoitteena tulee olla myönteisen ilmapiirin luominen sekä
asiakkaan tarpeiden ja odotusten selvittäminen. Tarvekartoituksen avulla
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selvitetään hienovaraisesti ja vaihtelevasti avoimien kysymysten avulla.
Tarkoitus on saada asiakas puhumaan ja kertomaan ongelmastaan ja ennen
kaikkea tarpeistaan enemmän, jotta selviäisi, millainen tuote, palvelu tai
palvelupaketti asiakkaan ongelman ratkaisisi ja mitä hyötyjä asiakas arvostaa.
Tarkkaavaiselle kuulijalle asiakas antaa hyviä vihjeitä, miten seuraava vaihe,
tuotteen tai palvelun esittely kannattaa suorittaa. Kiire haittaa kuuntelua ja
intensiivistä paneutumista asiakkaan sanomaan. hyvä asiakaspalvelija tiedostaa
tämän ja yrittää keskittyä asiakkaaseen ja hänen asiaansa sataprosenttisesti
palveluhetken ajaksi.
Saatuaan selville asiakkaan tarpeet myyjän tulee esitellä ratkaisu ongelmaan.
Se voi olla tuote, palvelu tai palvelupaketti. Ratkaisuehdotuksen esittelyssä
kannattaa välttää pelkkien tuoteominaisuuksien ja teknisten faktojen
luettelemista ja korostaa enemmän tuotteen etuja asiakkaalle. Hyödyt ovat
todellinen syy, miksi tuote tai palvelu kannattaa ostaa. Tuotteita tulee esitellä
asiallisesti eri vaihtoehtoja punniten ja asiakkaalle tärkeitä hyötyjä painottaen.
(Jokinen, ym. 2000, 244 - 245)
Vakuuttavasti esitetyistä myyntiperusteluista huolimatta vastaväitteet ovat
myyntikeskusteluissa tavanomaisia. Vastaväitteet ovat olennainen osa
keskustelua, sillä niiden avulla asiakas osoittaa kuuntelevansa myyjän tuote –
esittelyä. Myyjän on selvitettävä, mikä on asiakkaan vastaväitteen tarkoitus,
jotta hän pystyisi käsittelemään sen. Näiden vastaväitteiden tarkoitus voi olla:
•

taktinen toimenpide (kuuluu asiakkaan tavanomaiseen toimintaan)

•

lisätietojen saaminen (”Kertokaa tarkemmin”)

•

vertailu kilpailijaan (miettimisajan saaminen)

•

myyjän perusteluiden kumoaminen (”Ei ole totta!”)

•

hinnan alentaminen (tinkiminen)

•

mielenkiinnon osoittaminen (”Onkohan näin?”)

•

ostamisesta irti pääseminen (”En tarvitse...”)

(Lahtinen & Isoviita 1999, 79, 80)
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Missään tilanteessa asiakkaan kanssa ei pidä ryhtyä väittelemään vaan
kannattaa pysyä rauhallisena ja esittää perusteluissaan uusia näkökulmia.
Hyvä myyjä osaa ehdottaa asiakkaalle sellaisiakin tuotteita tai palveluja, joita
asiakas ei varsinaisesti tullut hakemaan. Asiakkaalle ei kuitenkaan pidä yrittää
myydä mitään väkisin. Lisämyynti tuo nimensä mukaisesti lisää rahaa, ja
lisätuotteita tarjoamalla voidaan muistuttaa asiakasta tärkeistä, helposti
unohtuvista käyttöyhteystuotteista tai täydentää palvelupakettiin sopivia
lisäosia. Asiakas arvostaa asiallisesti ja perustellen tehtyjä ostoehdotuksia, jos
hän tuntee saavansa niistä selkeää hyötyä. Hän tulee autetuksi enemmän kuin
osasi odottaa.
Myyntikeskustelun tavoitteena on aina kaupan päättäminen eli se, että asiakas
hyväksyy myyjän tekemän tarjouksen ja tekee ostopäätöksen. Myyjän
tehtävänä on auttaa ja rohkaista asiakasta tekemään päätöksensä, mutta hän ei
koskaan saa myydä asiakkaalle mitään väkisin. Myyjän kannattaa painottaa
ostotapahtuman myönteistä päätöstä ja miellyttävän loppuvaikutelman
syntymistä. On hyvä kerrata vielä tärkeimpiä hyötyjä, joita asiakas
hankkimastaan tuotteesta tai palvelusta saa. Aina ei kauppaa kuitenkaan synny.
Asiakasta ei pidä ahdistaa eikä syyllistää, mikäli hän ei osta, vaan jättää hänelle
kunniallinen perääntymistie. Jotkut asiakkaat vain haluavat miettiä ratkaisujaan
rauhassa mutta ovat tyytyväisiä, jos heitä palvellaan aktiivisesti.
Asiakasta ei koskaan pitäisi päästää lähtemään tyytymättömänä, mikäli
asiakassuhteen halutaan jatkuvan. Asiointivaiheelle tulee aina pyrkiä luomaan
miellyttävä päätös. Persoonallinen ja henkilökohtainen ote luo tunteen, että
asiakas on tärkeä ja tervetullut uudelleen. Tavoitteena on, että asiakas poistuu
hyväntuulisena.
Asiakaspalvelutapahtuman viimeinen vaihe on jälkihoito eli jälkimarkkinointi.
Sillä tarkoitetaan asiakkaisiin suunnattuja toimenpiteitä kaupanteon jälkeen.
Hyvin hoidetulla jälkimarkkinoinnilla yritys haluaa
•

varmistaa, että asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun ja
ostamiinsa tuotteisiin
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•

todeta, että palvelu on vastannut asiakkaan odotuksia

•

auttaa asiakasta heti, mikäli pulmia on ilmaantunut

•

luoda pohjaa pitkäaikaiselle pysyvälle asiakkuudelle.

(Lahtinen & Isoviita 1999, 80 - 81)

3.4

Asiakaspalvelun laadun ongelmat ja laadun kehittäminen

Asiakaspalvelun laadun suhteen on varmasti ongelmia ja kehitettävää.
Ylikosken (1999, 142) mukaan ei ole helppoa selvittää, mistä asiakkaiden
huonot laatukokemukset johtuvat. Laatuun vaikuttavat hyvin monet tekijät, ja
huono laatu voi olla näiden yhteisvaikutusta. Laatuun vaikuttavien tekijöiden
paikantamisessa voidaan käyttää apuna ns. kuiluanalyysimallia. Laadun
tuottamisessa syntyviä ongelmakohtia kutsutaan mallissa laatukuiluiksi.
Laatukuilut ovat seurausta epäjohdonmukaisuuksista laatujohtamisessa.
Laatukuilut syntyvät monella tavalla Muutamia keskeisiä syitä ovat mm:
Kuilu 1: Asiakkaiden odotusten puutteellinen tuntemus. Tähän syynä voivat
olla riittämätön markkinointitutkimus ja niiden riittämätön hyödyntäminen.
Johdon ja asiakaskontakteissa olevien henkilöiden riittämätön viestintä sekä
segmentoinnin puutteellisuus ovat selkeitä tekijöitä. Lisäksi keskittyminen
pelkkiin uusiin asiakkaisiin vanhojen asiakassuhteiden hoitamisen sijasta
vaikuttaa myös
Kuilu 2: Palvelujen suunnittelu ja palvelustandardit epäonnistuvat. Siihen
syynä on laatutavoitteiden suunnitteluprosessin puutteellisuus tai
palvelustandardien puuttuminen kokonaan. Asiakkaan näkökulman
unohtaminen ja johdon sitoutumattomuus laatuun voivat myös vaikuttaa.
Kuilu 3: Palvelun tuottaminen ei vastaa laatumäärityksiä. Tähän vaikuttaa se,
että henkilöstöpolitiikassa on puutteita tai palvelun kysyntää ja tarjontaa ei
pystytä saattamaan tasapainoon. Yksi tekijä voi myös olla, etteivät asiakkaat
tunne rooliaan tai velvollisuuksiaan palvelun käyttäjänä.
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Kuilu 4: Palvelu ei vastaa lupauksia. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan odotuksia
ei pystytä lunastamaan tai asiakkaalle luvataan liikaa mainonnassa,
myyntityössä tai konkreettisten elementtien avulla. Lisäksi viestintä
organisaation eri yksikköjen tai toimintojen välillä on riittämätöntä.
Kun laatuongelmat on paikannettu, syntyneet kuilut voidaan sulkea
järjestelmällisellä kehittämistyöllä. Palvelun laadun kehittämisen ohjenuorana
voidaankin pitää seuraavia periaatteita:
1. Asiakkaat määrittävät mitä hyvä laatu tarkoittaa ja onko tuotettu laatu
hyvä
2. Laatutyö on jatkuvaa työtä
3. Vastuu hyvästä laadusta kuuluu jokaiselle organisaatiossa
4. Hyvä laatu edellyttää aitoa johtajuutta ja hyvää viestintää
5. Yrityskulttuurin tulee arvostaa sekä asiakkaita että henkilöstöä
6. Laatu tulee suunnitella etukäteen.
7. Laatu on lupausten pitämistä. (Ylikoski, 1999, 144, 145)
Tärkeää on huolehtia henkilöstön osaamista sekä osaamisen kehittämisestä.
Johdon tulee kartoittaa säännöllisesti oman henkilöstönsä osaamista sekä saada
kuva siitä, millaista osaamista ja kehittämistä organisaatiossa tarvitaan. Johdon
tehtävänä on myös varmistaa asiakaspalvelu henkilöstön hyvinvointi mm.
työilmapiirin ja työssä jaksamisen osalta. Nämä tekijät vaikuttavat keskeisesti
toteutetun asiakaspalvelun laatuun (Balentor, 2006c). Laadun ylläpitäminen
edellyttää myös selkeää seurantaa ja valmennusta, jotta laadun ylläpito ja
kehittäminen on mahdollista. Palveluvaiheiden laadunvalvonta edellyttää
ainakin seuraavia toimenpiteitä:
•

puhelinkäyttäytymisen seuranta ja palaute

•

kuuntelutaitojen seuranta ja palaute

•

keskustelutaitojen seuranta ja palaute

•

puhelun kontrollointitaito - seuranta ja palaute

•

vaikeiden asiakkaiden käsittelytaito - seuranta ja palaute

•

tuotteiden ja palveluiden osaaminen - seuranta ja palaute

•

teknisten taitojen hallinta (tietojärjestelmät yms), seuranta ja palaute
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•

yrityksen menettelytapojen ja käytäntöjen tuntemus - seuranta ja
palaute (Qualitas Fennica, 2006)

Aarnikoivu (2005, 170) kirjoittaa myös, että näihin asiakaspalvelun haasteisiin
vastaaminen edellyttää mm. asiakaspalvelun profiilin nostamista. Yhtenä
profiilin nostamisen keinona on kouluttautumisen mahdollistaminen. Jotta
asiakaspalvelusta saataisiin houkutteleva ja laajasti arvostettu työpaikka, vaatii
se laadun varmistuksia ja henkilöstölle tietyn pohjaosaamisen edellytysten
asettamista.
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4

MYYNTIÄ LAADUKKAALLA ASIAKASPALVELULLA

Yhä useamman yrityksen asiakaspalvelut käyvät läpi murrosta, jossa
asiakaspalvelun roolia painotetaan yhä enemmän ja samalla asiakaspalvelulle
on tullut yhä lisää vastuuta yrityksen myynnistä. Asiakaspalvelun käyttö
myyntikanavana lisääntyy koko ajan ja passiivisesta asiakaspalvelun roolista
siirrytään aktiiviseen, mikä tarkoittaa asiakkaan palvelemista
kokonaisvaltaisesti ja tarpeiden selvittämistä, pelkän ongelmien ratkaisujen
lisäksi. Myynti on tullut asiakaspalveluihin jäädäkseen.
Voidaan tiivistää, että myyjiä ovat kaikki ne henkilöt, jotka tarjoavat
tuotteitaan, palveluitaan tai ideoitaan toisille tiettyä korvausta vastaan. Laajassa
mielessä myyntityö on toiseen ihmiseen vaikuttamista siten, että saa toisen
ajattelemaan ja toimimaan haluamallaan tavalla ja pitämään siitä jatkuvasti.
Onnistunut myyntityö perustuu myyjän kykyyn välittää tuotteitaan,
palveluitaan tai ideoitaan asiakkaan sen hetken tarpeisiin ja toiveisiin. Asiakas
on kiinnostunut sellaisesta tuotteesta (vrt. tuote), joka auttaa häntä
saavuttamaan omat tavoitteensa entistä helpommin, tehokkaammin,
tuottoisammin tai kannattavammin. Myyjän tehtävänä on osoittaa, että juuri
hän on oikea yhteistyökumppani asiakkaalle ja juuri hänen tuotteillaan asiakas
tyydyttää tarpeensa. Näin ollen myyjän on myytävä ensin itsensä ja sen jälkeen
tuotteensa. Asiakkaan kannalta ratkaisevaksi jäävät myyjän henkilökohtaiset
ominaisuudet ja hänen kykynsä vakuuttaa ammattitaidollaan tuotteensa
sopivuus asiakkaan tarpeisiin. (Yrittäjät, 2006b)
Asiakaspalvelijalta ei enää odoteta pelkästään ystävällisyyttä, iloisuutta,
positiivisuutta ja asiakaspalveluasennetta, vaan myös eräänlaisen tunnustelijan
kykyä. Uuden ajan asiakaspalvelija ottaa myös riskejä. Persoonattomuuden
sijaan asiakaspalvelijan persoonallisuudesta tulee työväline, jota hän luovasti
toteuttaa ja hyödyntää asiakaskontaktissa yrityksen arvot toimintansa
lähtökohtana. Uuden ajan asiakaspalvelija on monitaituri, joka analysoi,
tunnustelee ja profiloi asiakasta tavoitteena oikean lähestymistavan löytäminen.
Yrityksillä pääsääntöisesti on toimintaa ohjaava strategia. Myös
asiakaspalvelijan työtä ohjaa yrityksen strategia, joka voi olla esimerkiksi
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asiakkaan palveleminen laadukkaasti. Haasteena on se, että strategian
toteutuminen edellyttää asiakaspalvelijalta jokaisessa asiakaskohtaamisessa
erilaisia taktisia valintoja, jotka nojaavat palveltavaan asiakkaaseen.
(Aarnikoivu, 2005, 98)
4.1

Onnistuneen myynnin avaintekijät

Onnistunut myynti on monen osatekijän summa. Menestymisen osatekijät
jaetaan tekemisen määrään, kohdistamiseen ja sisältöön. Näiden alueiden
painotukset vaihtelevat riippuen siitä, onko kyseessä puhdas tuotemyynti tai
vaikkapa vaativa projektimyynti. Tuotemyynnissä pärjää kovalla toistolla
paremmin kuin projektimyynnissä. Tekemisen kohdistaminen panee
pohtimaan, kenelle ja miksi jotakin myydään. Sisällön käsittely erottaa jyvät
akanoista myyjien joukossa. Miten myymme ja minkä näkökulman
valitsemme? Ratkaisumyynnissä lähtökohta on asiakkaan näkökulma ja sen
ymmärtäminen. Tavoitteena on löytää ja ymmärtää asiakkaan sellainen tarve,
jossa häntä voidaan auttaa. Myyjänä auttaa asiakasta näkemään ratkaisun
hyödyn ja ratkaisematta jättämisen haitan. Näiden asioiden käsittely edellyttää
kykyä asettua asiakkaan asemaan sekä oikeita tapoja kysyä, kuunnella ja
ymmärtää asiakkaan tarvetta. Tämä vaatii rohkeutta kohdata asiakas ja kykyä
käydä asiakkaasta päin lähtevä keskustelu. (Avartum 2006)
Timo Ropen (2003, 123) mukaan on tärkeää ylläpitää asiakasrekisteriä, johon
on myyntitietojen lisäksi kuvattu keskeiset henkilötasoiset taustat. Lisäksi
määritetään se tiheys, jolla pyritään lähestymään asiakaskuntaa säännöllisesti
aktiivisin viestein. Sähköpostin käytössä täytyy olla tarkkana, ettei sen avulla
yritetä oikaista myyntiprosessia. Tärkeää on myös ottaa yhteyttä juuri silloin
kun on luvattu, sillä täsmällisyys on myyjälle ensiluokkaisen tärkeää. Eimukavien asiakkaat on otettava myös huomioon yhtäläisesti kuin
”suosikkiasiakkaat”.
Myyntiin on asetettava tavoitteet, koska niiden kautta myyntiä saadaan
suunnattua. Valmistautuminen jokaiseen myyntitapahtumaan on välttämätöntä
ja on selvitettävä asiakkaan myyntiin vaikuttavat taustatiedot.
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Myyntitapahtumaan on taas luotava mahdollisimman miellyttävä ja
positiivinen ilmapiiri ja lisäksi myynnissä on toimittava joustavasti asiakkaan
tilanteen ja tarpeiden mukaan. Myynnissä ei pidä toimia mekaanisella mallilla
vaan rakentaa asiakaskohtainen myyntiaineisto.
Myyntitilanteen aikana on myönnettävä rehellisesti tietämättömyys, mikäli
jokin asiakkaan kysymä asia on epäselvä. Jälkikäteen asiakkaalle on
selvitettävä kaikki sellaiset asiat, joita myyntikeskustelun aikana ei kerrottu.
Tärkeää on kuunnella asiakasta ja käyttää hänen omia ilmaisujaan myynnissä
hyväksi. Lisäksi poistetaan asiakkaan tuntemat riskit, niin että hän rohkenee
tehdä ostopäätöksen. Ei pidä kuitenkaan myydä väkisin, mikäli huomaa, että
asiakkaalla ei ole lainkaan ostohaluja. Myynnin lisäksi asiakkaan pyytämät
lisäpalvelut on hoidettava mahdollisuuksien mukaan, sillä näin lujitetaan
asiakassuhdetta. Lopuksi on varmistettava asiakkaan tyytyväisyys niin, että sen
kautta on edellytyksiä jatkokaupoille. (Rope, 2003, 123 - 124)

4.2

Huippumyyjän ominaisuudet ja motivaatio

Usein myyntiä tavoiteltaessa on sanottu, että myyjän keskeinen kyky liittyy
asiakkaan ostohaluun vaikuttamiseen. Kun asiakas ostaa, ei enää tarvitse
myydä. Tämä ajattelumalli tuntuu lähtökohtaisesti varsin yksinkertaiselta.
Tässä on kuitenkin taustalla monta seikkaa, jotka myynnin toteuttamisessa
tulee oivaltaa. Yksi "niistä on se, että varsin suurelle osalle ihmisistä ostaminen
on sangen mukavaa, ainakin sellaisten tuotteiden kohdalla, joita ihminen
itselleen haluaa. Mutta vaikka ostaminen ei olisikaan mitenkään kielteistä, niin
ajatus siitä, että joku tulee myymään ”väkisin”, on yleensä aina vastenmielinen.
Tällöin syntyy yleensä torjuntareaktio myyjää kohtaan ja asiakas ajattelee
"minulle et kyllä ainakaan myy". Painostava väkisinmyyntimalli koetaan
yleensä ahdistavana, ja sitä pyritään torjumaan. Joskus ihminen (kun kyseessä
on pieni ostos) ostaa jotain ns. takiaismyyjältä päästäkseen tästä eroon.
Tyrkyttävä ja ahdistava myyntityyli ei kuitenkaan yleensä kehity positiiviseksi
asiakassuhteeksi.
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Voidaankin sanoa, että myyjän tehtävänä on saada:

•

asiakas kokemaan myyjän tuote tarvittavaksi (jos tällaista tarvetta ei
vielä ollut asiakkaalla olemassa)

•

asiakas kokemaan myyjän tuote jossain suhteessa kilpailijoita

•

paremmaksi (kilpailuetuefektin rakentaminen omalle tuotteelle)

•

varmistettua, ettei ostajan aivoituksiin jää yhtään oston estettä, joka
torpedoisi muutoin mahdollisen kaupan.

Tässä ovat keskeisiä myyjän persoona ja hänen kykynsä johdattaa
asiakasta meneillään olevassa ostoprosessissa niin, että asiakas
pystyy tuntemaan itsensä tärkeäksi, arvostetuksi ja huomioonotetuksi.
Tämä ratkaisee loppujen lopuksi sen, kuinka myyjä
tehtävässään onnistuu.
Vaikka myynnillisiä tilanteita onkin jokaisen ihmisen jokapäiväisessä
elämässä, myynti työnä vaatii tiettyjä ominaispiirteitä. Luonnollisesti riippuu
siitä, minkälaisesta myynnistä on kyse ja mikä on kohderyhmä. Joku voi olla
innokas tekemään jotain tiettyä myyntilajia, esim. toimipaikkamyyntiä, mutta
ei suin surminkaan olisi suostuvainen esim. ovelta ovelle -myyntiin. Voidaan
kuitenkin ajatella myynnin työnä vaativan erityisesti kolmen asian toimivan.
Hyvän myyjän tulee tämän mukaan:
1) osata asiansa (tuntea tuote ja sen käyttäminen sekä kilpailutilanteeseen
liittyvät asiat mahdollisimman täysimääräisesti
2) taitaa myynti ja sen vaatimat osaamiskysymykset
3) olla myyntiin sopiva tyyppi niin, että myyjä kokee myymisen
itselleen luontaisena ja kiinnostavana tehtävänä. (Rope, 2003, 95 - 97)
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Rummukainen (2004, 8) kirjoittaa, että huippumyyjien tunnusmerkit toistuvat
uudelleen ja uudelleen, riippumatta alasta ja alueesta, jolla myyjä työskentelee.
Luettelo näistä tunnusmerkeistä on seuraava:
1. Asenne
2. Ajankäytön hallinta / tavoitteellisuus
3. Myyntiesittelytaidot
4. Tuotetietous
5. Ulkoinen olemus
6. Uusasiakashankinta
7. Kyky tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa
8. Kaupanpäätöstaidot
Motivaatio on merkittävä huippumyyjän työssä. Rummukaisen (2004, 14 - 15)
mukaan hyvin pärjäävät myyjät ovat ylpeitä siitä, että saavat myydä. He
arvostavat omaa ammattiaan ja haluavat olla hyviä siinä. Huippumyyjät
haluavat kehittyä myyjinä, olla huippuja siinä mitä tekevät. Huiput haluavat
olla ammattilaisia myyjinä. He analysoivat jatkuvasti työtään; missä voi olla
vielä parempi, mikä asia jo hallitaan ja mistä saa lisätietoa.
Motivoituneen myyjän tyypillisimpiä piirteitä ovat:
•

hän tuntee tuotteensa niin, että pystyy kertomaan asiakkailleen niistä
saatavat hyödyt eri tilanteissa

•

hän tuntee tuotteen koko markkinan ja soveltuvat kohderyhmät

•

hän tuntee kohderyhmänsä yleiset tarpeet ja kykenee keskustelemaan
niistä asiantuntevasti

•

hän on perillä organisaation johdon asettamista tavoitteista ja noudattaa
niitä

•

hän ymmärtää myynnin pelisäännöt ja noudattaa niitä

•

hän on huolehtinut kotijoukkojensa tyytyväisyydestä, niin että häiriötön
myyntityö on mahdollista

•

hän näkee tulevaisuutensa olevan mahdollisuuksia täynnä
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•

hän haluaa tehdä kauppaa, hän odottaa niiden syntyvän ja uskoo
myyntityön mahdollisuuksiin

•

hän on asennoitunut elämään positiivisesti.

Myyjän motivaatiota voi usein lisätä varsin yksinkertaisin menetelmin.
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä:
•

myyjän ja hänen esimiehensä väliset kehityskeskustelut vähintään
kerran vuodessa puhdistavat mukavasti ilmaa, jos niissä voidaan käydä
tarkkaan läpi kummankin osapuolen odotukset ja keskustella mm.
myyjän urasuunnitelman vaihtoehdoista

•

erilaiset myyjän tarpeesta lähtevät kehittämiskoulutukset sytyttävät
tiimiä tai yksilöä uuteen iskuun

•

kuukausitavoitteeseen sidottu palkinto inspiroi jatkuvasti

•

myyntikilpailuilla toista organisaatiota vastaan haetaan myyntitiimille
yhteishenkeä lisää

•

myyntikokouksilla parannetaan kommunikaatiota ja tehostetaan
myyntitiimin sisäistä voimaa

•

jatkuvalla myyjän kannustuksella vaikeista tilanteista huolimatta
haetaan pitkävaikutteista puhtia

•

messumatkoja voi hyödyntää myyjän ja hänen esimiehensä
henkilökohtaisten välien lähentämiseen

•

menestyksestä saatavat luontaisedut kuten auto jne. motivoivat jonkin
aikaa

•

työolosuhteiden parannus esim. huoneen vaihto, kasvit, akvaario jne.
voi olla yllättävänkin motivoivaa

•

liukuva työaika periaatteena: tulokset puhukoot puolestani

•

ammatillisten valmiuksien kehittämisen halu motivoi usein myyjää
tehokkaammin kuin pelko tai palkinto. (Yrittäjät, 2006b)
Myyjän, joka tekee päätyökseen myyntiä, on oltava
aidosti halukas myynnin tekemiseen. Jos myyntiä ei koe omaksi
lajikseen, ei myyminen päätyönä yleensä myöskään pitkän päälle
luonnistu. Myyminen lähteekin varsin pitkälle liikkeelle myyjän
persoonasta, halusta ja asenne- / arvoperustasta. (Rope, 2003, 97)
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5

CASE: ETELÄ-SUOMEN SANOMAT ASIAKASPALVELU

Etelä-Suomen Sanomat (kutsumanimeltään Etlari) on alun perin
nuorsuomalainen Lahden seudun ja Päijät-Hämeen maakuntalehti. Lehti
ilmestyi alun perin Lahden Lehti-nimisenä, jonka seuraajaksi perustettiin
Lahden Sanomat (1909–1914) ja Etelä-Suomen Sanomat (1914–). Lehden
päätoimittajana on Heikki Hakala ja sitä kustantaa Esa-konserni Lahdessa.
(Wikipedia, 2007)
Lehden nettiversio löytyy osoitteesta www.ess.fi .Täältä löytyvät pääotsikot ja
näköislehti, arkisto, tietoa Etelä-Suomen Sanomien palveluista jne. Lisäksi tätä
kautta järjestetään on-line -mielipidetiedusteluja päivittäin. Ess.fi on
saavuttanut suuren suosion Lahden alueen keskustelupaikkana, minkä vuoksi
sillä on alkanut olla enemmän paikallista vaikuttavuutta. Tällä hetkellä
tilaajien määrä on seuraava:
•

Lukijamäärä 142.000

•

Nettolevikki 60.889 kpl

•

Lukijapeitto 79 % Lahdessa ja Lahden markkina-alueella 70 %

Yhteystiedot:
ETELÄ-SUOMEN SANOMAT
Asiakaspalvelupisteet:
Ilmarisentie 7, Lahti
Hämeenkatu 20, Lahti
(Etelä-Suomen Sanomat, 2007)
Palvelunumerot
Tilaukset p. (03) 7575 555
Osta & Myy- ja perheilmoitukset, vaihtoilmoitukset p. (03) 7575 700
Jakelupäivystys 0800 300 33 (klo 6-10)
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5.1

Etelä-Suomen Sanomien asiakaspalvelu muuttuvassa tilanteessa

Asiakaspalvelutyö ESS:ssa on pohjautunut asiakaspalvelun perusosien
hallintaan eli työ on ollut lähinnä tilausten ja ilmoitusten vastaanottoa sekä
asiakastietojen päivitystä. Asiakaspalvelu on ollut selkeästi passiivinen
osapuoli vuorovaikutussuhteessa asiakkaaseen. Kiristyvässä kilpailussa myös
Etelä-Suomen Sanomien oli tehtävä muutoksia asiakaspalvelun strategiassaan.
(Ylä – Jääski, 2006)
Yhä useammissa asiakaspalvelupisteissä ja Contact Centereissä myynnillisyys
on otettu osaksi asiakaspalvelua. Asiakaspalvelun rooli myyntikanavana on
osoittautunut kustannustehokkaaksi ja asiakasläheiseksi ratkaisuksi. Etelä –
Suomen Sanomissa käytännön siirtyminen myyntiin aloitettiin syksyllä 2006.
Tällöin aloitettiin palveluneuvojien ja henkilöstön myyntikoulutukset, joiden
tarkoitus oli aloittaa myynnin lisääminen asiakaspalvelussa. Lopullinen
tarkoitus järjestelyllä on se, että asiakaspalvelu ottaa koko ajan aktiivisempaa
roolia asiakasrajapinnassa työskentelyyn ja tätä kautta myös myynti lisääntyy
tämän kanavan kautta. Myyntikoulutukset jatkuvat myös vielä keväällä 2007,
jolloin tarkoitus on seurata ja kehittää myynnillisyyttä ja asiakaspalvelun
laatua. Kevään aikana asiakaspalvelun työtehtäviin tulee kuulumaan uutena
työtehtävänä nykytilaajille tehtävät myyntisoitot. (Ylä-Jääski, 2006)
Asiakaspalvelun normaaliin toimenkuvaan kuuluvat hyvin erilaiset
asiakaskontaktit. Pääasiassa asiakaspalveluun tulee puheluita ja
asiakaskäyntejä koskien seuraavia asioita:
•

Lehden tilauksia, tilausten muutoksia ja tilausten peruutuksia

•

Ilmoitusten jättämisiä ja niiden hintatiedusteluja

•

Jakelupäivystykseen tulevia soittoja

•

Osoitteiden muutoksia ja siirtoja.

•

Asiakaspalautteita
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5.2

Tutkimuksen tarve

Etelä-Suomen Sanomat arvioi viimeksi palvelun laatua vuonna 2004
tutkimuksella, jonka teki Innolink Research Oy. Tutkimuksesta on kuitenkin
aikaa jo kolme vuotta, joten ajankohta uudelle tutkimukselle nähtiin
sopivimmaksi juuri myyntiin siirtymisen aikaan. Ajankohta oli tärkeä sen takia,
että tällöin saadaan selkeä tulos palvelun laadusta, joka on pohjana myynnin
tekemiselle.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin samaa menetelmää kuin vuonna 2004
Innolinkin tutkimuksessa eli Mystery Shopping – menetelmää. Tällä
menetelmällä saadaan selkein kuva palvelun laadusta ja asiakkaalle syntyvistä
menetelmistä. Tämän menetelmä edellytti haamuasiakkaiden hankkimista, jotka
suorittivat asiakaskontaktit. (Ylä-Jääski, 2006)

5.3

Laadun kriteerit

Laadun tutkimusta varten oli kuitenkin laadittava selkeät mittarit, joilla
palvelun laatua arvioitaisiin. Tässä päädyttiin siihen, että asiakaspalvelulle
laadittaisiin asiakaspalvelun laadun kriteerit, jotka toimisivat myös pohjana
tutkimukselle. Ensimmäinen versio palvelun kriteereistä laadittiin tämän
opinnäytetyön teorian pohjalta. Alustava lista laadun kriteereistä oli seuraava:

•

palvelualttius

•

luottamuksen rakentaminen

•

asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen

•

kuunteleminen

•

”ahaa – elämysten” antaminen

•

hyväntahtoisuus

•

oikeat sanavalinnat

•

selkeys palvelutilanteessa

•

tuote / asiantuntemus

•

hymy
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Tämän jälkeen listaa käsiteltiin asiakaspalvelun myyntikoulutuksissa ja siellä
listan pohjalta ja kouluttajan vetämänä asiakaspalvelu laati itse Etelä-Suomen
Sanomien asiakaspalvelun kriteerit. Kriteereistä haluttiin mahdollisimman
selkeät ja toteuttamiskelpoiset. Lopulliset ESS:n asiakaspalvelukeskuksen
yhteiset palvelun kriteerit ovat seuraavat:

•

palvelualttius

•

selkeys

•

yksilöllisyys

•

sujuvuus

•

nopeus

•

luotettavuus

•

asiantuntevuus

Näiden kriteerien pohjalta laadittiin myös kaavake, jota käytetään
palveluneuvojien valmennuksessa. Lisäksi kriteerit muodostivat pohjan myös
tutkimuslomakkeiden laadinnalle ja niiden sisällölle. Näiden kriteerien
toteutuminen asiakaspalvelutyössä oli yksi tutkimuksen pääteemoja. Tämän
tutkimuksen kautta oli tarkoitus saada selvyyttä siihen, että ovatko palvelun eri
osa-alueet kunnossa, jotta pohja laadukkaaseen asiakaspalveluun ja myyntiin
olisi kunnossa.

5.4

Mystery Shopping tutkimusmenetelmänä

Tutkimus suoritettiin Mystery Shopping – testiasiointimenetelmällä. Mystery
shopping tarkoittaa nimettömien asiakkaiden käyntiä yrityksessä siten, että he
ennen ja jälkeen käynnin sekä sen aikana tarkkailevat ja tekevät huomioita
siitä, kuinka yritys toimii niissä asioissa, jotka se on valinnut seurannan
kohteeksi. Mystery shopping -seuranta voidaan toteuttaa henkilökohtaisella
käynnillä, puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai internetissä. (BetterBusiness,
2007).
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Tällä menetelmällä tilaajayritys saa tietoa palvelunsa ja myyntiosaamisensa
tasosta ja laadusta. Tutkimus tuo esiin palvelu – ja myyntiosaamisen vahvuudet
ja paljastaa myös kehittämistarpeet. Yritykset hyödyntävät tutkimusten tuloksia
palveluprosessiensa kehittämisessä. (Jokinen, ym. 276, 2000).
Tutkimustulosten on tarkoitus antaa objektiivista tietoa havainnoitavien
asioiden nykytilasta ja auttaa yrityksen palvelustandardien luomisessa. Lisäksi
ne ovat hyödynnettävissä koulutuksessa tai palkitsemisessa. (Taloustutkimus,
2006). Tärkeää on kuitenkin muistaa, että Mystery Shopping seurantaohjelman käynnistäminen ilman yrityksen henkilöstön informoimista
johtaa siihen, ettei ohjelmasta saada täyttä hyötyä — ei lyhyessä eikä pitkässä
ajassa. (BetterBusiness, 2007).
Mystery Shopping – menetelmällä saadaan kiinnitettyä huomioita
asiakaspalvelun tyypillisiin ongelmiin. Näitä ovat mm. asiakkaan tarpeen
kartoitus ja lisämyynnin tekeminen asiakaskontakteissa. Tärkeää olisi myös
kiinnittää huomiota pienten asioiden tärkeyteen ja henkilökemian
merkitykseen. Lisäksi vaikeita asioita ovat mm. palautteen tai valituksen
käsittely ja niihin liittyvät keskustelut. (Jokinen, ym. 276 - 277, 2000).
Mystery shopping- tutkimuksen palvelu ja myyntiosaamisessa arvioitavia
asioita ovat:

•

alkutervehdys

•

ystävällisyys ja kohteliaisuus

•

oma-aloitteisuus

•

vakuuttavuus

•

ymmärrettävyys ja selkeys

•

palvelutilanne

•

tilanne – ja tarvekartoitus

•

kuunteleminen

•

argumentointi

•

tuotetuntemus
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5.5

•

vastaväitteiden hallinta

•

ratkaisun ehdottaminen

•

lisämyynti

Tutkimusjärjestelyt

Tässä opinnäytetyössä suoritettu tutkimus toteutettiin otantatutkimuksen sijaan
Mystery shopping – menetelmällä. Menetelmällä haluttiin tutkia ESS:n
asiakaspalvelun laatua. Laatua selvitettiin asiakaspalvelun laadun kriteerien
kautta.
Ensimmäiseksi laadittiin alustavat kyselylomakkeet, jotka perustuivat laadun
kriteerien seuraamiseen ja asiakaskontaktin vaiheiden arviointiin. Nämä
kyselylomakkeet menivät arvioitavaksi ja muokattavaksi vielä ESS:n
esimiehille ja kouluttajalle. Kyselylomakkeiden laatimisen jälkeen lähdettiin
hakemaan sopivia henkilöitä tutkimuksen tekijöiksi eli testiasiakkaiksi.
Hakukanavina käytettiin tuttavapiiriä, Lahden ammattikorkeakoulun Heinolan
liiketalouden laitosta ja lisäksi Soneran Asiakaspalvelua Lahdessa (LIITE 1).
Tavoitteena oli saada 10 -15 tekijää, joille kriteerinä oli kokemus
asiakaspalvelutyöstä tai testiasiakkuuksista aiemmin.
Tekijöiksi saatiin lopulta 10 henkilöä, jotka täyttivät kriteerit. Tutkimuksen
tekijöille järjestettiin info tutkimuksesta 31.1.2007 ESS:n tiloissa
Ilmarisentiellä. Infoon paikalle saapui 6 testiasiakasta. Infossa tekijöille jaettiin
tutkimuslomakkeet sekä oheismateriaali, johon sisältyi asiakaspalvelun
kriteerien selvennökset, havaintomateriaalia asiakaskontakteista sekä vinkkejä
eri tilanteisiin asiakaskontakteissa. Loput 4 testiasiakasta, jotka eivät päässeet
infoon evästettiin tutkimuksen tekoon henkilökohtaisesti oheismateriaalin kera.
Tutkimus toteutettiin 5.2.2007 – 28.2.2007 välisenä aikana.
Kyselylomakkeet (LIITE 3) laadittiin asiakaspalvelun esimiehen ja kouluttajan
toimesta lopulliseen muotoonsa ennen infotilaisuutta. Lomake jaettiin selkeästi
kahteen kokonaisuuteen, jotka olivat asiakaspalvelun laatu sekä
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asiakaskontaktin hoitaminen. Asiakaspalvelun laatu osiossa arvioitiin laadun
kriteerien toteutumista ja asiakaskontaktin hoitaminen – osiossa arvioitiin koko
asiakaskohtaamisen etenemistä. Lisäksi lomakkeisiin kirjattiin asiakaskontaktin
aihe sekä se, että oliko kyseessä asiakaskäynti vai puhelinkontakti.
Kontaktien määrä haluttiin pitää samana kuin Innolinkin vuoden 2004
tutkimuksessa, jotta tuloksia voitaisiin verrata. Puhelinkontaktien määrä oli 60
kpl eli 6 puhelua / testiasiakas. Asiakaskäyntien määrä oli 20 kpl eli 2 käyntiä /
testihenkilö. Asiakaskäynnit haluttiin keskittää enemmän Hämeen Helmen
palvelupisteeseen, koska asiakkaat asioivat tässä pisteessä selkeästi useammin
kuin Ilmarisentien pisteessä.

5.6

Yleistä tutkimuksesta

Tämä on Etelä-Suomen Sanomien palvelupisteen ja puhelinpalvelun
arvioinnin tutkimusraportti. Tutkimus toteutettiin 1.2 – 28.2.2007 välisenä
aikana.
Tutkimuksen tavoitteena oli
• kartoittaa ESS:n palvelupisteessä saatua palvelun laatua
• kartoittaa ESS:n puhelinpalvelusta saatua palvelun laatua
(ilmoituksen tekeminen puhelimitse ja lehden tilaaminen
puhelimitse)
• lisäksi kerätä vastaajilta vapaamuotoista palautetta
Tutkimus perustuu 20 havainnointikäyntiin palvelupisteessä sekä 60
puhelinkontaktiin puhelinpalveluun. Pyrkimyksenä oli ensisijaisesti
keskittyä lehden tilausten tekemiseen ja ilmoitusten jättämiseen, mutta
haluttiin myös tietoa asiakaspalvelun laadusta esim. laskutusasioissa.
Tutkimuksen tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoina ja kuvina
selityksineen. Lisäksi myynnin eri osa-alueiden osalta tarkastellaan
jakaumia vastausten osalta, jolloin saadaan parempaa kuvaa myynnin
toimivuudesta tällä hetkellä.
Havainnointikontaktien jakauma aiheittain oli seuraava:
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Puhelinkontaktit:
•

Lehden tilaukset ja tilausmuutokset 26 kpl

•

Ilmoitusasiat 29 kpl

•

Tilauksen peruutus 4 kpl

•

Etukortti- kysely 1 kpl

Asiakaskäynnit:
•

Lehden tilaukset ja tilausmuutokset 8 kpl

•

Ilmoitusasiat 10 kpl

•

Laskutusasiat 2 kpl

5.7

Tutkimuksen tulokset

Palvelun laatua mitattiin helmikuun 2007 ajan. Testiasiakkaat suorittivat
puheluja ja asiakaskäyntejä ESS:n palvelupisteisiin. Tulokset käsittelevät
palvelun kriteerien toteutumista, asiakaskontaktien etenemistä sekä myös
myynnin tekijöiden jakaumia, jolloin saadaan selville, mikä on myynnin taso
asiakaspalvelussa tällä hetkellä.

5.7.1

Asiakaspalvelun laatu puhelimessa

Testiasiakkaat arvioivat palvelun laadun eri osia omien kokemuksien mukaan.
Nämä kriteerit on asetettu asiakaspalvelun ohjenuoraksi. Kun laatuun oltiin
erittäin tyytyväisiä valittiin 5 ja kun laatuun oltiin erittäin tyytymättömiä
valittiin 1. Puheluita tehtiin kaikkiaan 60 kpl.
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Asiakaspalvelun laatu
Kokonaisuus

4,17

Asiantuntevuus

4,45

Luotettavuus

4,45

Nopeus

4,47

Sujuvuus

4,30

Yksilöllisyys

3,85

Selkeys

4,33

Palvelualttius

4,35
1

2

3

4

5

KUVIO 4. Asiakaspalvelun laatu puhelimessa

Kuviossa esitettyjen keskiarvojen mukaan voi päätellä, että kokonaisuutena
asiakaspalvelun laatu puhelimessa on melko hyvällä tasolla. Lähes kaikki
kriteerit ylittävät melko hyvän palvelun rajat. Selkeästi erottuvat edukseen
asiakaspalvelun perusominaisuudet asiantuntevuus, luotettavuus ja nopeus,
jotka ovat hyvällä tasolla.
Ainoastaan palvelun yksilöllisyys eli se miten asiakkaaseen suhtaudutaan iän,
sukupuolen ym. tekijöiden pohjalta ei yltänyt muiden kriteerien keskiarvojen
tasolle. Tämä tarkoittaa, että palvelua ei ole koettu yksilölliseksi, kun on asioitu
puhelimen välityksellä. Kokonaisuutena palvelun eri osat ovat kuitenkin
hyvällä tasolla, joten pohja hyvälle myynnilliselle asiakaspalvelulle on
olemassa.
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5.7.2

Asiakaskontaktin hoitaminen puhelimessa

Testiasiakkaat arvioivat myös asiakaskontaktin kokonaisuutena. Tässä osassa
arvioitiin asiakaskontaktin käynnistämistä, etenemistä sekä lopettamista.
Arvioinnin kohteena olivat myös myynnin eri osa-alueet, joiden toteutumista
testiasiakkaat arvioivat. Tulokset on myös jaettu asiakaskontaktin osien
mukaan.

Asiakaskontaktin alku

Huom ioim inen

4,05

Vastaus - ja
vastaanottotapa

4,08

Asiakaskontaktin
käynnistäm inen

4,18

1

2

3

4

5

KUVIO 5. Asiakaskontaktin käynnistäminen
Asiakaskontaktin käynnistäminen on keskiarvojen mukaan melko hyvällä
tasolla. Vastaus – ja vastaanottotapa sekä asiakkaan huomioiminen toteutuivat
testiasiakkaiden mielestä hyvin. Kuvion mukaan tämä osa-alue on
asiakasneuvojilla hyvin hallussa. Puhelimeen vastaustapa todella tärkeä tekijä
ensivaikutelman kannalta.
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Asiakaskontaktin eteneminen

Lisäarvon antaminen

3,23

Argumentointi

3,62

Ratkaisun
tarjoaminen

3,67

Myyntitilanteen
tunnistaminen

3,48

Tarpeiden kartoitus

3,45

Asiakastietojen
kerääminen

3,62

Asiakaskontaktin
eteneminen

3,77
1

2

3

4

5

KUVIO 6. Asiakaskontaktin eteneminen
Kuviossa esitetään asiakaskontaktin etenemisen keskiarvot ja tähän sisältyvät
myös myynnin eri osa-alueet. Tämän kuvion tulokset kertovat selkeästi, että
tällä osa-alueella on eniten asiakaspalvelussa parannettavaa. Mikään osa-alue
ei yllä arvioinnissa melko hyvän keskiarvon tasolle.
Asiakaskontaktin eteneminen yleisesti ottaen on lähinnä melko hyvää
keskiarvoa, mutta muut osa-alueet jäävät kokonaisuudesta. Myynnin eri osaalueet eli argumentointi, ratkaisun tarjoaminen, tarpeiden kartoitus sekä
myyntitilanteen tunnistaminen ovat keskiarvoiltaan lähellä toisiaan, joten
mikään näistä ei poikkea juurikaan toisistaan.
Selkeästi suurin puute on asiakaskontakteissa testiasiakkaiden mielestä
lisäarvon antaminen. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat eivät suurimmasta osasta
puheluista saa juurikaan lisäarvoa hoitamansa asiansa lisäksi. Tämä voi
tarkoittaa esimerkiksi parempien ja uusien vaihtoehtojen tarjoamista
asiakkaalle, joista tämä ei välttämättä tiennyt mitään.
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Asiakaskontaktin päättäminen

3,88

Kokonaisuus

4,48

Kiittäminen

Asioiden kertaaminen

3,83

Asiakaskontaktin
päätäminen

4,15

1

2

3

4

5

KUVIO 7. Asiakaskontaktin päättäminen
Asiakaskontaktin päättäminen oli testiasiakkaiden mielestä hyvällä tasolla
kokonaisuutena. Kiitäminen, joka on tärkeä asiakaskontaktin päättämisen
kannalta muistettiin asiakasneuvojien toimesta hyvin. Asioiden kertaamisessa
asiakkaan kanssa on jonkin verran parantamisen varaa, koska tässä ei ylletty
melko tyytyväisen asiakkaan tasolle vaan vaikutelma jäi neutraaliksi. Asioiden
kertaaminen on kuitenkin tärkeää, jotta asiakkaalle muistutetaan mistä on
sovittu tai mitä asiakas on tilannut.
Kuviossa esitetään myös asiakaskontaktin kokonaisuuden hoitamisen
keskiarvo. Keskiarvo ei täysin yllä melko tyytyväisen asiakkaan tasolle.
Keskiarvon jääminen johtuu juuri myynnin osa-alueiden ja lisäarvon
tuottamisen hieman alhaisimmista keskiarvoista. Asiakaspalvelun suurimmat
haasteet ovat edelleen asiakaskontaktin hyödyntämisessä.
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5.7.3

Asiakaspalvelun laatu asiakaskäynneillä

Testiasiakkaat arvioivat palvelun laadun eri osia omien kokemuksien mukaan.
Nämä kriteerit on asetettu asiakaspalvelun ohjenuoraksi. Kun laatuun oltiin
erittäin tyytyväisiä valittiin 5 ja kun laatuun oltiin erittäin tyytymättömiä
valittiin 1. Asiakaskäyntejä tehtiin kaikkiaan 20 kpl.
Käynnit palvelupisteissä:
Ilmarisentie palvelupiste

6 käyntiä

Hämeen Helmen palvelupiste

14 käyntiä

Asiakaspalvelun laatu
4,35

Kokonaisuus

4,40

Asiantuntevuus
Luotettavuus

4,50

Nopeus

4,60
4,10

Sujuvuus
Yksilöllisyys

3,95
4,55

Selkeys
Palvelualttius

4,25
1

2

3

4

5

KUVIO 8. Asiakaspalvelun laatu palvelupisteissä
Asiakaskäyntien arvostelun keskiarvot näyttävät, että palvelun laatu on myös
asiakaspalvelupisteissä hyvällä tasolla. Kokonaisuuden keskiarvo nousee
laadussa puhelinpalvelun yläpuolelle. Keskiarvot ovat muuten melko samalla
tasolla kuin puhelinpalvelussa.
Asiakaskäynneillä erottuvat samat ominaisuudet kuin puhelinpalvelussa eli
asiantuntevuus, luotettavuus ja nopeus. Palvelun selkeys oli myös hyvällä
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tasolla, mikä johtuu osittain siitä, että palvelutilanteessa asiakas ja
asiakasneuvoja ovat kasvokkain, mikäli verrataan puhelinkeskusteluun.
Yksilöllisyys on ainoa osa-alue myös asiakaskäynneillä, joka jäi melko
tyytyväisen keskiarvon alle. Eli vaikka palvellaan kasvokkain asiakasta, niin
silti asiakkaan ikää, olemusta tai sukupuolta ei huomioida riittävästi palvelun
kohdentamisessa asiakkaalle

5.7.4

Asiakaskontaktin hoitaminen asiakaspalvelupisteissä

Testiasiakkaat arvioivat myös asiakaskontaktin palvelukokonaisuutena. Tässä
osassa arvioitiin asiakaskontaktin käynnistämistä, etenemistä sekä lopettamista
palvelupisteissä. Arvioinnin kohteena olivat myös myynnin eri osa-alueet,
joiden toteutumista testiasiakkaat arvioivat. Tulokset on myös jaettu
asiakaskontaktin osien mukaan.

Asiakaskontaktin alku

Huom ioim inen

4,10

Vastaus - ja
vastaanottotapa

4,10

Asiakaskontaktin
käynnistäm inen

4,15

1

2

3

4

KUVIO 9. Asiakaskontaktin käynnistäminen
Asiakaskontaktin aloittaminen on hyvällä tasolla myös palvelupisteissä.
Asiakas huomioidaan hyvin kun hän saapuu palvelupisteeseen.

5
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Vastaanottotapaan testiasiakkaat olivat myös keskimäärin melko tyytyväisiä.
Kaikkiaan asiakaskontaktin käynnistäminen täyttää hyvin vaadittavat kriteerit.

Asiakaskontaktin eteneminen
Lisäarvon antam inen

2,90

Argum entointi

3,60

Ratkaisun tarjoam inen

4,00

Myyntitilanteen
tunnistam inen

3,60

Tarpeiden kartoitus

3,95

Asiakastietojen
kerääm inen

3,80

Asiakaskontaktin
etenem inen

3,95
1

2

3

4

5

KUVIO 10. Asiakaskontaktin eteneminen palvelupisteissä
Palvelupisteissä asiakaskontaktin eteneminen sujui keskiarvojen mukaan hyvin
samaan tapaan kuin puhelimessa. Asiakaspalvelupisteissä tähän
kokonaisuuteen on kiinnitettävä jatkossa eniten huomiota. Ainoastaan ratkaisun
tarjoamisessa asiakkaalle päästiin erittäin tyytyväisen keskiarvoon asti.
Tarpeiden kartoitus onnistui testiasiakkaiden mielestä myös palvelupisteissä
keskiarvon mukaan melko hyvin.
Myynnin osa-alueiden toteutuminen oli testiasiakkaiden mukaan tasaista, mutta
keskiarvoiltaan ne jäävät muista kontaktin tekijöistä jälkeen. Palvelupisteissä
myynnin osatekijät ovat kuitenkin hyvällä keskitasolla.
Lisäarvon antaminen jää kuitenkin jopa neutraalin arvostelun tasosta. Tämä
tarkoittaa, että asiakkaan käsillä oleva asia hoidetaan palvelupisteissä
moitteetta, mutta mitään lisäarvoa näistä asiakaskäynneistä ei asiakkaalle jää
käteen. Tämä viittaa siihen, että myös kasvokkain palvellessa on vaikeaa
tarjota mitään uusia näkökulmia tai parempia ratkaisuja kuin mitä asiakas
hakee.

53

Asiakaskontaktin päättäminen

Kokonaisuus

4,10

Kiittäm inen

4,45

3,95

Asioiden kertaam inen

Asiakaskontaktin
päätäm inen

4,20

1

2

3

4

5

KUVIO 11. Asiakaskontaktin päättäminen palvelupisteissä
Asiakaskontaktin päättämisessä päästiin palvelupisteissä melko hyvälle tasolle.
Asiakaskontaktin yleinen päätös ja kiittäminen olivat testiasiakkaiden
arvostelun mukaan lähes erittäin hyvällä tasolla. Asioiden kertaamisessa
asiakkaan kanssa on jonkin verran parantamisen varaa myös palvelupisteissä,
koska tässä ei ylletty melko tyytyväisen asiakkaan, kuten ei
puhelinpalvelussakaan.
Kokonaisuus asiakaskontaktissa nousi kuitenkin keskiarvona melko hyvälle
tasolle. Testiasiakkaat olivat palvelupisteissä tyytyväisiä saamaansa palveluun
pääosin, mutta edelleen ennen kaikkea asiakaskontaktin etenemiseen ja
lisäarvon – ja myynnin tekemiseen on jatkossa panostettava enemmän.
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5.7.5

Myynnin osa-alueiden jakaumat vastaajien keskuudessa

Tämä osa tutkimuksesta käsittelee myynnin osa-alueiden jakaumia
tutkimuksen tuloksissa tavoitteena on tarkastella, millaisia arvosanoja myynnin
osa-alueet saivat vastaajilta saivat ja miten ne jakaantuivat. Tällöin voidaan
tarkastella löytyykö asiakaspalvelusta potentiaalia myynnin toteuttamiseen.
Vertailua suoritetaan samalla myös asiakaskäyntien ja puhelinkeskustelujen
välillä.

Myyntitilanteen tunnistaminen
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
Puhelinpalvelu

50 %

Asiakaskäynnit
35,00 %

40 %
30,00 %

35,00 %
30,00 %

30 %
20,00 %
20 %

20,00 %
13,33 %

15,00 %

10 %

1,670,00
% %

0%
5

4

3

2

1

KUVIO 12. Myyntitilanteen tunnistaminen – vastausten jakaumat
Myynnin yksi lähtökohdista on se, että myyntitilanne tunnistetaan. Kuvio
kertoo, että ESS:n asiakaspalvelussa myyntitilanne tunnistetaan, mutta
keskimäärin tilanne jää neutraaliksi eli tilannetta ei hyödynnetä. Kuvio kertoo
kuitenkin, että osa asiakasneuvojista tunnistaa tilanteen ja hyödyntää mutta
lähes puolet jättää tilanteet hyödyntämättä tai ei edes tartu asiakkaan
tarjoamaan mahdollisuuteen.
Ääripäät toteutuvat palvelupisteissä selkeämmin eli myyntilaisuudet käytetään
hyvin tai jätetään kokonaan käyttämättä. Puhelinkeskusteluissa jakauma on
hieman tasaisempi. Kuvio kertoo kuitenkin siitä, että tällä hetkellä hyviä
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myyjiä löytyy jo nyt asiakaspalvelusta, mutta lisäksi on asiakasneuvojia, joiden
asiakaspalvelu on edelleen passiivista asiakaspalvelua eikä myyntiä tehdä.

Ratkaisun tarjoaminen
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
Puhelinpalvelu

50 %
40 %
30 %

40,00 %
30,00 %33,33 %
28,33 %

Asiakaskäynnit
30,00 %
16,67 %

20 %

18,33 %

10 %
0,00 %

3,33 %
0,00 %

0%
5

4

3

2

1

KUVIO 13. Ratkaisun tarjoaminen – vastausten jakaumat
Ratkaisun tarjoamiseen löytyy kuvion mukaan hyvät eväät.
Puhelinkeskusteluissa ja asiakaskäynneillä pyritään jakauman mukaan
tarjoamaan asiakkaalle selkeää ratkaisua ongelmaan. Yli puolessa vastauksista
oltiin tyytyväisiä asiakasneuvojan tarjoamaan ratkaisuun.
Palvelupisteissä päädyttiin testiasiakkaiden mielestä useasti hyvään tarjottuun
ratkaisuun, mistä kertoo se, että kaikki vastukset pysyvät vähintään neutraalin
vastauksen tasolla. Puhelinkontakteissa jakauma on melko tasainen, mutta
puhelimessa ei päästy asiakkaiden mielestä aina asiakasta tyydyttävään
ratkaisuun.
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Argumentointi
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
Puhelinpalvelu

50 %
38,33 %

40 %
30 %

20,00 %
20,00 %

Asiakaskäynnit

40,00 %

30,00 % 28,33 %

20 %

10,00 %10,00 %
3,33 %
0,00 %

10 %
0%
5

4

3

2

1

KUVIO 14. Argumentointi – vastausten jakauma
Argumentoinnin jakauma on kaikkiaan varsin tasainen ja suuria eroja
puhelinkeskustelujen ja asiakaskäyntien välillä ei ole. Argumentointi on
hyvällä tasolla keskiarvojen mukaan. eli vain n. 10 % kontakteista jäi alle
neutraalin tason tutkimuksessa.
Yli puolet kontakteista arvioitiin melko tai erittäin hyväksi argumentoinnin
osalta eli asioita on perusteltu testiasiakkaiden mielestä hyvin. Vain
muutamissa kontakteissa argumentointiin on oltu tyytymättömiä tai se on
puuttunut asiakaskontaktin sisällöstä kokonaan.
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Lisäarvon antaminen
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
Puhelinpalvelu

50 %

38,33 %
35,00 %

40 %

Asiakaskäynnit
35,00 %

26,67 %

30 %

20,00 %

10,00 %
15,00 %
11,67 %

20 %
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KUVIO 15. Lisäarvon antaminen – vastausten jakauma
Tämä osa-alue oli kaikista arvioiduista osa-alueista keskiarvoltaan heikoin.
Testiasiakkaat ovat kuvion mukaan kokeneet, että hoidettujen tai kysyttyjen
asioiden lisäksi he eivät ole saaneet asiakaskontakteista muuta irti. Tämä
tarkoittaa sitä, että asiakastilanteista ei löydetä mitään mihin voisi tarttua ja
tarjota parempaa, sopivampaa tai kokonaan uutta ratkaisua, joka vastaisi
asiakkaan tarpeita.
Tällä myynnin ja ennen kaikkea lisämyynnin osa-alueella on kuitenkin selkeä
jako kuvion mukaan. Kuitenkin lähes kolmannes asiakaskontakteista on
antanut lisäarvoa asiakkaalle. Suurimassa osassa asiakaskontakteissa asiakas ei
ole saanut hoitamansa asian lisäksi muuta lisäarvoa.

5.7.6

Vapaamuotoinen palaute asiakaskontakteista:

Puhelinkontaktit:
+ Alusta asti tunsin olevani tärkeä asiakas ja tunne oli sama myös puhelun
päätyttyä
+ Ystävällinen, vaikka kyse oli peruutuksesta
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+ Tarjottiin erilaisia ratkaisuja ja lopulta sopivaa
+ Selkeä puhelu, hinnat ja palvelut tulivat hyvin ilmi
+ Selväksi tuli mihin kuva lähetetään, mihin mennessä ja mitä maksaa
+ Puhelusta jäi erittäin positiivinen. Palvelu oli erittäin reipasta ja selkeää
+ Odottelun jälkeen palvelu oli laadukasta
+ Palvelu tuntui melko tehokkaalta ja luotettavalta
+ Hyvin tarjosi kätevämpää ja halvempaa vaihtoehtoa ilmoituksen jättämiseen
+ Ystävällinen äänensävy
+ Tosi selkeästi kerrottu eri vaihtoehdot faktoina
+ Sain lisäarvoa, kun leikisti osannut käyttää hyvin nettiä, joten palveluneuvoja
ohjeisti hyvin tarkasti, kun epäilin onnistunko
+ Sai asian kuulostamaan yksinkertaiselta ja kysyi tarkempia tietoja eli oli
kiinnostuneen oloinen neuvomaan
+ Iloisesta aiheesta iloinen puhelu
+ Malttoi kuunnella, vaikka kysymyksiä paljon ja osin sekavia
+ Erittäin positiivinen ja iloinen lopetus
+ Hyvin tunnistettu kestotilauksen myynnin mahdollisuus
+ Puheluni aiheesta luvattiin laittaa palaute eteenpäin. Koin, että minut
huomioitiin ja sain lisäarvoa, vaikka en saanut sitä mitä olin toivonut
+ Selkeä, rauhallinen ja miellyttävä puhetapa
+ Henkilökohtainen ote, heitti heti hyvän täkyn tutustumisjaksosta
- Tarpeita ei kartoitettu
- Ote puuttui, jolloin vaihtoehdot ja ratkaisu jäivät ”leijumaan” ilmaan
- En saanut suoraa tietoa, että miksi minun pitäisi tilata etlari
- Ainoa argumentti ei saisi olla, että lehdessä on parhaiten paikalliset uutiset
- Mietin tilaisinko kestona vai kuukauden pätkän. Palveluneuvoja ei ottanut
kantaa,
ei suositellut eikä kysynyt mitään
- Virallinen puhelu, ei lämpöä paljon äänessä
- Kohtelias, vaikkakin kyllästyneen oloinen työhönsä
- Tuli tunne, että asiakasneuvojalle on aivan sama tilaanko vai en
- Tuntui kuitenkin kuin olisi asioinut koneen kanssa, en tuntenut itseäni
yksilöksi
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- Harkitsin puhelun aikana, mikä paras vaihtoehto kestotta. En saanut
lisäkysymyksiä enkä suosituksia. Olisin kaivannut niitä
- Myyntitilaisuutta tai lisäarvon antamista ei hyödynnetty
- Vastaustapa epäselvä ja ”hymytön”
- Ei lisäarvoa millään tasolla
- Melko konemaisesti hoidettu
- Vilpitön auttamisenhalu ei kuulunut
- Kirjasintyypit slangilla. Ilmoituskoot liian nopeasti ja epäselvästi
- Hyvin neutraali tapahtuma
- Olisi voinut olla paikka lisämyynnille
- Aika kauan joutui odottamaan puheluun vastaamista
- Aika kiireinen palvelutapa
- Asiakaspalvelija tuntui jossain määrin turhautuneelta, kun ”kyselin tyhmiä”
- Tuntui jälleen kuin olisi koneen kanssa asioinut
- Jouduin odottamaan suhteellisen kauan ennen kuin sain palvelua
- Minun piti esittää kysymyksiä liikaa
- Voisi painottaa enemmän nimenomaan asiakkaan tarpeiden kartoittamiseen
- Liian konemaista, ei lämpöä puhelussa
- Vastaus kesti, meni vaihteen kautta vaikka soitin mielestäni oikeaan
numeroon
- Vastaaja kuulosti kyllästyneeltä
- Alkoi sinuttelulla, muuttui teitittelyksi
Asiakaskäynnit:
+ Pääsin nopeasti asioimaan
+ Tuttu henkilö, joten sain lisäarvoa, tilannetta kartoitettiin, asiastani oltiin
kiinnostettu, tehtiin lisäkysymyksiä
+ Neuvoja oli ystävällinen, hymyilevä ja helposti lähestyttävä
+ Vaihtoehdot esiteltiin havainnollisesti
+ Kokonaisuudessaan palvelu mukavaa ja rentoa
+ Palvelun saanti oli nopeaa ja tehokasta
+ Palvelusta tuli hyvä mieli ja meinasin jättää onnitteluilmoituksen, vaikka
siihen ei ollut tarvetta
+ Palvelu oli asiantuntevaa ja tunsin saaneeni tarvittavat tiedot ongelmiini
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+ Ystävällinen kontakti
+ Kokonaisuus kiitettävä
- Pienen pyörimisen jälkeen pääsin asiakaspalvelupisteelle
- Kuitenkaan käynnistä ei jäänyt ”hymyä huuleen”. Palvelu kenties hieman
viileää
- Olisi voinut aluksi edes tervehtiä kunnolla
- Neuvoja oli melko hymytön
- Tarvekartoitusta ei tehty, vastaili vain asiakkaan kysymyksiin
- Tietokone ja hiiri tuntuivat olevan tärkeämpiä kuin asiakas
- Ei tervehdystä saapuessani
- Ehkä kysymys oli henkilökemiasta
- Koin olevani vanha ja jotenkin tärkeä
- Jotenkin jäi puuttumaan lehden lisäarvo vrt. muihin
- Ehkä yritys myydä ”liikaa”
- Tuli tuntuma ”liukuhihnatyöstä”
- Argumentointia voisi harjoitella

5.8

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimus mittaa juuri sitä, mitä
tutkimuksen oli tarkoituskin mitata. Jotta tutkimus olisi validi, sillä tulee olla
selkeät ja täsmälliset tavoitteet. Tutkimuslomakkeen osalta kysymysten pitää
mitata oikeita asioita sekä käsittää koko tutkimusongelma. Tutkimukseen
valitun perusjoukon tulee olla myös tarkkaan määritelty. (Heikkilä 2002, 29)
Tutkimuksen validiteetti on hyvä. Tutkimus asiakaspalvelun laadusta mittaa
juuri sitä, mitä sen oli alun perin tarkoitus mitata. Jotta tutkimusta varten
laaditut tutkimuslomakkeet mittaisivat juuri sitä, mitä niiden tulisi mitata, niin
lomakkeista laadittiin monta alustavaa versioita, jotta lopullisesta lomakkeesta
saataisiin juuri sellainen, että se vastaisi toimeksiantajan eli tarpeita.
Tutkimuslomakkeen eri kohdat pohdittiin myös tarkasti tutkimusongelmaa ja
laadun kriteereitä silmällä pitäen.
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Tutkimuksen kohteena olivat asiakaspalvelun 12 palveluneuvojaa ja heidän
antamansa palvelun laatu. Tutkimus on ollut sopivan peittävä, koska
puhelinkontaktien määrä oli 60 kpl ja asiakaskäyntien määrä oli 20 kpl. Nämä
luvut ovat samat kuin edellisen 2004 tehdyn laadun mittauksen, joten tällöin
tutkimus on myös vertailukelpoinen. Lisäksi haluttu määrä vastauksia saatiin
kasaan, joten tarpeeksi suuri validiteetti saavutettiin.
Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen tulosten tarkkuutta, eli sen
luotettavuutta. Tämä tarkoittaa, että sen tulokset eivät saa olla
sattumanvaraisia. Tutkimuksen tulokset toistuisivat samanlaisina, jos tutkimus
suoritettaisiin uudelleen. Tutkimuksen reliabiliteetin suhteen on kuitenkin
muistettava, että saman tutkimuksen tulokset eivät välttämättä toistu
samanlaisina, jos tutkimus toteutetaan eri aikana tai eri ympäristössä. (Heikkilä
2002, 30)
Tutkimuksen reliabiliteetti on melko hyvä. Lähes jokainen lomake oli täytetty
asiallisesti ja ohjeiden mukaisesti, ainoastaan yhtä lomaketta varten
varmistettiin testiasiakkaalta kahteen kohtaan tarkoitetut vastaukset. Lisäksi
yksi testiasiakas teki yhden ylimääräisen käynnin, koska yhdeltä
testiasiakkaalta jäi yksi asiakaskäynti tekemättä. Näitä seikkoja lukuun
ottamatta kaikki sujui suunnitellusti.
Kyselyn toistettavuudessa on otettava huomioon se, että Etelä–Suomen
Sanomissa on ollut meneillään muutos eli siirtyminen aktiiviseen ja
myynnilliseen asiakaspalveluun. Tämän vuoksi saman tutkimuksen toistaminen
ei välttämättä tuota samoja tuloksia myynnillisyyden osalta. Laadun kriteerien
osalta tutkimus on toistettavissa ja varmasti laadun ylläpitämisen osalta
tutkimus onkin syytä uusia aina tasaisin väliajoin.
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5.9

Tutkimuksen johtopäätökset ja kehitysehdotukset

Tutkimuksen tulosten tarkastelussa kannattaa huomioida muutama asia.
Tärkein lähtökohta tutkimukselle oli mitata asiakaspalvelun laatua ja siinä
ohessa myös selvittää, että kuinka suuri osa myynnillisyys on vielä tässä
vaiheessa asiakaspalvelua. Laadun sekä myynnin osalta saatiin varsin selkeitä
tuloksia tämän tutkimuksen puitteissa.
Asiakaspalvelun laatu oli tämän tutkimuksen mukaan hyvää. Melkein kaikki
tekijät, joita mitattiin olivat keskiarvoltaan yli neljän kun tuloksia mitattiin
asteikolla 1 – 5. Ainoastaan yksilöllisyys oli ainut tekijä, joka jäi sekä
puhelinkontakteissa ja asiakaskäynneillä alle neljän keskiarvon. Kokonaisuus
laadun osalta oli kuitenkin hyvällä tasolla, eikä merkittäviä eroja ollut
puhelinpalvelun ja palvelupisteiden välillä.
Myynnillisyyden osalta on kuitenkin tutkimus antoi kuitenkin hieman
huonommat tulokset. Tutkimuslomakkeet ja avoimet palautteet osoittivat, että
myynnin osalta asiakaspalvelu on siinä tilanteessa, että osalla palveluneuvojista
myynti on selkeästi paremmin hallussa kuin toisilla. Myynnin osa-alueet
kuitenkin erottuivat muista palvelun osa-alueista heikommalla keskiarvollaan.
Myynnin osa-alueista kartoitus, argumentointi ja ratkaisun tarjoaminen ovat
kuitenkin palveluneuvojilla melko hyvin hallussa, joten mahdollisuudet
myynnin tekemiselle ovat olemassa kun nämä ominaisuudet osataan vain
hyödyntää paremmin. Heikkoudet löytyvät juuri myyntitilanteiden
hyödyntämisestä ja lisäarvon antamisesta asiakaskontakteihin. Ennen kaikkea
olisi löydettävä tapoja, jolla lisäarvoa pystyttäisiin tuomaan asiakkaille.
Kehitysehdotuksia:

•

Palvelun yksilöllisyyden parantaminen. Palveluneuvojia on rohkaistava
palvelemaan asiakkaita yksilöllisesti esim. iän, aseman tai olemuksen
mukaan. Asiakkaita pyrittävä lukemaan paremmin, jolloin
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palvelutapahtumasta saadaan mukavampi tapahtuma, niin asiakkaalle
kuin palveluneuvojalle.
•

Yhtenäinen vastaustapa. Vastaustapa miellytti tutkimuksen
testiasiakkaita, mutta ilmi tuli se, että vastaustapa ei ole kovinkaan
yhtenäinen. Tämän korjaamalla olisi mahdollista luoda hieman parempi
ja asiallisempi kuva asiakaspalvelusta.

•

Lisäarvon antaminen. Tämä edellyttää palveluneuvojilta ennen kaikkea
kykyä kartoittaa asiakkaan tarpeita. Tämä tulee tehdä kuitenkin
asiakkaalta kysymällä eikä olettamalla. Lisäksi olisi kyettävä
yhdistämään helposti eri palveluita, jolloin yhden palvelun kylkeen olisi
mahdollista myydä hyödyllinen lisäpalvelu (esim. oikotie-ilmoitus
yms.)

•

Myyntitilanteiden hyödyntäminen. Tämä lähtee siitä, että
palveluneuvojien asenne ja motivaatio on kunnossa, koska kyvyt kyllä
riittävät siihen, mutta halu tarttua tilaisuuksiin on tärkein. Työnantajan
olisi myös tärkeää keksiä tapoja, jolla palveluneuvojat saataisiin
innostumaan myynnistä (esim. bonukset, yhteiset tapahtumat yms.)

•

Argumentoinnin parantaminen. Työpäivien lomassa olisi järjestettävä
esim. palavereja, joissa palveluneuvojat voisivat kerätä parhaita
myyntiargumentteja yhteen, jolloin ne olisivat kaikkien
hyödynnettävissä. Tuote – ja palvelukohtaisia argumentteja olisi hyvä
päivittää säännöllisin väliajoin.

•

Myyntityöhön syventäminen. Kehityksen turvaamiseksi olisi hyvä
ratkaisu, jos esim. muutamalle palveluneuvojalle kerrallaan
järjestettäisiin syventävää koulutusta ja mahdollisuuksia harjoitella
myynnin tekemistä. Tällöin syventäminen ei nielisi liikaa resursseja
kerralla ja jokaisen palveluneuvojan kehitystä pystyttäisiin tukemaan
yksilöllisemmin.

•

Laadun tarkkailu. Parhaimman kuvan palvelun laadusta saa, kun sen
mittauttaa säännöllisin väliajoin. Lisäksi esimiesten valmentava ote
palveluneuvojiin palvelee laadun valvontaa yksilöllisellä tasolla.
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6

YHTEENVETO

Tähän asti Etelä-Suomen Sanomissa asiakaspalvelu ja myynti on erotettu
toisistaan kahdeksi erilliseksi toiminnoksi. Etelä-Suomen Sanomissa on
päätetty useiden muiden alojen tapaan päättää tämä erottelu, koska myynnin ja
asiakaspalvelun yhdistäminen mahdollistaa kokonaisasiakkuuksien hoidon yhä
laadukkaammin. Asiakaspalvelun laadun korkea taso on kuitenkin edellytys
myynnin teolle.
Etelä-Suomen Sanomissa asiakaspalvelun ja myynnin yhdistäminen tarkoittaa
lisää koulutusta ja toimintatapojen muutosta. Myynnin mahdollistaminen
riippuu kuitenkin siitä, että minkälainen palvelun taso yleisesti ottaen ja
voidaanko sen avulla myydä ja tuoda lisäarvoa asiakkaille. Asia – ja
tuotetuntemuksen, palvelun nopeuden ja luotettavuuden sekä palvelualttiuden
täytyy olla jo hyvällä tasolla, jotta lisämyyntiä voidaan tehdä.
Tämä asetti opinnäytetyön tutkimusongelmaksi sen, että millainen on palvelun
laatu tällä hetkellä. Samalla voitiin myös tutkia millä tasolla myynnillisyys
tällä hetkellä asiakaspalvelussa on. Viimeksi palvelun laatua oltiin ESS:ssa
tutkittu vuonna 2004. Tällä kertaa tietoa haluttiin asiakaskontaktin
etenemisestä sekä tutkimusta varten laadittujen palvelun laadun kriteerien
toteutumisesta, jotka myös jatkossa toimivat ESS:n asiakaspalvelun
tukipilarina.
Tutkimusongelmaa lähdettiin selvittämään Mystery –shopping tutkimuksen
avulla. Tätä varten etsittiin henkilöitä, jotka olivat päteviä arvioimaan palvelun
laatua. Näiden henkilöiden tehtävänä oli soittaa palvelunumeroihin ja käydä
henkilökohtaisesti Etelä-Suomen Sanomien palvelupisteissä. Tutkimus nojaa
vahvasti näiden testiasiakkaiden mielikuvien varassa. Teoriaosuus käsittelee
juuri laadun käsitettä, joka muodostuu juuri asiakkaan mielessä ja tämän
mielikuvista.
Teoriaosa käsitteli myös laadun valvontaa ja mitä laadun tekijät yleisesti ottaen
ovat. Näiden tietojen pohjalta ESS:n asiakaspalveluun luotiin asiakaspalvelun
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laadun kriteerit, joiden arviointi lähtee nimenomaan asiakkaiden mielikuvista
ja vaikutelmista, kun he asioivat asiakaspalvelussa.
Tutkimuslomakkeet (LIITE 3) laadittiin tämän opinnäytetyön alustavien
tietojen pohjalta, asiakasneuvojien sekä myyntikouluttajien palaverien
tuloksena. Ne mittasivat palvelun laatua sekä asiakaskontaktin hoitamista.
Tutkimukseen sisältyvien puheluiden määräksi päätettiin 60 kpl ja
asiakaskäyntien määräksi 20 kpl. Tutkimuksen ajankohdaksi ajoitettiin 5.2 –
28.2.2007.
Tutkimuksen perusteella selvisi, että asiakaspalvelun laadun perustekijät olivat
hyvällä tasolla. Kaikki tekijät saavuttivat melko hyvän keskiarvon lukuun
ottamatta palvelun yksilöllisyyttä, joka jäi hieman muiden tekijöiden
alapuolelle. Laatu oli hyvää niin asiakaskäynneillä kuin puhelimessa. Suuria
eroja ei syntynyt palvelupisteiden tai puhelinpalvelun eduksi.
Suurimmat puutteet löytyivät tutkimuksen perusteella asiakaskontaktin
sisällöstä ja ennen kaikkea asiakaskontaktin etenemisen vaiheista liittyen
myynnin osa-alueisiin.. Myyntitilanteiden tunnistaminen ja lisäarvon
tuottaminen ovat vielä palvelun muita osa-alueita matalammalla tasolla.
Lisäarvon antaminen asiakkaalle sai koko tutkimuksen huonoimman
keskiarvon niin puhelinkontakteissa kuin asiakaskäynneillä. Myös
testiasiakkaiden antamat vapaat palautteet tukivat keskiarvojen antamia
viitteitä palvelun puutteista.
Tutkimuksen avulla pystyttiin selvittämään Etelä-Suomen Sanomien
asiakaspalvelun laatu tällä hetkellä ja myös asiakaskontaktin kulusta saatiin
lisää tietoa. Tutkimuksen tulosta voidaan tulkita siten, että palvelun laatu ja
perustekijät ovat hyvällä tai jopa erittäin hyvällä tasolla, mutta yksilöllisen
asiakaspalvelun, asiakaspalvelun vaiheiden ja myynnin saralla on vielä
selkeästi parannettavaa, kuin myös yksittäisten asiakaskontaktien kohdalla
myös perusasioissa.
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LIITE 1
Hei!

Teen Etelä-Suomen Sanomille tutkimusta ESS:n asiakaspalvelun laadusta
osana opinnäytetyötäni. Tutkimus suoritetaan mystery shopping- tyyppisenä
eli valitut henkilöt soittavat ESS:n asiakaspalveluun sekä käyvät myös
paikan päällä arvioimassa palvelun laatua. Tutkimukseen osallistuvat
"haamuasiakkaat" saavat palkinnoksi 20 euron arvoiset Hämeenmaan
lahjakortit. Tutkimuksesta järjestetään infotilaisuus osallistuville
31.1.07 ESS:n tiloissa osoitteessa Ilmarisentie 7 klo 17 alkaen.
Varsinainen tutkimus suoritetaan 5.2 - 16.2.07 välisenä aikana.
Kiinnostaako sinua osallistua tutkimukseen ns. "haamuasiakkaan"
roolissa tai tunnetko jonkun, joka voisi olla kiinnostunut? Jos haluat
osallistua tai mieleen tulee muuta kysyttävää niin sähköpostia
osoitteeseen lainsaku@lpt.fi Ilmoitukset mielellään 26.1.2007
mennessä. Ilmoita myös samalla sopiiko infon ajankohta itsellesi.
Terveisin
Oskari Laine
02LI03M
LAMK
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LIITE 2
Hei!
Kiitos osallistumisestasi Etelä-Suomen Sanomien asiakaspalvelun laadun
tutkimukseen.
Panoksesi tutkimuksen onnistumisen kannalta oli tärkeä. Ohessa pieni kiitos
vaivannäöstäsi ja tutkimusavusta.
Aurinkoista kevättä!
Oskari Laine

Mia Ylä-Jääski
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LIITE 3
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LIITE 4

ESS:n asiakaspalvelun laadun arviointi Kevät 2007
Palvelualttius

Selkeys Yksilöllisyys

Sujuvuus Nopeus Luotettavuus

Asiantuntevuus

Kokonaisuus

Haamu 1

28,00

30,00

27,00

29,00

28,00

27,00

28,00

26,00

Haamu 2

23,00

23,00

27,00

25,00

26,00

23,00

22,00

22,00

Haamu 3

29,00

27,00

27,00

26,00

30,00

30,00

29,00

27,00

Haamu 4

27,00

26,00

23,00

28,00

29,00

24,00

28,00

26,00

Haamu 5

28,00

29,00

20,00

29,00

28,00

30,00

27,00

28,00

Haamu 6

26,00

27,00

22,00

27,00

29,00

26,00

28,00

27,00

Haamu 7

25,00

27,00

23,00

22,00

23,00

28,00

26,00

25,00

Haamu 8

27,00

26,00

22,00

24,00

25,00

27,00

28,00

25,00

Haamu 9

25,00

24,00

22,00

26,00

25,00

27,00

28,00

23,00

Haamu 10

23,00

21,00

18,00

22,00

25,00

25,00

23,00

21,00

Keskiarvot

4,35

4,33

3,85

4,30

4,47

4,45

4,45

4,17

5

4

3

2

1

Arviot
Määrä

6

Otanta
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ESS:n asiakaspalvelun laadun arviointi Kevät 2007
Palvelualttius

Selkeys Yksilöllisyys

Sujuvuus Nopeus Luotettavuus

Asiantuntevuus

Kokonaisuus

Haamu 1

8,00

9,00

7,00

7,00

8,00

9,00

9,00

8,00

Haamu 2

8,00

9,00

7,00

7,00

9,00

8,00

7,00

8,00

Haamu 3

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

9,00

9,00

Haamu 4

7,00

8,00

8,00

8,00

9,00

8,00

7,00

8,00

Haamu 5

9,00

8,00

9,00

7,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Haamu 6

10,00

10,00

7,00

8,00

10,00

9,00

10,00

9,00

Haamu 7

7,00

9,00

7,00

9,00

8,00

9,00

9,00

9,00

Haamu 8

10,00

10,00

10,00

9,00

10,00

10,00

9,00

10,00

Haamu 9

7,00

9,00

6,00

8,00

9,00

8,00

8,00

8,00

Haamu 10

9,00

9,00

8,00

9,00

9,00

9,00

10,00

8,00

Keskiarvot

4,25

4,55

3,95

4,10

4,60

4,50

4,40

4,35

Arviot

5

4

3

2

1

Määrä

2

Otanta

20

