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1 JOHDANTO 

Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena on luoda perehdyttämismalli Lappeenrannan 

kaupungin asiakaspalvelukeskukselle, erityisesti määräaikaisille työntekijöille. Rajaus 

johtuu siitä, että vakituisten työntekijöiden vaihtuvuus on pientä, mutta vastaavasti 

määräaikaisia työntekijöitä työpisteessä on jatkuvasti. Tämän lisäksi tietyt työprosessit 

ovat vain vakituisten vastuulla. Saatua mallia voidaan käyttää pohjana myös uuden 

vakituisen työntekijän perehdyttämiseen, mutta silloin mallia on laajennettava. 

Toimipisteessä on useita eri prosesseja ja tieto on pirstaloitunutta, joten ensin kartoitetaan 

toimipisteen avainprosessit. Avainprosessit on osattava ja hallittava itsenäisen 

työskentelyn onnistumiselle. Työssä selvitetään, mikä merkitys perehdyttämisellä on 

työntekijän työntekijäkokemukseen ja miten se tätä kautta vaikuttaa asiakaskokemukseen. 

Työn ajatus on lähtenyt sekä esimiehen että työntekijöiden tarpeesta saada toimipisteelle 

malli, jolla määräaikaiset työntekijät saataisiin mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti 

kiinni työn kuvaan. Määräaikaiset työntekijät ovat harjoittelijoita ja tukityöllistettyjä, joille 

halutaan antaa mahdollisuus tutustua työelämään asiakaspalvelussa. Tämä kokemus 

auttaa heitä tulevaisuudessa työn etsinnässä. Työyhteisölle tämä kuitenkin antaa oman 

haasteensa, sillä työsuhteet ovat pituudeltaan muutamasta viikosta muutamaan 

kuukauteen, ja tänä aikana työntekijä olisi saatava perehtymään työhön mahdollisimman 

hyvin, tietäen kuitenkin työsuhteen määräaikaisuuden. Toisaalta asiakkaalle kaikki 

työntekijät edustavat samaa asiakaspalvelua ja asiakasnäkökulmasta palvelun tulisi olla 

mahdollisimman laadukasta työntekijästä riippumatta. 

Työssä halutaan ensin selvittää toimipisteen avainprosessit, jotta on yhteinen ymmärrys 

siitä, mikä työntekijän on kriittisintä osata. Tämä varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä ja 

kaikkien palveluun osallistuvien tulisi tietää mitä tehdä, kun asiakas ottaa yhteyttä, miten 

tieto kulkee, jotta palvelu toteutuu ja tietää mitä tehdä seuraavaksi. (Torkkola 2018, 126, 

128.) Teorian kautta tutkitaan myös, miten työntekijän osaaminen vaikuttaa 

asiakaskokemukseen. Tehtäväkenttä asiakaspalvelupisteessä on laaja ja koko ajan 

vaihtuva. Työntekijän on hypättävä asiakokonaisuudesta toiseen ja työssä pärjää paitsi 

hyvillä tietoteknisillä taidoilla, myös ihmissuhdetaidoilla ja tilannetajulla. Asiakaspalvelu 

kuuluukin stressaavimpien ammattien joukkoon (Mackwort Raija ja Auvo, 2011, 21).   

Perehdyttämisprosessia ei olla aiemmin kuvattu. Organisaatiolla on perehdyttämisen 

muistilista, jonka esimies käy soveltavin osin läpi perehdytettävän kanssa. Yksikön 

esimies laatii oman perehdyttämismateriaalin niin halutessaan. Tutkimuskohteessa on 

esimiehen laatima perehdyttämismateriaali, joka on käyty uuden työntekijän kanssa läpi 
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ensimmäisenä päivänä ja tämän jälkeen lähdetty toteuttamaan oppimista käytännön 

työssä.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelupiste kaupungintalolla on monelle asiakkaalle 

ensimmäinen kosketus kaupungin palveluihin. Asiakkaan on pystyttävä luottamaan, että 

neuvonta, jota hän saa on oikeaa ja ajantasaista. Palveluprosessin on toimittava oikein 

alusta loppuun. Toimipisteen prosessien osaaminen antaa asiakkaalle tasalaatuisen ja 

oikea-aikaisen palvelun. Asiakaspalvelupiste on paitsi neuvontapiste, myös kaupungin ja 

ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien lipunmyyjä, jonka liikevaihto vuonna 2018 oli noin 

miljoona eroa. Toimipisteen tavoite ei ole tuottaa voittoa itselleen, vaan olla luotettava 

kumppani sen toimeksiantajille. Asiakaspalvelukeskus ei toimi kuten yritys eikä sen ole 

tarkoitus valita asiakkaitaan. Palvelupiste ei siis määrittele asiakkaita tuottaviin ja 

vähemmän tuottaviin, vaan päämääränä on saada ratkaisu asiakkaan ongelmaan, ottaen 

kuitenkin huomioon järkevä resurssien käyttö. Kaikki asiakastilanteet on hoidettava 

ammattitaidolla ja asiakaslähtöisesti. Lähtökohtana on ratkaista asiakkaan ongelma, on 

sitten kysymys mikä tahansa. Asioita ei voida suoraan rajata edes kaupungin omiin 

asioihin, sillä asiakaspalvelupisteessä autetaan myös minkä tahon puoleen kääntyä, jos 

asia ei kuulu kaupungille. Asiakkaita palvellaan kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse ja 

chatin kautta. Digitaalisia palveluja kehitetään koko ajan, mutta asiakaspalvelupisteen 

toiminnassa nähdään tärkeänä henkilökohtainen neuvonta ihmiseltä ihmiselle, mitä useat 

edelleen kaipaavat ja haluavat. Asiakaspalveluprosessien ymmärtäminen ja sisällön 

osaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä työssä suoriutumisessa. 

Toimipisteessä on jatkuvasti määräaikaisia työntekijöitä kuten tukityöllistettyjä ja 

harjoittelijoita. Kaupunki haluaa tarjota työmahdollisuuksia työttömille työnhakijoille, jotta 

nämä saisivat työkokemusta ja työn haku helpottuisi työjakson jälkeen. 

Asiakaspalvelupiste on perinteisesti ollut yksi tukityöllistettyjen työpiste. Työsuhteiden 

pituudet vaihtelevat muutamasta viikosta vuoteen. Määräaikaiset työntekijät halutaan 

pitää mahdollisimman tasavertaisena vakituisten työntekijöiden kanssa, mutta huomioon 

on kuitenkin otettava työsuhteen lyhyt pituus sekä työssä tarvittava tieto ja osaaminen. 

Näiden yhdistäminen sekä työntekijän henkilökohtainen motivaatio asettavat haasteita 

työyhteisölle. Työprosessien selkeys ja perehdyttämisen mallintaminen helpottavat niin 

työntekijöiden kuin esimiehenkin työtä. Lisäksi työntekijän toivotaan sulautuvan 

mahdollisimman hyvin työyhteisöön. Asiakkaat ja myös talon muut työntekijät ihmettelevät 

välillä, miten suurta vaihtuvuus toimipisteessä on. Tosiasiallisesti vaihtuvuus ei ole niin 
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suurta kuin se voi ulkopuolisesta näyttää. Kun työntekijä pystytään perehdyttämään 

avainosaamiseen mahdollisimman hyvin ja hän kokee olevansa osa työyhteisöä, 

vaihtuvuudella voisi olettaa olevan pienempi näkyvyys myös ulospäin. 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda asiakaspalvelukeskukseen perehdyttämismalli, joka 

on suunniteltu ensisijaisesti määräaikaisille työntekijöille. Prosesseja on useita ja ne 

koskevat usean eri toimialan toimintoja. Perehdyttämismalliin kuvataan toimipisteen 

avainprosessit, jotka hallitsemalla työntekijä pystyy hyvin pitkälle suoriutumaan 

työtehtävistä. Malliin rakentuu polku, jota pitkin uusi työntekijä kulkee ja oppii työtä. Malli 

räätälöidään kyseisen toimipisteen tarpeeseen ja sen tekemisessä otetaan 

kokonaisvaltaisesti huomioon niin uusi työntekijä, vakituiset työntekijät, asiakasnäkökulma 

kuin toimipisteen prosessit. 

Tavoitteena on selkeyttää työntekijöille, miten uuden työntekijän työhön oppiminen 

hoidetaan. Jokainen tulee tietämään, miten perehdyttämisprosessi etenee ja tätä kautta 

ymmärtämään, missä oppimisvaiheessa työntekijä kulloinkin on. Työntekijät tietävät, kuka 

hoitaa perehdyttämisessä minkäkin osion ja missä vaiheessa uusi työntekijä voi alkaa 

työskennellä itsenäisesti.  

 

1.3 Tietopohja ja tutkimusmenetelmät  

Kanasen (2015, 11) mukaan tutkimusprosessi alkaa tutkimusongelmasta, joka kiinnostaa 

tutkijaa. Tässä kehittämistyössä tutkijaa kiinnostava asia on miten perehdyttää 

määräaikaiset, erilaisten motiivien omaavat työntekijät työhön niin, että he paitsi pystyvät 

itsenäiseen laadukkaaseen työhön, täyttävät myös hyvän asiakaspalvelun kriteerit. 

Tutkijaa kiinnostaa myös, miten yksikössä koetaan vaihtuvat työntekijät ja voisiko 

selkeällä perehdyttämisellä vaikuttaa kokemukseen. Kanasen (2015, 11) mukaan 

tutkimusongelman taustalla on aina käytännön ilmiö ja jotta ongelma voidaan ratkaista, on 

selvitettävä ongelman syyt ja asiakokonaisuus.  

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimuskohteena on 

tietty yksikkö, sen työntekijät ja prosessit. Kysymyksessä on toimintatutkimus, jossa 

tutkijan rooli on aktiivinen ja muutokseen vaikuttava. Toimintatutkimuksessa tuotetaan 

tietoa käytännön kehittämiseksi. Toimintatutkimus tähtää käytännön hyötyyn ja 

toimintatutkija on sekä vaikuttaja että toimija. Toimintatutkijalle oma kokemus on osa 

aineistoa ja hän käyttää omia havaintojaan tutkimusmateriaalina muun tutkimusaineiston 
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lisäksi. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä, 2006, 16, 19-20.) Tutkimuksen tietopohjana käytetään 

kirjallisuutta perehdyttämisestä, prosesseista sekä työntekijäkokemuksesta. Tutkija 

hyödyntää tietopohjassa myös jo käytyjä palautekeskusteluja niin vakituisten kuin 

määräaikaisten työntekijöiden kanssa. Lisäksi työntekijöitä haastatellaan ja keskustellaan 

yhteisesti kahdesta eri kokonaisuudesta: määräaikaisten työtekijöiden työnkuvasta sekä 

perehdyttämispolusta.   

Teemahaastatteluiden lähtökohtana on, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn tilanteen, 

tutkija on selvittänyt tutkittavia ilmiöitä ja näiden perusteella kehittänyt haastattelurungon. 

Haastattelu suunnataan tutkittavien henkilöiden kokemuksiin asioista, joita tutkija on 

ennalta analysoinut. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47.)  

 

Tutkimusosa:

 

Muutossykli: 

 

 

 

KUVIO 1. Kehittämistutkimuksen vaiheet ja niissä toteutettavat tutkimukselliset 

toimenpiteet (mukaillen Kananen 2015, 50).  
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2 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHTA 

Kehittämistehtävä tehdään Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskukseen. 

Palvelupiste on osa kaupungin konsernihallintoa ja sen tehtävänä on toimia 

neuvontapisteenä niin kaupunkilaisille kuin ulkopaikkakuntalaisillekin. Pisteessä 

palvellaan myös sisäisiä asiakkaita. 

 

2.1 Organisaation esittely 

Lappeenrannassa oli vuonna 2015 noin 73 000 asukasta. Lappeenrannan kaupunki 

työllistää yli 2000 henkilöä ja on yksi kaupungin suurimmista työnantajista Eksoten ja 

UPM-Kymmene Oyj:n kanssa. (Lappeenrannan kaupunki.) Kaupungin väkiluvun 

ennustetaan kasvavan noin 300 hengen vuosivauhtia, jolloin vuonna 2030 kaupungin 

väkiluku olisi noin 77 500 henkeä. Väestörakenteen odotetaan muuttuvan niin, että 

työelämästä pois siirtyneen väestön osuus kasvaa niin lukumäärällisesti kuin 

suhteellisesti. (Lappeenrannan väestösuunnite, 2013.)  

Lappeenrannan kaupunkiorganisaatio on jaettu kahteen kokonaisuuteen: Hyvinvointi- ja 

sivistyspalvelut sekä Elinvoima- ja kaupunkikehitys. Konsernihallinto luo edellytykset koko 

kaupunkikonsernin toiminnalle sekä vastaa mm. strategisesta suunnittelusta, viestinnästä 

ja hallintopalveluista. Konsernihallinto tuottaa kaikille toimialoille riittävät, asianmukaiset ja 

yhtäläiset hallintopalvelut. Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus on osa 

kaupungin konsernihallintoa. Asiakaspalvelupisteen tehtävänä on toimia 

neuvontapisteenä niin kaupunkilaisille kuin ulkopaikkakuntalaisillekin. (Lappeenrannan 

kaupunki.) 
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KUVIO 2. Lappeenrannan kaupunkiorganisaatio 2018 (Lappeenrannan kaupunki). 

 

2.2 Asiakaspalvelukeskus 

Kunnissa osataan jo tunnistaa asiakaspalvelu osana kunnan imagoa. Monet kunnat 

kokevat muuttotappiota, kun nuoret muuttavat isoihin kasvukeskuksiin. Hyvä, 

monipuolinen ja yksilön huomioon ottava asiakaspalvelu voi olla yksi kilpailukeino. 

Asukkaille luodaan positiivisia palvelukokemuksia asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden kautta. 

Kunnan tulee nähdä asiakaspalvelu suurena kokonaisuutena, ei osana putkihallintoa tai 

yksittäistä palvelukanavaa. Jokainen kohtaaminen rakentaa mielikuvaa kunnasta ja 

vaikuttaa tätä kautta suoraan kunnan maineeseen. (Rantanen 2013, 5, 25.) 

Lappeenrannan asiakaspalvelukeskus on osa kaupungin asiakaspalveluorganisaatiota, 

jota johtaa asiakaspalvelupäällikkö. Hänen alaisuudessaan ovat myös matkailuneuvonta 

sekä tila- ja tapahtumapalvelut. Henkilöstömäärä näissä yhteensä on yksitoista henkilöä, 

joista neljä työskentelee asiakaspalvelupisteessä, neljä tila- ja tapahtumapalveluissa ja 

kolme matkailuneuvonnassa. Määräaikaisia tukityöllistettyjä näissä toimipisteissä on 

vähintään kaksi, joista ainakin yksi aina asiakaspalvelupisteessä. Vaikka jokaisella 

toimipisteellä on omat tehtäväkentät, yhteistyötä tehdään eri tiimien kesken. Kaupungin 

asiakaspalvelua tuotetaan myös aulapalveluissa, uimahalleilla, urheilutalolla ja museoilla. 

Toki jokainen kunnan työntekijä on lähtökohtaisesti kuntalaista eli asiakasta varten. 
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Asiakaspalvelukeskus Winkki on Lappeenrannan kaupungin yhteispalvelupiste, joka on 

perustettu vuonna 2011. Lähtökohta Winkin perustamiselle oli palveluneuvonnan 

antaminen kuntalaiselle yhdestä paikasta. Palvelupisteessä ei työskentele virkamiehiä, 

vaan työntekijät ovat työsuhteisia palveluneuvojia. Tehtävät ovat moninaisia. 

Palveluneuvojat neuvovat asiakkaita ja ohjaavat heitä eteenpäin oikeille virkamiehille. 

Asiakaspalvelukeskus ottaa vastaan hakemuksia, tarjouksia, asiakirjoja sekä palautteita. 

Se toimii joukkoliikenteen asiakaspisteenä, eli siellä myydään ja ladataan 

paikallisliikenteen matkakortteja ja palveluneuvojat auttavat matkakorttien 

ongelmatilanteissa. Kaupunginteatterin ja -orkesterin lipunmyynti hoidetaan keskitetysti 

palvelupisteessä ja samat työntekijät toimivat myös lipunmyynnissä ennen esityksiä ja 

konsertteja. Palveluneuvojat auttavat sähköisten kaavakkeiden täytössä, ottavat vastaan 

kouluun ilmoittautumisia ja rakennuslupahakemuksia sekä jakavat veteraaneille 

pysäköintilupia ja matkakortteja. Palvelupisteessä käydään allekirjoittamassa erilaisia 

sopimuksia, joita kuntalaiset tekevät kaupungin kanssa, kuten tontin vuokrasopimukset. 

Toimipiste toimii myös kaupungin sisäisenä palvelukeskuksena, jonne jätetään mm. 

työtekijöille tilattuja puhelimia, vuosilahjoja sekä kirjoja; jaetaan kulkulupia ja myydään 

ateriakuponkeja. Kokousten pöytäkirjoihin otetaan allekirjoituksia ja luottamushenkilöt 

hakevat julkaisuja. Palvelupisteen olemassaolo helpottaa useiden toimialojen toimintoja ja 

vapauttaa siellä asiantuntijoiden resursseja toimialan asiantuntija tehtäviin. Toiminta on 

monipuolista ja asiakaslähtöistä.  

Asiakaspalvelu ei ole koskaan valmis. Kehitystyö on jatkuvaa ja toiminnan luonne voi 

muuttua tulevaisuudessa.  Lappeenrannan asiakaspalvelupisteen toiminta on vuonna 

2019 erilaista kuin aloitusvuonna 2011. Palveluja on tullut lisää, mutta tiettyjä palveluja on 

myös ohjattu takaisin asiantuntijataholle. Kokemuksen kautta toiminta on muotoutunut 

nykyisen kaltaiseksi. Muutos on jatkuvaa ja uusia palveluja voidaan ottaa käyttöön. 

Rantasen (2013, 9) mukaan palveluneuvojat, jotka kohtaavat asiakkaat, ovat 

yhteispalvelupisteen sydän. Heillä on tärkeä rooli asiakkaan tarpeen hahmottamisessa. 

Vaikka palvelut sähköistyvät ja tietoa löytyy verkosta, se ei ole kaikkien ymmärrettävissä 

tai saavutettavissa. Asiakaspalvelupiste takaa palvelut niille, joilla ei ole verkkolukutaitoa 

tai taitoa käyttää uutta teknologiaa.  
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2.3 Strategia 

Kuntalaissa määritellään kunnan tehtävä: kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja 

alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kuntalaki velvoittaa kuntastrategiassa ottamaan 

huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen, palvelujen järjestämisen ja 

tuottamisen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 

omistajapolitiikan, henkilöstöpolitiikan, kunnan asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämisen 

(Kuntalaki 410/2015 37 §.) 

Kunnan johtaminen eroaa yrityksen johtamisesta, mutta samoja piirteitäkin löytyy. 

Kunnassa toiminnan perustavoitteena on jonkin palvelun tuottaminen ja tämä palvelu tulisi 

tuottaa laadukkaasti mutta kustannustehokkaasti. Näin ollen johtamisessa voidaan myös 

soveltaa yleismaailmallisia strategisen johtamisen keinoja. Mutta toisin kuin voittoa 

tavoittelevien yritysten toiminnassa, kuntien toiminta sisältää erilaisten, joskus keskenään 

ristiriitaisten intressien edistämistä ja yhteensovittamista. Tämän lisäksi kunnan 

johtaminen tapahtuu julkisuuden keskellä. Tiedotusvälineet ja kuntalaiset odottavat 

päätöksiltä ja toimeenpanolta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Julkisuuden paineessa tai 

uudelleenvalinnan varmistamisessa poliitikoille voi olla tärkeää se, miltä asiat näyttävät ja 

tästä syystä päätökset voidaan tehdä julkisuuden näkökulmasta, eikä pitkän aikavälin 

suunnitelmalla. Tällöin poliittinen toiminta johtaa lyhyen aikavälin tulosten korostumiseen 

pitkän aikavälin kehittämisnäkemyksen kustannuksella. Kunnan päättäjillä, niin poliittisilla 

kuin ammatillisillakin, on paljon yhteiskunnallista valtaa. He vaikuttavat yhteiskunnan 

kehitykseen ja ihmisten arkipäivään, esimerkiksi siihen, mihin rakennusyhtiöt ja perheet 

voivat rakentaa ja minkälaisia taloja voidaan rakentaa, minkälaista koulutusta lapsille 

annetaan, miten vanhuksia hoidetaan tai minkälaista yritystoimintaa tuetaan. (Haveri & 

Anttiroiko 2013.) 

Kuntastrategialla ohjataan kuntakokonaisuuden palvelutoiminnan järjestämistä, rahoitusta 

ja resurssien jakamista. Kuntastrategia pitäisi nähdä valtuustokautta laajempana 

jatkumona, jonka jokainen valtuusto ottaa tutkittavakseen tehden siihen ajanmukaiset 

painotukset, kun toimintaympäristö muuttuu. Vaikuttavan kuntastrategian 

menestystekijänä on vuorovaikutus kunnan, kuntalaisten, paikallisten yritysten, järjestöjen, 

oppilaitosten, valtionhallinnon yksiköiden sekä muiden kuntatoimijoiden välillä. (Pauni 

2013.) 

Kuntastrategiassa pitää sovittaa yhteen, arvottaa ja priorisoida hyvin erilaisia 

yhteiskuntapoliittisia kantoja ja linjauksia. Kuntastrategian on käsitettävä kunta laajasti 
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paitsi kuntalaisen hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittäjänä myös organisaationa ja 

monialaisena konsernina. Strategiaprosessin läpivieminen voi näin ollen olla haastavaa. 

Kuntastrategiaa toteutetaan käytännössä talousarviossa eli strategia jalkautetaan 

käytäntöön talousarvion kautta. (Pauni 2013.) 

Lappeenrannan kaupunki on laatinut strategian vuoteen 2033 saakka. Strategia luo 

perustan talousarviolle ja se johdetaan talousarvion kautta toiminnan ja talouden 

tavoitteisiin. Strategian kärkenä on kolme suuntaviivaa: kasvua ja osaamista, puhdasta ja 

kestävää, sykettä ja säpinää. Strategian käytäntöönpano halutaan varmistaa strategisilla 

rahoituselementeillä, jolloin kehitysmäärärahat suunataan strategisesti tärkeimpiin 

kohteisiin. Lisäksi toimialoilla on oman toimialan kehittämiseen tähtäävät strategiset 

kehittämisohjelmat. (Lappeenranta 2033-strategia.) 

Asiakaspalvelukeskuksen mittari löytyy kohdasta ”Digitaaliset prosessit ja motivoitunut 

henkilöstö”. Asiakkaan palveluun käyttämä aika pyritään puolittamaan vuoteen 2021 

mennessä ja vähentämään 75% vuoteen 2033 mennessä. Vertailuvuotena käytetään 

vuotta 2017. Mittari kuvaa aikaa, joka asukkaalta, yritykseltä, turistilta tai muulta palvelun 

käyttäjäryhmältä menee kaupungin avainprosesseissa asiointiin ensikontaktista asian 

valmiiksi saattamiseen. Strategiakuvauksen mukaan mittaria voidaan parantaa 

automatisoimalla, ennakoimalla tarpeita sekä poistamalla työprosesseista niitä vaiheita, 

jotka eivät luo asiakasarvoa. (Lappeenranta 2033-strategia.) 



10 
 

3 KEHITTÄMISTYÖN TIETOPERUSTA 

Tässä luvussa tarkastellaan tietoperustaa tutkimukselle sekä peilataan sitä toimipisteen 

olemassa oleviin käytäntöihin. Luvussa käsitellään kirjallisuuden avulla tietoa 

perehdytyksestä, prosesseista, työntekijäkokemuksesta ja asiakaskokemuksesta.  

3.1 Perehdyttäminen 

Henkilöstö on organisaation keskeinen laatutekijä. Kun tehtävään valitaan organisaation 

ulkopuolelta tuleva henkilö, hyvä puoli on, että organisaatioon voidaan saada uutta 

kokemusta ja tuoretta näkemystä. Usein työtavat ajan myötä urautuvat tietynlaisiksi, ja 

ulkopuolelta tuleva voi nähdä kehittämisen paikan. Ulkopuolelta palkatun lisärasitus tulee 

perehdyttämisestä. Talon tapoihin tutustuminen vie yleensä kolmesta kuukaudesta 

vuoteen. (Suomen Kuntaliitto 2002, 23.) Perehdyttäminen on kaikki ne toimenpiteet, joilla 

uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, ihmiset, tavat ja odotukset. Työnantajalla on 

velvollisuus perehdyttää työntekijä tehtävään, tätä edellyttää jo pelkästään työsuojelulaki. 

Yleensä käytännössä yksikön esimies vastaa perehdyttämisestä. Hän suunnittelee ja 

toteuttaa tarvittavan perehdytyksen ja valvoo toteuttamista. Esimies voi delegoida 

perehdyttämisen osia muille työntekijöille, mutta vastuu perehdyttämisestä säilyy kuitenkin 

esimiehellä. (Työturvallisuuskeskus.) Perehdyttämisen tarkoituksena on auttaa työtekijää 

mahdollisimman pian tulemaan työyhteisön toimivaksi jäseneksi. Perehdyttämisellä on 

rooli henkilön viihtyvyyden, motivaation ja toimintakyvyn ehdollistajana. Perehdyttäminen 

voidaan suorittaa yksisuuntaisena toimintana, jolloin tulokkaalle esitetään toimintakenttä ja 

opetetaan keskeiset työprosessit. Perehdyttäminen voi olla myös kaksisuuntainen 

toiminta, jolloin tulokkaalle annetaan oppimistehtäviä, joissa hänellä itsellään on aktiivinen 

rooli ja hän pystyy hyödyntämään aiempaa osaamistaan. (Suomen Kuntaliitto 2002, 27.)   

Perehdytysprosessin suunnittelua helpottaa kokonaisuuden jakaminen pienempiin osiin. 

Jakaminen osiin helpottaa myös perehdytettävää hahmottamaan perehdytyksen sisältöä 

paremmin. Jaottelu auttaa perehdyttäjää hallitsemaan kokonaisuutta ja pienemmät osa-

alueet voi delegoida eri ihmisille. Perehdytykseen on olemassa erilaisia listoja ja näitä voi 

käyttää apuna, kun organisaatio suunnittelee omaa perehdyttämiskarttaa. Jokainen 

organisaatio on kuitenkin omanlaisensa, joten ulkopuoliset kaaviot harvoin soveltuvat 

sellaisenaan suoraan organisaation käyttöön. Huomattavaa myös on, että 

organisaatioiden toiminta kehittyy ja muokkautuu jatkuvasti, joten perehdyttämisen 

kaaviota on myös tarkasteltava aika ajoin. (Eklund, 2018, 91.) 
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KUVIO 3. Perehdytysprosessi jaettuna kuuteen eri osa-alueeseen. (Eklund, 2018, 92). 

 

Työtehtävän opastaminen suorittavaan työhön on helpommin hahmotettavissa kuin 

asiantuntijatyössä. Suorittavan työn opastamisessa on mahdollista käydä läpi oikea, 

tehokkain ja turvallisin työskentelytapa. Mitä lähemmäs mennään asiantuntijatyötä, sitä 

haastavampaa ohjeistaminen on. Tehtävän tarkka sisältö voi olla mahdotonta määrittää 

eikä ole yhtä oikeaa tapaa tehdä työtä. Tällöin on tärkeää selvittää selkeästi työntekijälle 

työn tavoitteet. Myös työntekijän vastuu ja valta tulee rajata selkeästi. Ei pidä kuitenkaan 

pitää itsestään selvyytenä, että uusi työntekijä tietää automaattisesti perusasiat, kuten 

työajan ja ylityökäytännöt, vaan myös nämä on käytävä läpi. Näiden perusasioiden 

läpikäyntiin on olemassa useita perehdyttämistä helpottavia listoja. (Eklund, 2018, 98.) 

Perehdyttäminen on esimiehen vastuulla, mutta perehdyttämisprosessin suunnitteluun 

kannattaa ottaa mukaan myös muita, jotta eri näkökulmat tulevat esiin. Perehdyttäjän on 

kuitenkin oltava asian osaava, aktiivinen ja hyvät vuorovaikutustaidot omaava.  Näin 

perehdytettävälle annetaan yhtenäinen ja positiivinen mielikuva organisaation toiminnasta 

ja mitä häneltä odotetaan. Esimiehen tehtävä on tehdä toimintakenttä sellaiseksi, että 

uuden työntekijän yksilöllisyys otetaan huomioon, mutta samaan aikaan rakennetaan 

yhteisöllisyyttä. Perehdytyksen suunnittelijoilla on vaikutus siihen, minkälaisena uusi 

työntekijä näkee organisaation alusta alkaen. Perehdytys kertoo uudelle työntekijälle 

paljon organisaation kulttuurista. (Eklund 2018, 74-75.)   

Työtehtävän 
opastaminen

Organisaation 
toiminta

Prosessit ja 
käytänteetVerkostot

Kehittymisen 
seuranta

Vastuualueet ja 
tavoitteet

Perehdytysprosessi
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Organisaatio hyötyy, kun perehdyttäminen tehdään huolella. Honkaniemi jne (2007) on 

listannut organisaation hyötyjä seuraavasti: 

 

 

KUVIO 4. Perehdyttämisen hyödyt organisaation kannalta (mukaillen Honkaniemi jne 

2007, 155.) 

 

Määräaikaisen työntekijän perehdytys voi erota vakituisen työntekijän perehdytyksestä. 

Työsuhteen kestosta riippuen työntekijää ei välttämättä kiinnosta syvällisesti organisaation 

kulttuuri ja arvot, kun taas vakituisella työntekijällä ei välttämättä ole motiivia jakaa 
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osaamistaan, koska tiedossa on vain vähän yhteistä työaikaa. Määräaikaisen työntekijän 

on kuitenkin opittava keskeiset ja tärkeimmät työtehtävät ja vakituisen työntekijän on 

opastettava, jotta työ tehdään oikein. Perehdyttäminen mielletään yleensä koskevan uutta 

työntekijää ja hänen ensimmäisiä työpäiviään, mutta todellisuudessa myös vakituiset 

työntekijät tarvitsevat perehdytystä, kun työt muuttuvat tai lisääntyvät tai työntekijä on ollut 

pitkään pois työstään. Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin uuteen työntekijään ja 

painotus on määräaikaisissa työntekijöissä. Vaikka määräaikaisten työntekijöiden 

halutaan olevan osana työyhteisöä aivan kuten vakituisetkin, on tiettyjä tehtäviä, jotka 

ovat vain vakituisten työntekijöiden vastuulla. Siksi tässä työssä tehdään ero vakituisten ja 

määräaikaisten työntekijöiden välillä. Saatua prosessikaaviota voidaan käyttää myös 

uuden vakituisen henkilön perehdyttämiseen, mutta tällöin kaaviota täytyy täydentää. 

Ihmisen motivaatiolla on suuri merkitys siihen, miten hän kokee ja suorittaa työn. 

Tutkimuksen (Kauhanen 2016, 6) mukaan osa-aikaiset työntekijät kokevat vakituisia 

työntekijöitä heikommiksi kehittymismahdollisuudet, työn autonomian, työn vaihtelevuuden 

sekä työtyytyväisyyden. Toimipisteen työntekijät ovat paitsi osa-aikaisia, myös 

määräaikaisia työntekijöitä. Tutkimuksen mukaiset tulokset on hyvä huomioida, vaikka 

toimipisteessä on aina pyritty siihen, että tukityöllistetyt ovat niin pitkälle samalla viivalla 

vakituisten työntekijöiden kanssa kuin mahdollista.  
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Honkaniemen jne (2007) mukaan uusi työntekijä hyötyy hyvästä perehdytyksestä 

seuraavan mallin mukaan: 

 

 

KUVIO 5. Perehdyttämisen hyödyt työntekijän kannalta (mukaillen Honkaniemi jne 2007, 

155.) 

 

Motivaatio voidaan määrittää monella tavalla, mutta yksinkertaisimmillaan se on halu, 

tarve tai tahto tehdä asioita. Yleensä raha ei ole motivaatio työn tekoon, vaan motivoivat 

tekijät ovat siinä, miten saa tehdä työtä ja miten merkitykselliseksi sen kokee. Myös 

työssä kehittyminen on yksi motivoiva tekijä. (Järvinen 2014, 209.) Jokaisen työntekijän 

motivaatio työhön on hänen omansa ja työnantajalle voi olla haaste löytää kannustin 

tämän motivaation vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Esimiehellä on tärkeä rooli tuntea 

työntekijä ja tämän motivaattorit työssä. Hyvällä vuorovaikutussuhteella esimies voi taata 

sen, että työntekijä kokee, että hänet otetaan yksilönä huomioon ja hänen tavoitteitaan ja 

toiveitaan kuunnellaan. Työntekijältä voi suoraan kysyä, mikä tätä motivoi ja minkälainen 

palaute palkitsee. Ihmiset ovat erilaisia ja arvostavat eri asioita, joten ei voi olettaa, että 

samanlainen palkitsemisjärjestelmä sopisi kaikille motivaattoriksi.  
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Jokaisen työyhteisön jäsenen esimerkki ja toimintatavat vaikuttavat uuteen työntekijään. 

Yhteisten toimintatapojen noudattaminen tai noudattamatta jättäminen kertovat paljon 

siitä, mikä on sallittua työyhteisössä. Uuden työntekijän prosessien ja käytänteiden 

perehdyttämisessä huomioon otettavia asioita ovat mm: 

- Mitkä prosessit uuden työntekijän on tunnettava? 

- Onko hän vastuussa jostain prosessin vaiheesta ja jos on niin mistä? 

- Mitkä ovat ne ohjelmat ja järjestelmät, jotka uuden työntekijän pitää hallita? 

- Voiko hän vaikuttaa joihinkin prosesseihin itse ja miten? 

- Onko työpisteessä vakiintuneita käytänteitä? (Eklund 2018, 104.) 

Inhimilliset voimavarat ovat organisaation kyvykkyyden lähde. Vaikka resurssit, 

menetelmät ja tietojärjestelmät voidaan kopioida, ihmisten osaaminen ja motivaatio ovat 

aina ainutlaatuisia. Kaikki toiminnan ilmentymä on seurausta ihmisten osaamisesta. 

Organisaation toiminta siis perustuu osaamiselle ja mikään järjestelmä tai prosessi ei 

auta, jos työntekijät eivät osaa. (Laamanen & Tinnilä 2009, 31.) 

 

3.2 Prosessit 

Torkkola (2018, 125) määrittelee prosessin olevan kaikki toimenpiteet, jotka tarvitaan 

asiakkaan vaatimusten täyttämiseen sekä tieto, joilla näitä toimenpiteitä ohjataan. 

Prosessiajatus lähtee siis asiakkaan tarpeesta. Asiakkaan tarve tyydytetään prosessin 

tuotoksella. Prosessin toteutumiseen tarvitaan toimenpiteet ja resurssit sekä syötteet eli 

materiaalit. Laamasen (2007, 21) mukaan prosessi on joukko toisiinsa liittyviä toimintoja ja 

niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan 

tulokset. Prosessin perusidea on, että on jotain pysyvää ja toistuvaa, josta sovitaan ja jota 

voidaan mallintaa ja kehittää. Teollisuuden prosessit on helpompi mallintaa kuin 

palveluprosessit, koska teollisuuden prosesseissa tavara liikkuu peräkkäisten vaiheiden 

läpi muuttumattomana, mutta palveluprosessissa prosessi ei toteudu peräkkäisenä 

ennalta suunniteltuna vaiheena, vaan prosessiin vaikuttaa olennaisesti asiakkaan 

käyttäytyminen (Laamanen, 2007, 10, 20.)  Julkisen hallinnon tietohallinnon 

neuvottelukunta eli Juhta määrittelee prosessin olevan joukko toisiinsa liittyviä toistuvia 

toimintoja, joiden avulla syötteet muutetaan tuotoksiksi (Juhta 2012). 

Prosessien tarkastelu ennen perehdyttämismallin luomista on Lappeenrannan kaupungin 

strategian mukaista (Lappeenranta 2033-strategia), sillä strategian mukaan hukkatyötä 
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tulee vähentää. Asiakkaalle arvoa tuottavat prosessit voivat olla vaikeasti 

hahmotettavissa. Asiakasta ei kiinnosta organisaation koko toiminta, vaikka samassa 

toimipisteessä tehdään useita prosesseja. Tekemisen pitää olla ennustettavaa, jotta työ 

virtaa organisaation läpi. Toimintaympäristö voi muuttua ja selvät prosessikuvaukset 

auttavat osaltaan näissä muutostilanteissa. Esimerkiksi kuntauudistus tulevaisuudessa voi 

vaikuttaa tehtävien uuteen jakautumiseen ja toimintojen monipuolistumiseen. Jo olemassa 

olevia prosessikuvauksia voidaan tällöin käyttää. 

Prosesseissa työskennellään kokonaisuuden ymmärtämiseksi, mikä edellyttää hyvää 

käsitystä liiketoiminnasta, organisaation strategiasta sekä niistä tekijöistä, jotka ovat 

menestykselle tärkeitä. (Laamanen 2007, 125.)  Prosesseissa työskentelevät ihmiset 

voivat suhtautua prosesseihin hyvin eri tavalla. Joillekin prosessit luovat ahdistusta, koska 

he eivät voi käyttää työn tekemiseen omia mallejaan tai valikoida, mitä työtä tekevät. 

Osalle prosessit ovat helpotus, koska he kokevat työkenttänsä olevan selkeä ja työ on 

ennustettavaa. Joka tapauksessa prosessit tuovat tehokkuutta organisaation toimintaan ja 

työntekijöiden pitää ottaa vastuu omasta työstä sekä kokonaisuudesta. Prosessissa 

toimiva työntekijä perehtyy prosessikuvaukseen ja tunnistaa oman roolinsa siinä. Hän voi 

antaa palautetta prosessikuvauksesta ja esittää kehittämisideoita prosessin omistajalle ja 

esimiehelle. Näin prosessien avulla kehittäminen nivoutuu osaksi jokaisen työtä. 

Prosessiajattelun yksi keskeinen tavoite on edistää itseohjautuvuutta. (Laamanen 2007, 

129, 54.)  

Palvelu on prosessi, jonka tuotanto ja kulutus tapahtuvat samanaikaisesti. Totuuden hetki 

syntyy palveluntarjoajan ja asiakkaan välille vuorovaikutustilanteessa. 

Asiakaskokemukseen vaikuttaa olennaisesti se, mitä tuossa vuorovaikutustilanteessa 

tapahtuu. Palvelutapahtumassa on kaksi ulottuvuutta, prosessiulottuvuus ja 

lopputulosulottuvuus. Palvelutilanteen lopputuloksena asiakas saa lopputuotteen, jota on 

tullut hakemaan. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa asia, minkä perusteella asiakaskokemus 

muodostuu, sillä prosessi, jolla tuote on saavutettu, on myös asiakkaan näkyvillä ja 

vaikuttaa hänen kuvaan palvelusta. Asiakaspalvelijan olemus, käyttäytyminen ja tapa 

hoitaa tehtävä muodostavan käsityksen saadusta palvelusta. (Grönroos 2009, 101.)  

Prosessijohtamisen perustana on kysymys: miten organisaatio luo arvoa asiakkaalle? 

Arvo luodaan asiakkaalle tapahtumien ketjussa. Kun tämän tapahtumien ketju 

tunnistetaan, tunnistetaan myös mitä pitää tehdä. Asiakkaan arvon luontiin liittyvä toiminta 

mallinnetaan. Mallintamisen avulla tunnistetaan mikä on kriittistä toimintaa asiakkaan 

arvonluonnin kannalta. Mallintamisen kautta voidaan saada hyötynä muun muassa, että 

asiakas kokee saavansa parempaa palvelua, työntekijät ymmärtävät paremmin 
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kokonaisuuden ja oman roolinsa siinä sekä asiakkaiden tarpeita voidaan ymmärtää 

paremmin. Tapahtumien ketju eli prosessi tulee siis mallintaa ja asettaa sen toteutumiselle 

ja kehittämiselle tavoitteita. (Laamanen & Tinnilä 2009, 10-11.)  

Prosessilähtöinen ajattelutapa mahdollistaa olemassa olevien rakenteiden muuttamista 

entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Kehittämistyö edellyttää johtajuutta. (Virtanen & 

Wennberg 2005, 14-15.) Toiminta pitää suunnitella ennustettavaksi ja sujuvaksi, se ei ole 

sitä sattumalta. Useat ongelmat, jotka aiheuttavat kustannuksia, on korjattavissa 

parantamalla kahden organisaation tai osaston välistä kommunikointia. (Torkkola 2018, 

127.)  

Keskeinen osa prosessiajattelua on prosessin omistaja. Prosessin omistajan tavoitteena 

on prosessin erinomainen suorituskyky ja hänellä on rooli toiminnankehittäjänä. Prosessin 

omistaja tunnistaa ja kuvaa prosessin sekä varmistaa, että prosessin toimintamallit ovat 

organisaation toimintaperiaatteiden mukaiset. Prosessin omistajan täytyy tunnistaa 

prosessin osaamiset, työkalut ja -ohjeet sekä varmistaa, että työntekijät ovat tietoisia 

omasta roolistaan sekä prosessissa että kokonaisuudesta. Omistaja arvioi ja parantaa 

prosessia systemaattisesti sekä hyväksyy prosessissa tehtävät muutokset että estää 

prosessin kannalta haitalliset toimenpiteet. Suositeltavaa on, että omistajilla ei ole 

päätöksentekijän rooli ydinprosessissa, mutta aktiivinen rooli tukiprosesseissa. 

(Laamanen 2007, 124.)  

Resurssitehokkuus on tavallinen ja perinteinen tehokkuuden muoto. Siinä otetaan 

maksimaalinen hyöty arvoa tuottavien resurssien hyödyntämisestä eli resurssitehokkuus 

mittaa, miten hyvin organisaatio hyödyntää resurssejaan. Päähuomiossa ovat tuotteen tai 

palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit, kuten tietokoneet, henkilöstö ja toimitilat. 

Resurssitehokkuudella mitataan, kuinka hyvin resurssia käytetään suhteessa tiettyyn 

ajanjaksoon ja käyttämättömälle ajalle voidaan laskea vaihtoehtoiskustannus eli 

kustannus, mitä tappiosta mikä syntyy, jos resurssia ei käytä maksimaalisesti. Toinen 

tehokkuuden muoto on virtaustehokkuus, jolloin päähuomiossa on jalostettava yksikkö, 

teollisuudessa tuote, palvelualalla asiakas. Yksikkö virtaa organisaation läpi ja 

virtaustehokkuus mittaa tämän virtausyksikön jalostumista tiettynä ajanjaksona. Arvo 

määräytyy sen ajan mukaan, jona virtausyksikkö saa arvoa. Arvovirtaus on tuotteen 

matka valmistuksesta loppuasiakkaalle sisältäen kaikki siihen liittyvät toiminnot. (Modig & 

Åhlström 2018, 10-13.) Asiakaspalvelussa sen voisi ajatella olevan asiakaspalvelutilanne 

siitä hetkestä, kun asiakas ottaa yhteyttä, siihen hetkeen, kun asiakkaan ja 

asiakaspalvelijan tie eroaa. Tekemisen on oltava ennustettavaa ja tehtävien toistuvia, jotta 
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työ virtaa organisaation läpi. Pitää olla sovittu siitä, miten tietoa kulkee eri henkilöiden, 

tiimien ja osastojen välillä. (Torkkola 2018, 128.)  

3.3 Työntekijäkokemus 

Työntekijäkokemus kuvaa kokemusta, mikä työntekijällä on työpaikastaan. Luukan (2019) 

mukaan se on henkilökohtainen kokemus, missä odotukset ja lupaukset kohtaavat 

työnteon arjen ja yrityksen kulttuurin kanssa. Tämä kokemus luo tyytyväisyyttä tai 

tyytymättömyyttä sekä sitoutumista tai sitoutumattomuutta. Työntekijän tyytyväisyys 

työhön syntyy monista tekijöistä. Työntekijän työkokemukseen vaikuttavat niin työtoverit 

kuin esimies, millaisessa työympäristössä työskennellään ja millaiset ovat työn tavoitteet. 

Kun työntekijällä on hyvä työtekijäkokemus, hän tuottaa parempaa asiakaskokemusta, 

joten voidaan sanoa, että työntekijän kokemus organisaatiosta on yksi keskeisimpiä 

asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Yrityskulttuuri puolestaan vaikuttaa 

työntekijäkokemukseen. (Luukka 2019, 118.)  Työntekijän henkilökohtainen sitoutuminen 

vaikuttaa käyttäytymiseen asiakkaan kanssa ja tätä kautta asiakkaan saamaan 

asiakaskokemukseen. Työntekijän sitoutumiseen vaikuttavat työn arvostus, työn 

merkityksen kokemus sekä työilmapiiri. Kun työntekijä kokee olevansa työssä 

aikaansaava, syntyy positiivista tunne-energiaa, mikä vie toimintaa haluttuun suuntaan. 

Arvostuksella, välittämisellä ja osallistamisella voi parantaa sisäistä laatua ja työilmapiiriä. 

Tämä näkyy suoraan asiakkaalle. (Fischer & Vainio 2014, 112.)  

Työntekijällä voi olla entuudestaan tietynlainen mielikuva työnantajasta. Kunnasta 

työnantajana on perinteisesti ollut mielikuva, mihin liitetään byrokratia, ”ei kuulu minulle”-

asenne, matala palkka, asiakaspalveluttomuus ja töiden hitaus. Negatiivinen 

työnantajakuva voi vaikuttaa siihen, että työntekijä ei edes hae töihin kunnalle. Tai 

esimerkiksi tutkimuskohteessa, määräaikainen työntekijä on voinut vähätellä kuntaa 

työnantajana eikä ole antanut panostaan koko osaamisellaan. Toisaalta kunta mielletään 

myös varmana työnantajana, eli ei tarvitse pelätä irtisanomisia, ”niskaan ei huohoteta” 

eikä tekemistä kelloteta ja arvoteta kuten yksityisellä sektorilla voitaisiin tehdä. 

Työntekijäkokemusta johdetaan ymmärtämällä ja tuntemalla työntekijät. Tetzlaff ja 

McLeod (2016, 15, 42) korostavat hyvän työntekijäkokemuksen luomisessa esimiehen 

läsnäoloa ja avointa keskustelua. Esimiehen täytyy olla kiinnostunut työntekijöistään, 

keskustella heidän kanssaan, kysellä kuulumisia ja tietää, miten työntekijä kokee työnsä ja 

mitä johto voi tehdä, jotta työntekijä voisi suorittaa tehtävänsä paremmin. Kun esimies 

tietää mikä motivoi työntekijää, hän voi ottaa henkilön yksilönä huomioon ja auttaa 

työntekijää kukoistamaan osa-alueissa, jotka tuovat työntekijälle työniloa. 

Palautekeskustelut ovat tärkeä tapa oppia tuntemaan ja ymmärtämään työntekijää.  
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KUVIO 6. Organisaation menestysketju (Luukka 2019, 117). 

 

Suomalaisen työn liiton vuonna 2016 tekemässä tutkimuksessa työnantajat pitävät 

työntekijän tärkeimpänä ominaisuutena tahtoa kehittyä ja oppia uutta. Myös joustavuus ja 

muutosvalmius sekä sopeutumiskyky olivat kärjessä. Työnantajat uskovat, että työntekijän 

mielestä tärkeintä on työn kiinnostavuus, hyvä työilmapiiri, joustaminen sekä vakaat 

tulevaisuudennäkymät. Työntekijät pitävät tärkeimpinä seikkoina työssä turvattua 

työpaikkaa ja vakaita tulevaisuudennäkymiä sekä työn kiinnostavuutta. Myös hyvä 

työilmapiiri oli kärjessä. Työntekijät uskovat työntekijöiden tärkeimpinä ominaisuuksina 

olevan tulevaisuuden moniosaajuus, joustavuus, tahto kehittyä ja oppia uutta sekä 

muutosvalmius ja sopeutumiskyky. (Suomalaisen työn liitto 2016.)  

Toimipisteen työntekijöille uusi määräaikainen työntekijä on aina uusi haaste. Vakituisten 

työntekijöiden työkokemukseen vaihtuva työntekijä ei voi olla vaikuttamatta ja toisaalta 

vakituisten työntekijöiden suhtautuminen uuteen työntekijään luo vahvan mielikuvan 

työympäristöstä määräaikaiselle työntekijälle. Uuden työntekijän perehdytys vaatii kaikilta 

työntekijöiltä sitoutumista prosessiin. Jokaisen on otettava työntekijä osaksi työyhteisöä ja 

panostettava työntekijän opettamiseen, vaikka tiedetään, että työntekijän työsuhde kestää 

vain määrätyn ajan. Palkkatukityöllistetyt tulevat erilaisin motiivein; jotkut haluavat todella 

oppia uutta ja tehdä työn mahdollisimman hyvin, toiset ottavat työn vastaan puoliväkisin, 
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koska he olisivat tippumassa minimityöttömyyskorvaukselle ja puolen vuoden työssäolo 

pitää heidät korkeammalla tuella. Näistä lähtökohdista työntekijän oppiminen ja halu oppia 

voivat vaihdella hyvinkin paljon. Palkkatuen myöntämisessä painotetaan työnhakijan 

osaamisen kehittämistä, työttömyyden pitkittymistä sekä osatyökykyisyyttä. Kaupungin 

suosituksen mukaan työllistämisaika on 35 viikkoa, koska tukipaikkoja tulisi tarjota 

mahdollisimman monelle työnhakijalle. Vakituisten työntekijöiden näkökulmasta kuitenkin 

mahdollisimman pitkä työsuhde olisi paras, paitsi silloin, jos tukityöllistetyn motivaatio on 

alhainen. Esimiehen on toiminnassaan huomioitava kummankin puolen 

työntekijäkokemus ja pyrittävä toimimaan niin, että yhteistyö saadaan toimimaan 

mahdollisimman saumattomasti.  

JHL:n tekemän kyselyn mukaan suurin osa määräaikaisista työntekijöistä työskentelee 

määräaikaisessa suhteessa vastoin tahtoaan ja vain neljä prosenttia on valinnut 

työmuodon omasta toiveestaan. Yli 30 % kokee eriarvoista kohtelua, mikä näkyy koulutus- 

ja kehittymismahdollisuuksien puutteena, huonompina työsuhde-etuina ja heikkona 

tiedonsaantina. Jopa syrjintää ja vähättelyä on koettu. Elämän hallinnan tunne vaikeutuu, 

stressitaso on korkea ja eriarvoisuuden tunne on läsnä. (Hänninen 2018.) 
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KUVIO 7. Työyhteisön sisäisen kokemuksen vaikutus asiakkaan kokemukseen, 

uskollisuuteen ja sitä kautta palveluliiketoiminnan kannattavuuteen (mukaillen Fischer & 

Vainio 2014, 113). 

 

3.4 Asiakaspalvelukokemus 

Asiakaspalvelun lähtökohta on asiakaslähtöisyys. Yhteispalvelutoiminnassa 

asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan toimintamallia, jossa toimintaa ensisijaisesti ohjaava 

tekijä on asiakkaan tarpeet ja asiakkaalle koituva hyöty. Yritysmaailmassa 

asiakaslähtöisyys on ollut tiukemmin sidottuna toimintaan, pakotetustikin, koska asiakas 
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voi äänestää jaloillaan. Yritykset ovat tajunneet, että ymmärtämällä asiakasta 

palveluprosessit saadaan tehokkaammiksi ja tuottavimmiksi. Täysin asiakaslähtöinen 

lähestymistapa ei kuitenkaan aina suoraan sovi julkiseen hallintoon, mutta työnjaon 

sopimisesta yhteisen asiakkaan palvelemiseksi voi aina kehittää. (Rantanen 2013, 14–

15.) Julkishallinnon organisaatioiden toiminta eroaa yksityisen sektorin toiminnasta, vaikka 

samankaltaisuuksiakin voi löytää esimerkiksi johtamisen yleisestä luonteesta tai työtä 

helpottavista työkaluista. Yritysten perustehtävä on voiton maksimointi, kun julkinen 

hallinto toteuttaa julkista tehtäväänsä. Julkisen hallinnon pitää noudattaa hyvän hallinnon 

periaatteita, kuten tasavertaisuutta ja edistää yhteistä hyvää. Tästä seuraa, että julkinen 

hallinto ei voi valita asiakkaitaan. (Virtanen & Wennberg 2005, 45.) 

Palvelulle on annettu useita määritelmiä ja tämän määritelmän lähtökohtana on yleensä 

palvelun ominaispiirre. Palvelun on määritelty olevan mm. muutos asiakkaassa tai 

asiakkaan omistamassa asiassa; prosessi, joka koostuu aineettomien toimintojen 

sarjasta; prosessimuotoinen tarjooma, palveluun sisältyy aktiviteettien suorittamista; 

toimintojen suorittamista jonkun toisen hyväksi; tai näkökulma arvonluomiseen. Palvelun 

luonteeseen kuuluu sen aineettomuus, heterogeenisyys, tuotannon ja kulutuksen 

samanaikaisuus sekä katoavaisuus. Vaikka palvelut ovat aineettomia, niiden tuottamiseksi 

tarvitaan yleensä aineellisia resursseja. Vaikka palvelut käsitetään heterogeenisenä, ne 

voivat silti olla standardisoituja.  (Lönnqvist, A. ym. 2010, 39-40.) Hyvä palvelu on ennen 

kaikkea vastaamista asiakkaan odotuksiin. Palvelutilanteessa pitää ymmärtää asiakasta ja 

osata reagoida asiakkaaseen. Hyvällä asiakaspalvelijalla on herkkyyttä tulkita asiakasta. 

(Gerdt & Korkiakoski 2016, 101.)  

Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, tunteiden ja mielikuvien summa, jonka asiakas 

yrityksen toiminnasta muodostaa. Valmistusteollisuuden, jakelun ja informaation 

aikakausien jälkeen elämme asiakkaan aikakautta. Tehokkaampaa massatuotantoa on 

enää vaikea saavuttaa, kuljetusjärjestelmät ovat globaaleita ja tietokoneet ja toimitusketjut 

on yhdistetty toisiinsa. Yritysten kilpailueduksi jää asiakaskokemuksen luominen. Ne 

yritykset, jotka pystyvät toimimaan nopeasti ja jopa nopeammin kuin asiakkaat odottavat, 

menestyvät. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 18.) Vaikka yhteispalvelupiste ei kilpailekaan 

asiakkaista muiden yritysten kanssa, on tärkeää, että myös siellä tunnistetaan 

asiakaskokemuksen merkitys. Hyvä kokemus ja asiakaspalvelu ovat tärkeä imagollinen 

kysymys kaupungille. Palvelupisteessä käy vakioasiakkaita, jotka esimerkiksi ovat 

kulttuurin suurkuluttajia. He ostavat lippunsa palvelupisteestä aina kun mahdollista. Jotkut 

asiakkaat ovat todenneet, että palvelupisteessä tuntuu väki vaihtuvan. Tällainen 

asiakkaan tunne ei ole hyväksi imagolle ja se voi aiheuttaa asiakkaassa epävarmuuden 
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tunnetta. Tästä syystä on tärkeää, että vakiasiakkaalle myös tuntematon työntekijä osaa 

antaa asiantuntevaa palvelua. 

Asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttaa kaikki vuorovaikutus organisaation 

kanssa. Vuorovaikutusta tapahtuu paitsi fyysisissä ja digitaalisissa kohtaamisissa, myös 

tiedostamattomissa kohtaamisissa. Kaksi kolmasosa asiakaskokemuksesta on tunnetta. 

Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseksi tulee rakentaa kulttuuri, jossa kaikki 

työntekijät tuottavat sitä yhdessä. Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri voi vahvistaa 

henkilöstön yhteenkuuluvuutta, parantaa työnantajamielikuvaa ja lisätä yksilötason 

vastuunottoa ja itseohjautuvuutta. Tyytyväiset työntekijät tuottavat erinomaisia 

asiakaskokemuksia (Kreapal 2018). Työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen välillä 

on suora linkki. Yritykset, joilla on korkea asiakastyytyväisyys, on myös sitoutuneemmat 

työntekijät. Hyvän asiakaskokemuksen omaavat yritykset pitävät huolta työntekijöistään: 

heitä palkitaan, heitä koulutetaan, heidän annetaan ideoida ja heihin luotetaan. (Morgan 

2018.) 

Suomalaiseen palvelukulttuuriin kuuluu tuttavallisuus ja palvelu on rentoa. 

Asiakaspalvelijan ei odoteta teitittelevän eikä titteleitä käytetä. Palautetta ei 

suomalaisessa palvelukulttuurissa juurikaan anneta kasvokkain, vaan se tehdään 

mieluummin anonyymisti ja kirjallisesti. Suomessa ajatellaan, että negatiiviseen 

asiakaspalautteeseen voidaan vaikuttaa selittelemällä, vaikka todellisuudessa välitön 

vastaus ja pahoittelu voisivat kääntää asiakaskokemuksen hyväksi. (Gerdt & Korkiakoski 

2016, 102 – 103.)  

Asiakaskokemus konkretisoituu monissa eri kanavissa sekä näiden yhteisvaikutuksesta. 

Sosiaalisen median, internetin sekä sähköisen kaupan myötä yrityksillä on entistä 

suurempi haaste hallita kaikkia mahdollisia kohtaamisia paitsi omissa, myös 

tuntemattomissa kosketuspinnoissa. Suuri osa yritystä koskevasta vuoropuhelusta 

tapahtuu yrityksen ulottumattomissa ja esimerkiksi yksittäisen asiakkaan antama palaute 

Facebookissa voi päätyä iltapäivälehtien otsikoihin. Asiakas liikkuu nopeasti kanavasta 

toiseen, eikä yritys pysty rajaamaan vuoropuhelua haluamiinsa kanaviin. Digitaalisista 

kanavista on tulossa tärkein asiakaskohtaamisten kanava ja sosiaalinen media on 

siirtymässä luonnolliseksi osaksi yritysten asiakaspalvelua. Internetin aikana on 

muistettava kuitenkin, että käyttäjänä on aina ihminen. Asiakas haluaa tulla kohdelluksi 

yksilönä, ei osana kohderyhmää. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 98). 
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KUVIO 8. Hyvän asiakaskokemuksen nelikenttä (Gerdt & Korkiakoski 2016, 229). 

 

Asiakkaan palvelukokemukseen vaikuttaa paitsi asiakaspalvelijan asiantuntemus, myös 

tämän asenne ja käyttäytyminen. Kun asiakaspalvelija käyttäytyy positiivisesti, 

kohtaaminen asiakkaan kanssa synnyttää merkityksellisyyden kokemuksen. Positiiviset 

tunteet synnyttävät edelleen positiivisesti poikkeavaa käyttäytymistä. Jokainen 

kohtaaminen on mahdollisuus synnyttää positiivinen kokemus. Palveluliiketoiminnassa 

positiivisen käyttäytymisen valitseminen on kilpailuetu. Luottamusta ja positiivisia tunteita 

herättänyt palvelutilanne voi synnyttää pitkän luottamussuhteen. Kokemusta johtavat 

paitsi esimiehet, myös asiakkaiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt. 

Asiakaspalvelijoiden kokemus omasta ammatillisesta identiteetistä vaikuttavat 

työilmapiiriin ja sitä kautta myös asiakaskokemukseen. (Fischer & Vainio 2014, 76-77, 

110.)  
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KUVIO 9. Työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen (Fischer & Vainio 2014, 

111.) 

 

Toimipisteen asiakkaat antavat palautetta palvelusta monien eri kanavien kautta. Jotkut 

antavat suoran palautteen käydessään toimipisteessä. Osa palautteesta tulee 

asiakaspalvelupäällikön kautta, osa esimiehelle ja osa sähköpostitse tiimin yhteiseen 

sähköpostiin. Myös Lappeenrannan kaupungin epalaute on väylä antaa palautetta. Kaikki 

palautteet käydään läpi henkilöstön kanssa. Palautteen sisällöstä riippuen palaute 

käsitellään tiimipalaverissa tai vähintään esimiehen ja työntekijän kesken. Mikäli 

asiakkaalta tulee kehittämisehdotus, se käsitellään ja sen toteuttamisen järkevyyttä ja 

mahdollisuutta mietitään. Negatiiviset palautteet käsitellään aina niin, että asia ei enää 

toistuisi tulevaisuudessa. Positiiviset palautteet kertovat onnistumisesta ja antavat 

motivaatiota. Negatiivinen palaute on mahdollisuus kehittää palvelua ja jos 

asiakasreklamaatio hoidetaan hyvin se mahdollistaa uskollisen asiakassuhteen. 

Asiakastyytyväisyyttä ei voida toimipisteessä mitata sen perusteella, kuinka paljon siellä 

käy asiakkaita. Useat tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, mitä asiakas ei muualta saa eli 

hänen on tultava takaisin, vaikka ei olisi ollutkaan tyytyväinen. Tästä syystä palautteena 

annettava tieto on tärkeä, jotta toimintaa voidaan kehittää. 

Asiakkaat kokevat laadun yleensä paljon laajemmin kuin vain tekninen suoritus. Palvelut 

ovat prosesseja, jotka koetaan subjektiivisesti. Asiakkaalla voi olla myönteinen mielikuva 

organisaatiosta, jolloin todennäköisesti pienet virheet annetaan anteeksi. Jos mielikuva jo 

lähtökohtaisesti on negatiivinen, pienintäkään vastoinkäymistä tai virhettä ei asiakas 

luultavasti salli palvelutilanteessa. Imago voi siis vaikuttaa hyvinkin paljon palvelun laadun 

Työyhteisökokemus

- yksilöä arvostava johtaminen

- merkityksellinen työ

- positiivisesti poikkeava 
vuorovaikutus -> positiivinen 
ilmapiiri

- yksiköiden välinen yhteistyö 
toimii (sisäinen laatu)

- yksilö kokee ammatillista 
identiteettiä, pystyvyyttä, 
osaamista, sinnikkyyttä ja 
optimismia

Asiakaskokemus

Asiakas kokee:

- hänet huomioidaan ja 
pidetään yhteyttä

- häntä kuunnellaan ja pyritään 
ymmärtämään hänen 
tilanteensa

- lupaukset pidetään ja työn 
laatu on korkea

- asiakas haluaa tulla takaisin

- hän kertoo muille 
kokemuksistaan
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kokemiseen. (Grönroos 2009, 102.) Toimipisteessä asiakkaat antavat palautetta myös 

muiden toimialojen toiminnasta ja prosesseista. Näihin ei asiakaspalvelija pysty 

vaikuttamaan asiakaspalvelutilanteessa muuten kuin kertomalla asiakkaalle, että palaute 

annetaan eteenpäin kyseiselle taholle. Jos asiakas on valmiiksi tuohtunut 

palvelukokemuksesta toisella osastolla, asiakaspalvelijan voi olla vaikea muuttaa tätä 

asiakkaan kokemusta, koska tarvittavaa asiantuntijuutta asiaan ei ole. Tällöin 

asiakaspalvelijan on pystyttävä rauhalliseen käyttäytymiseen ja erottamaan, missä 

asioissa hän pystyy asiakaskokemusta parantamaan ja missä ei.  

 

3.5 Esimiehenä perehdyttämisprosessissa 

Työprosessin kehittäjän täytyy tuntea sekä prosessi että ihmisen toiminta. Hän tuntee 

kehittämistoimen tavoitteet ja uudistaa niitä muiden osallistujien kanssa. Mallin vetäjä 

tekee yhteenvetoja keskusteluista ja kerää erilaista materiaalia, mikä tulee 

kehittämisprosessia. Hän huolehtii, että kaikki näkökohdat käsitellään ja esittää syventäviä 

kysymyksiä. (Leppänen 200, 12.) Prosessilähtöinen organisaatio tunnistaa 

toimintatapojensa puutteellisuudet ja kykenee korjaamaan virheet. Tiiminvetäjä vastaa 

työn tekemisen johdonmukaisuudesta prosessien sisällä ja hän on vastuussa prosessien 

sisällä olevista tehtäväkokonaisuuksien hoitamisesta. Ilman tiiminvetäjää ei 

prosessilähtöistä organisaatiota ole olemassa ja tiiminvetäjältä vaaditaankin sitkeyttä, 

vuorovaikutustaitoja ja tavoitteiden saavuttamisen taitoja. (Virtanen & Wennberg 2005, 25, 

107.)  

Johdon tulee kiinnittää huomiota asiakasrajapintaan. Kun se kuuntelee 

asiakasrajapinnassa työskentelevien kokemuksia, se varmistaa työprosessien ja kulttuurin 

yhteensopivuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos työntekijöitä rohkaistaan ja palkitaan 

siitä, että he raportoivat rehellisesti asiakaspalautteet, asiakaskokemusta voidaan 

parantaa. Ilmiöiden tarkastelun lähtökohtana on vahva teoriapohja. Ratkaisevaa on 

kuitenkin halu luoda uutta, kehittää ja murtaa ennakkoluuloja. Parempi lopputulos syntyy 

usein yhdessä tiimin kanssa kuin yksin tehdessä. (Gerdt & Korkiakoski 2016, 111, 210.)  

Vaikka uuden työntekijän työssä viihtyminen ja onnistuminen riippuu pitkälti hänen 

yksilöllisistä valmiuksistaan, on vastaanottavan organisaation ja varsinkin esimiehen 

taidoilla ottaa uusi työntekijä vastaan suuri merkitys. Esimies voi jo perehdytyksessä ottaa 

uuden työntekijän luonteenpiirteet huomioon. Mikäli henkilö on rauhassa asioita tutkiva, 

enemmän itsekseen viihtyvä, hän voi haluta aikaa perehdytysmateriaaliin ja työyhteisöön 

tutustumiseen. Mikäli hän on sosiaalinen ja seurassa viihtyvä, hän ehkä haluaa sisäistää 
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asioita keskustelemalla ja kyselemällä. Selkeä perehdytysprosessi auttaa kaikkia, mutta 

varsinkin hieman epävarmoille työntekijöille selkeät toimintamallit luovat turvan uuden 

oppimiselle. (Honkaniemi jne 2007, 154, 157.)  

Tutkimuskohteen organisaation ohjeen mukaan esimies huolehtii siitä, että työntekijälle 

osoitetaan hänen tehtäviensä edellyttämät työvälineet ja että hän saa asianmukaisen 

perehdytyksen tehtäviinsä. Tarvittaessa esimies nimeää työyksikön henkilöstöstä jonkun 

perehdyttäjäksi, jolloin esimiehen vastuulle jää perehdytyksen loppuunsaattamisen 

valvonta. Ennen varsinaisten työtehtäviin perehdyttämistä huolehditaan uuden henkilön 

esittelystä muulle työyhteisölle sekä tarvittaessa muusta organisaation informoinnista. 

Esimiehen on edelleen huolehdittava siitä, että työntekijä toimittaa työnantajan tarvitsemat 

tiedot itsestään palvelussuhteesta johtuvien työnantajavelvoitteidensa täyttämiseksi. 

Organisaation oma ohje esimiehen muistilistasta työsuhdetta aloitettaessa: 

1. Työnantajavelvoitteiden suorittamisen edellyttämien selvitysten saaminen 

työntekijältä 

2. Työvälineiden luovuttaminen 

3. Kulkuoikeuksien ja avaimien luovuttaminen 

4. Tietoliikenneoikeuksien hankkiminen ja käyttöön opastaminen 

5. Työajan seurantaan liittyvien välineiden luovuttaminen ja käyttöön opastaminen 

6. Puhelimen ja/tai matkapuhelimen luovuttaminen ja käyttöön opastaminen 

7. Aloituskeskustelu ja toimenkuvan vahvistaminen  

8. Perehdytyksen läpiviemisestä huolehtiminen ja seuranta 

Organisaatiolla on perehdyttämiseen kaksi tarkistuslistaa, joista toinen on tarkoitettu 

annettavaksi työntekijälle ja toinen on perehdyttäjälle. Perehdyttäjän muistilista on tehty 

otsikkotasolla ja siihen voi merkitä suorittajan nimen sekä päivämäärän, jolloin asia on 

opastettu. Työntekijän muistilistaan on puolestaan kirjattu ohjeita työntekijälle, ja kohdat 

on avattu sanallisesti, joten työntekijä voi palata myöhemmin tähän dokumenttiin 

tarkistamaan asian. Työntekijän lista on sopiva kaikille organisaation työntekijöille, kun 

taas työnantajan muistilistan mukaan voidaan käydä yksikkötasolla asioita läpi. Eri yksiköt 

voivat laatia oman toimialan erikoispiirteet huomioivan perehdytysoppaan yleisen oppaan 

pohjalta. 
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4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTUS 

Kehittämistehtävä on lähtenyt tarpeesta luoda malli perehdyttämisestä ja erityisesti mallia 

on kaivattu määräaikaisille työntekijöille. Työn tarkoituksena on tuoda esille 

perehdyttämisen merkitys paitsi työntekijän, myös työnantajan ja asiakkaan 

näkökulmasta. Työtä varten tutkittiin teoriaa perehdyttämisestä, prosesseista ja 

esimiestyöstä sekä työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen yhteen nivoutumisesta. 

Nämä kaikki yhdessä vaikuttavat työntekijän työssä onnistumiseen. Mallintamista varten 

keskusteltiin toimipisteen työntekijöiden kanssa, jotta saatiin kuva, miten he ovat kokeneet 

vaihtuvuuden työpisteessä ja miten he näkisivät, että perehdyttäminen olisi 

mahdollisimman tehokasta. Keskusteluja käytiin neljän työntekijän kanssa sekä ryhmässä 

että kaksin ja myös kirjallisesti oli mahdollisuus antaa palautetta.  

Leppäsen (2000, 10) mukaan työprosessin mallintamisessa kannattaa noudattaa 

osallistavia työn kehittämistapoja. Kun malli tehdään oikeassa toiminnallisessa tiimissä, 

saadaan kokemuksen vaihtoa ja hiljainen tieto muuttuu näkyväksi. Prosessin 

mallintamiseen osallistuvat kertovat muille kokemuksiaan ja tietämystä. Vaikka 

mallintamista koskevia kysymyksiä on mietitty etukäteen, työn edetessä ne voivat muuttua 

ja uusia kysymyksiä tulla eteen. Työssä kannattaa hyödyntää kaikkea materiaalia, jotka 

auttavat ymmärtämään prosessia ja sen kehitystarpeita.   

Käytettyjä kysymyksiä keskustelun pohjana olivat: 

1. Miten olet kokenut vaihtuvat työntekijät työyhteisössä? 

2. Mitä positiivista vaihtuvuus tuo työyhteisöön? Entä negatiivista? 

3. Mitä odotuksia ja toiveita sinulla on uuden työntekijän aloittaessa? 

4. Miten itse koit saamasi perehdytyksen? Mikä oli hyvää? Mitä kehittäisit? 

5. Mitä mielestäsi hyvä perehdytys sisältää? 

6. Mikä on toimipisteen tärkein tehtävä? 

7. Mitkä ovat toimipisteen suurimmat työkokonaisuudet? 

8. Mitä tehtäviä määräaikaisen työntekijän on osattava pystyäkseen itsenäiseen 

työhön? 

 

Lisäksi tutkija käytti tiedon pohjana myös edellisiä keskusteluja sekä vakituisten että 

määräaikaisten työntekijöiden kanssa, joita on kertynyt mm. kehityskeskusteluissa sekä 
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lähtökeskusteluissa. Kolmen vuoden aikana toimipisteessä on käynyt kymmenen 

määräaikaista työntekijää. Tarkoituksena oli saada perehdyttämismalli, missä 

ensisijaisesti huomioidaan ne asiat, jotka lyhytaikaisen työsuhteen työntekijän olisi 

opittava työstä suoriutuakseen. Saatua perehdyttämismallia laajentamalla ja syventämällä 

sitä voidaan käyttää myös vakituisen henkilön perehdyttämiseen.  

Ensin tuli määrittää ydinprosessi. Prosesseja on kymmeniä, mutta minkään prosessin 

loppuessa ei toimipisteen toiminta loppuisi, koska toimipiste ei ole riippuvainen 

yksittäisestä prosessista. Toiminnan lähtökohta on asiakaspalvelu sen monissa eri 

muodoissaan, joten toiminnan ydinprosessiksi määrittyi asiakaspalveluprosessi. 

Ydinprosessi ei siis ole sisällöltään minkään toimialan yksittäinen prosessi. Ydinprosessin 

selkiydyttyä haluttiin yhteisymmärrys siitä, mitkä ovat toimipisteen avainprosessit, eli ne 

prosessit, joiden suorittamiseen menee eniten aikaa ja jotka ovat avainasemassa, jotta 

työn voi suorittaa itsenäisesti. Avainprosesseiksi tarkentui kaksi prosessia, jotka 

asiakasseurannankin mukaan vievät työajasta isoimman osan. Näiden prosessien 

pohjalle malli rakentuu.   

Syyskuusta 2017 alkaen toimipisteessä on kirjattu jokainen asiakaskohtaaminen. 

Seurantaohjelma on räätälöity toimipisteelle ja sen tarkoitus on kartoittaa kontaktien 

määrä sekä mitä kautta asiakkaat tulevat. Näillä tiedoilla voidaan suunnitella mm. 

resursointia ja kehittää toimintoja. Asiakasneuvojan näkökulmasta lähtökohtana oli, että 

kirjaaminen on mahdollisimman nopea ja yksinkertainen tapahtuma, jotta se ei vie aikaa 

asiakastyöltä. Päädyttiin ohjelmaan, jossa kirjataan mille toimialalle tai millä päätehtävällä 

työ tehdään ja mitä kautta asiakas tulee. Vuonna 2018 asiakaskohtaamista oli noin  

33 000. Näistä noin 40% liittyi tapahtumien lipunmyyntiin ja noin 40% joukkoliikenteeseen. 

Noin 10% oli yleisneuvontaa ja loput 10% jakautuivat muille tehtäville.  

 

4.1 Prosessien määrittäminen 

Prosessien tunnistaminen on prosessien rajaamista muista prosesseista. Ensin 

määritellään mihin prosessilla pyritään ja sitten mistä prosessi alkaa ja mihin päättyy. 

Prosessien tunnistaminen koostuu tavoitteiden, asiakkaiden, toimintojen ja suoritteiden 

määrittämisestä. Prosessit jaetaan yleensä ydin- ja tukiprosesseihin. Näiden lisäksi 

prosesseja voidaan jaotella erilaisiksi ryhmiksi. (Virtanen & Wennberg 2005, 116, 118.) 

Prosessikuvaukset ovat prosessien johtamisen väline. Prosessikuvaukset auttavat 

hallitsemaan ja parantamaan toimintaa. Niiden kautta voidaan hallita kokonaisuuksia ja 

löytää toiminnan tehostamistarpeita. Prosessikuvauksia voidaan käyttää myös 
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kouluttamiseen, perehdyttämiseen ja tietojärjestelmien kehittämiseen sekä johtamisen, 

suunnittelun ja päätöksenteon välineenä. Prosessien kehittämisen pohjana ovat samat 

strategiat ja toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat koko organisaation toimintaa, joten 

prosessien kehittäminen liittyy aina myös organisaation muuhun kehittämiseen ja 

suunnitteluun. Prosessikuvausten lähtökohtana on, että organisaatio saa toimintaansa 

hyötyä tavalla tai toisella. Prosesseja kuvataan prosessikaaviolla, joka on tapa kuvata 

prosessin toiminnot graafisesti. Prosessin kuvaamisessa käytetään sovittuja symboleja ja 

kaavio auttaa ymmärtämään toimintojen järjestyksen sekä niiden väliset yhteydet. 

Prosessien kuvaamista kutsutaan mallintamiseksi. (Juhta 2012.) 

 

 

4.1.1 Ydinprosessi  

Ydinprosessi tarkoittaa prosessia, jolla on välitön yhteys asiakkaaseen ja ydinprosessin 

tavoitteena on asiakastyytyväisyys sekä liiketoiminnan tulos (Laamanen 2007, 54). 

Ydinprosesseilla toteutetaan toiminnan ydintehtäviä, eli niitä tehtäviä, joita varten 

organisaatio on olemassa (Virtanen & Wennberg 2005, 118).  Palvelupisteen ydinprosessi 

on asiakaspalveluprosessi. Tämän prosessin alle nivoutuvat osaprosessit, jotka kaikki 

ovat erilaisia asiakaspalveluprosesseja. Ydinprosessi alkaa siitä, kun asiakas ottaa 

yhteyttä ja loppuu siihen, kun asiakkaan ongelma on ratkaistu. Tässä prosessissa 

suoritetaan joko avainprosessia tai muuta prosessia. Prosessien ajallinen pituus vaihtelee 

paljon. Osa prosesseista ovat lyhyitä, kuten yhteystietojen antaminen puhelimitse tai muu 

asiakkaan eteenpäin ohjaus. Osa prosesseista taas ovat kertakestoltaan pitkiä, kuten 

reklamaation läpikäyminen tai tilaisuuden ryhmävaraus. Osa prosesseista vaatii useampia 

yhteydenottoja ja tätä kautta ovat pitkäkestoisia prosesseja. Asiakasneuvojan on 

selvittävä tästä prosessista omalla tiedolla ja taidolla joko kokonaan tai apua pyytämällä 

esimerkiksi työkaverilta tai toimialan asiantuntijalta.  
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KUVIO 10. Toimipisteen ydinprosessi on asiakaspalveluprosessi.  

 

Palvelun prosessikuvauksen yksityiskohtainen mallintaminen voidaan tehdä service 

blueprint menetelmällä. Service blueprintillä esitetään kuinka palvelun eri osat liittyvät 

toisiinsa ja se ottaa huomioon asiakastoimintojen lisäksi muut organisaation toiminnot, 

jotka liittyvät asiakaspalveluprosessiin. Service blueprint jakaa tapahtumat asiakkaalle 

näkyviin ja näkymättömiin osiin. Service blueprint sisältää viisi eri komponenttia, jotka 

ovat: 

  

 

asiakas ottaa 

yhteyttä 

käynti 
puhelin 

sähköposti 
chat 

Mitä asia koskee? 

tehdään tarvittavat 

toimenpiteet tai ohjataan 

eteenpäin 

asiakkaan 

ongelma 

ratkaistu 

vaatii  
lisäselvitystä 

tehdään tarvittavat 

toimenpiteet 
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1. Physical evidence eli asiakkaalle näkyvät fyysiset ilmentymät 

2. Customer actions ali asiakkaan toiminnot 

3. Onstage/visible contact employee actions eli asiakaspalvelijan näkyvä toiminta 

4. Backstage/invisible contact employee actions eli henkilöstön asiakkaalle 

näkymätön toiminta 

5. Support processes eli tukiprosessit 

Asiakasprosessi nähdään tehtävien sarjana, jotka mahdollistavat tehokkaan 

palvelutoiminnan. Olennaista on asiakasnäkökulma, eli mitä asiakas kokee missäkin 

vaiheessa. Jotta palvelu asiakasnäkökulmasta on mahdollisimman tehokasta, toiminta 

vaatii yhteistyötä sekä koko ketjun hallintaa. (Bitner, M. jne, 2007). Prosessia on helpompi 

parantaa ja kehittää kun se on visualisoitu. Visualisointi auttaa näkemään, mitkä 

kosketuspinnat toimivat tällä hetkellä hyvin asiakasnäkökulmasta ja missä kohdissa 

asiakas ehkä joutuu odottamaan. Voidaan myös havaita toimintoja, jotka eivät toimi hyvin. 

Service blueprinting auttaa myös tunnistamaan miten eri toiminnot organisaation sisällä 

osallistuvat palvelun tuottamiseen ja tätä kautta voidaan tunnistaa sisäiset pullonkaulat.   

Tutkimuksen toimipisteen asiakkaalle näkyvät ilmentymät ovat ulkoisia piirteitä, jotka 

asiakas näkee ja kokee toimipisteestä. Näitä ovat toimipisteen tilat, aukiolo, tilojen siisteys 

sekä paikoitusmahdollisuus. Kaupungin nettisivut ovat asiakkaalle näkyvä toiminnallisuus; 

nettisivujen kautta voi etsiä tietoa ja sivujen toiminnallisuus vaikuttaa asiakkaan kuvaan 

palvelusta. Tietotekniikan toimivuus, tai paremminkin toimimattomuus, näkyy asiakkaalle 

ja vaikuttaa siis palveluprosessin laatuun. Asiakaspalvelija on asiakkaan kannalta 

keskeisessä asemassa palvelun tuottamisessa. Ulkoinen olemus vaikuttaa mielikuvaan, 

samoin palvelualttius. Asioiden sisällön ja tietotekniikan osaaminen käyvät ilmi 

asiakaspalvelutilanteessa. Asiakkaan oma toiminta on tiedon etsimistä. Yhteydenoton hän 

tekee jostakin tarpeesta. Hän ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, chatin kautta tai 

käymällä toimipisteessä. Yhteydenotossa hän esittää ongelman ja saa siihen ratkaisun. 

Asiakkaalle näkymätöntä toimintaa asiakaspalvelutilanteessa ovat asiakaspalvelijan 

tiedon haku ja varausten tekeminen. Vain näiden lopputulos näkyy asiakkaalle. 

Toimipisteen tukiprosesseja ovat taloushallinto, joka mahdollistaa esimerkiksi 

kassatoiminnot ja laskutuksen. Eri varausjärjestelmät ja näiden tuki kuuluu olennaisesti 

tukitoimintoihin. Kaupungin viestintä tuottaa tietoa asiakkaille monikanavaisesti ja 

markkinointi tuottaa esimerkiksi tapahtumien mainokset ja esitteet. Toimipisteen 

palvelukuvaus graafisesti on kuvattu seuraavasti: 
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KUVIO 11. Palvelupisteen palvelun prosessikuvaus. 

 

4.1.2 Avainprosessit 

Avainprosessit ovat nimensä mukaisesti prosesseja, jotka liittyvät organisaation kriittisiin 

menestystekijöihin ja ovat siis avainasemassa menestymisen kannalta. Tutkimuksen 

kohteessa avainprosesseiksi määriteltiin ne kaksi prosessia, jotka muodostavat noin 80% 

työtehtävistä: tapahtumien lipunmyynti ja joukkoliikenteeseen liittyvät palvelut. Nämä 

prosessit ovat avainasemassa työntekijän osaamisessa, joten määriteltiin, että näille 

kahdelle prosessille annetaan perehdyttämisessä eniten aikaa.  

Avainprosessi 1:ksi määriteltiin joukkoliikenteen asiakaspalveluun liittyvät tehtävät. 

Prosessin onnistumiseksi on osattava seuraavat tehtävät: 

1. Tietojärjestelmä (Waltti) 

- myynti 

- korjaus 

- hyvitys 

- korttihistoria 
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2. Kassaohjelma 

- tuotteet  

- maksutavat 

- korjaus/peruutus 

3. Sisällön tunteminen 

 

Näiden lisäksi on hyvä tietää, miten koululaiskuljetus on järjestetty ja miten koululaisliput 

toimivat, sillä näitä kortteja tehdään myös jonkin verran, vaikka koulukuljetusasioille on 

oma tiiminsä. 

 

Avainprosessi 2:ksi määriteltiin lipunmyyntiprosessi. Tämän prosessin hallitsemiseksi on 

hallittava: 

1. Tapahtumien sisältö 

- tilaisuuksien tiedot 

- järjestäjän säännöt ja ohjeet 

2. Lipunmyyntijärjestelmä (inHouse) 

- myynti 

- muutos 

- peruutus 

- laskutus 

3. Kassaohjelma 

- tuotteet 

- maksutavat 

- korjaus/peruutus 

Näiden konkreettisten prosessien lisäksi on hyvä tietää mitkä sidosryhmät ja tukiprosessit 

kuuluvat kuhunkin vaiheeseen. Tapahtumien sisällön sidosryhmät ovat tapahtuman 

järjestäjä, lipunmyyntijärjestelmässä järjestelmän pääkäyttäjä ja kassaohjelmassa 

pääkäyttäjä. Lisäksi laskutusta varten voidaan tarvita tukiprosessia. Usein asiakas myös 

tulee hakemaan palvelua tilaisuuksiin, joita ei ole myynnissä. Tätä varten on hyvä tietää, 

mitä tilaisuuksia järjestetään ja missä niiden lipunmyynti on.  

. 
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4.1.3 Tukiprosessit 

Tukiprosessit tukevat ydinprosesseja ja tekevät nämä mahdolliseksi. Tukiprosessit ovat 

organisaation sisäisiä prosesseja, jotka mahdollistavat laadukkaan ydinprosessin. 

Tukiprosesseja ovat mm. toiminnan suunnittelu, henkilöstöhallinto, viestintä ja 

taloudellinen ohjaus. Menestyksellinen toiminta edellyttää, että suunnitteluprosessi on 

onnistunut ja se tukee ydinprosesseja. Tukiprosessit ovat vaikutukseltaan laajoja, eikä 

ydinprosessit useinkaan olisi mahdollisia ilman tukiprosesseja. (Laamanen 2007, 56-57).  

Asiakaspalvelupisteen tukiprosessit ovat taloushallinta, tietohallinta, henkilöstöhallinta, 

viestintä ja markkinointi. Näiden prosessien omistajat eivät ole toimipisteen työntekijöitä, 

mutta heidän kanssaan tehdään läheistä yhteistyötä. Taloushallintaan kuuluvat laskutus ja 

kassatoiminnot, tietohallintaan tietokoneiden, tulostimien ja puhelimien käyttö, 

henkilöstöhallintaan palkanlaskenta, työaikaseuranta ja työsuhde-edut. Viestintä ja 

markkinointitiimi tuottavat koko kaupungille viestintää ja markkinointia. Työntekijän 

näkökulmasta on tärkeä tietää, mihin hän ottaa yhteyttä missäkin ongelmatilanteessa.  

 

4.2 Perehdyttämisprosessin mallintaminen 

Jonkin asian mallintamisella pyritään olennaisten piirteiden pelkistämiseen tarkasteltavan 

kysymyksen näkökulmasta. Työprosessin mallintaminen kuvaa työn tekemisen tapaa ja 

se on toiminnan sanallinen kuvaus. Jotta organisaatio pystyy hyödyntämään sen käytössä 

olevat voimavarat, sen tulee tunnistaa ja mallintaa tietämyksensä sekä luoda kulttuuri, 

joka edistää tietämyksen jakamista. (Leppänen 2000, 10, 53.) 

Perehdyttämisellä on suuri merkitys sekä uudelle työntekijälle että työyhteisölle, johon hän 

tulee, joten selkeä perehdytysprosessi on kaikkien etu. Prosessiin kuvataan asiat, jotka 

perehdytettävän tulee oppia työn pystyäkseen suoriutumaan työstä itsenäisesti. Prosessin 

avulla jokainen työyhteisön jäsen tietää, miten prosessi etenee ja mikä on hänen roolinsa 

prosessissa. Prosessi kuvataan lineaarisesti, mutta todellisuudessa oppiminen tuskin 

tapahtuu näin suoraviivaisesti. Kun oppija perehtyy todellisessa työtilanteessa, hänen 

eteensä tulee myös muita työtehtäviä kuin sillä hetkellä perehdytettävä asia. Aluksi 

työntekijän on syytä antaa kokeneemman työntekijän tehdä väliin tulevat muut työt ja 

keskittyä vain perehdytysmallin mukaiseen tehtävään.  

Käytännön työn perehdytyksen pituutta ei voida määritellä. Perehdytettävästä riippuu, 

miten hän sisäistää perehdytyksen, miten nopeasti hän oppii työt ja miten paljon hän 

tarvitsee lisäopetusta ja tukea. Tähän vaikuttavat hänen aiempi osaamisensa, motivaatio, 
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koulutus ja sen hetkinen työn tempo. Työn paljous vaihtelee paitsi vuoden ajan mukaan 

myös mm. myytävien tapahtumien määrän ja niiden kiinnostavuuden mukaan. Yleensä 

työ on hektisintä marras-helmikuussa, jolloin perehdytettävä pääsee tekemään nopealla 

tempolla työtä. Tällöin työn voi oppia nopeammin, mutta toisaalta kiire voi aiheuttaa sen, 

että käytännön työn opastaminen tuntuu vakituisista työntekijöistä työläältä, koska 

asiakkaita pitäisi palvella nopealla tempolla, mutta jonoa syntyy uuden työntekijän 

opastamisen vuoksi. Kiireen vuoksi ei voi syvempi opastaminen jäädä myös vähemmälle. 

Työtä itsessään ei olla koettu vaikeaksi, mutta haasteellista on osaamiskentän laaja-

alaisuus. Määräaikaisten työntekijöiden seurantakeskusteluissa on tullut ilmi, että työ on 

tuntunut ensimmäisinä viikkoina lähes ylitsepääsemättömältä oppia. Asioiden runsaus on 

tuntunut raskaalta ja työntekijä on tuntenut, ettei hän voi oppia kaikkea niin, että tulisi 

pärjäämän työssä itsenäisesti työsuhteensa aikana. Tilanne on kuitenkin helpottanut 

muutaman viikon jälkeen, kun isoimmat tehtäväkentät on opittu. Teorian 

perehdyttämiseen on käytetty ensimmäinen työpäivä ja tämän jälkeen työntekijä on 

siirtynyt ensin oppiin vakituiselle työntekijälle ja oman oppimisensa mukaan aloittanut 

itsenäisemmän työskentelyn. Tätä oppimisen paljouden pullonkaulaa haluttiin helpottaa, 

jotta työntekijä ei tuntisi ahdistusta työn monipuolisuudesta ja toisaalta vakituiset 

työntekijät eivät tuntisi, että heidän on opetettava kaikki mahdollinen eteen tuleva sinä 

päivänä, jolloin on oma vuoro perehdyttää. Käytössä oleva perehdytysmateriaali on ollut 

liian yksityiskohtainen käsiteltäväksi työntekijän ensimmäisenä päivänä ja tämä on koettu 

raskaaksi ottaa vastaan. Keskusteluissa kävi ilmi, että perehtyjä ei muistanut kovin 

yksityiskohtaisia ohjeita enää myöhemmin. Kokemukset puolsivat sitä, että perehdytys 

pilkotaan pienempiin osiin ja perehdytettävä tekee välillä käytännön työtä työn sisällön 

ymmärtämiseksi.  

Ennen varsinaista perehdyttämisen aloittamispäivää pitää huomioida seuraavat asiat: 

1. Perehdyttäjän asema huomioidaan työvuorolistassa 

2. Uuden työntekijän käyttäjätunnukset on haettu 

3. Tilan varaus perehdyttämisen teorian opettamista varten. Tilassa oltava videotykki 

4. Perehdyttämismateriaali on printattu tai muuten perehdytettävän saatavilla 

 

Kun yleiset asiat, avainprosessit, muut prosessit ja kertaus käytiin läpi, tuli uuden 

perehdytysmallin pituudeksi seitsemän päivää.  Painotus on avainprosesseissa, joiden 

osaaminen jo mahdollistaa melko pitkälle työstä suoriutumisen. Avainprosesseja on kaksi 

ja niille annetaan kaksi peräkkäistä päivää ensimmäisen yleisten perehdytysasioiden 
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jälkeen. Avainprosessien perehdytyksessä sivutaan myös muutamia tukiprosesseja, 

koska ilman tukiprosesseja ei avainprosessien suorittaminen onnistu. Tämän jälkeen on 

kertaus ja tarkennus ja seitsemäntenä päivänä käydään läpi muita prosesseja.  

 

 

KAAVIO 1. Perehdyttämisprosessi asiakaspalvelukeskuksessa 

 

Ensimmäisenä päivänä perehdyttäjänä toimii esimies. Tätä osiota ei voida delegoida 

toisen asiakaspalvelupisteen esimiehelle tai toimipisteen työntekijälle. Mikäli esimies 

joutuu olemaan poissa ensimmäisenä päivänä, perehdytettävä seuraa sivusta 

toimipisteen toimintaa. Ensimmäisenä perehdytyspäivänä käydään läpi keskeiset 

organisaation säännöt ja toimintatavat kuten: 

- työaika, kulunvalvonta, poissaolot, työvuorot, henkilöstö, työehtosopimus 

- työtehtävät (lyhyt kuvaus avainprosesseista ja muista prosesseista) 

- tietojärjestelmät 

- asiakaspalvelu, pukeutuminen, vaitiolovelvollisuus 

- sidosryhmät 
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- intranet, ulkoiset nettisivut 

- turvallisuusohjeet, työterveydenhuolto 

- palkanmaksu, lomat, ruokailut, muut tauot 

 

Läpikäytävistä asioista on laadittu tarkistuslista. Tämän osion käymiseen varataan koko 

päivä. Työntekijälle annetaan osio myös kirjallisena, jolloin hän voi tehdä omia 

muistiinpanoja ja tarkentavia kysymyksiä. Työntekijälle esitellään tilat, annetaan avaimet 

ja muut kulkuluvat, ja katsotaan työpisteet. Mikäli aikaa jää, hän katselee ja kuuntelee 

mitä asiakaspalvelupisteessä tapahtuu. 

Toisen päivän ohjelman suorittaa esimies, mutta tarvittaessa osion voi ohjata myös 

kollega. Toisena päivänä tutustutaan avainprosessi 1:n teoriaan sekä käytäntöön. Ensin 

perehdytys tapahtuu kokous- tai muussa tilassa, jossa on videotykki. Avainprosessi 1:n 

teoria koostuu tuotteiden ja annettavan palvelun läpikäymisestä. Prosessin sisältö 

käydään teoriassa läpi minkä jälkeen siirrytään toimipisteeseen kouluttamaan prosessin 

tietoteknistä puolta. Tietotekniikan osuudesta voisi esittää ensin myös diat, mutta käytäntö 

on opettanut, että opetuksen voi tehdä suoraan tuotantoon, koska ohjelma on 

yksinkertainen käyttää. Kolmantena päivänä työntekijä jatkaa avainprosessi 1:n 

tutustumiseen käytännössä. Häntä opastaa esimies tai kollega tai molemmat.  

Neljäntenä päivänä käsitellään avainprosessi 2:n teoriaa. Tämä voidaan tehdä erillisessä 

tilassa niin, että sekä kouluttajalla että koulutettavalla on kannettavat tietokoneet ja 

kouluttaja näyttää omaa näyttöä videotykillä, ja koulutettava tekee harjoituksia seuraten 

koulutettavan ohjeita. Koulutus voidaan tehdä myös suoraan asiakaspisteessä aidoissa 

asiakastilanteissa. Tällöin ei kuitenkaan päästä etenemään loogisesti eikä luonnollisesti 

voida itse vaikuttaa opetuksen sisältöön. Joskus tämä voi kuitenkin olla ainoa vaihtoehto, 

jos esimerkiksi työtilanne on niin hektinen, ettei ketään voi irrottaa toimipisteestä. 

Tietotekninen puoli käydään läpi ensin opetusmateriaalin kautta, 

asiakaspalvelukeskukseen soveltuvin osin. Perehdytettävä saa materiaalin myös 

paperilla, jolloin hän voi tehdä omia muistiinpanoja. Avainprosessi 2:n teoria sisältää paitsi 

järjestelmä kouluttamisen, myös siihen liittyvät tukiprosessit. Tämän lisäksi käydään myös 

läpi kulloisenkin hetken tapahtumantuottajien sisältö sekä tapahtumantuottajiin liittyvät 

sidosryhmät ja tukiprosessit. Opetuksen voi suorittaa esimies tai kollega tai molemmat. 

Seuraavana eli viidentenä perehdytyspäivänä työntekijä opettelee avainprosessi 2:ta 

käytännössä aidoissa asiakaspalvelutilanteissa. Hän aloittaa tekemällä tuetusti varauksia, 

mitkä ovat tulleet sähköpostilla. Toimistoon sisään tulevia asiakkaita hän palvelee 
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yhdessä vakituisen työntekijän kanssa, joka ohjaa häntä käytännössä. Kuudes päivä on 

palautteelle, kertaukselle ja tarkentaville kysymyksille. Työntekijällä on mahdollisuus antaa 

palautetta ja avata oppimistaan sekä kokemusta ensimmäisestä viikosta. Tämän pohjalta 

voidaan tarkentaa opettamista alueisiin, joihin hän kaipaa lisätietoa. Lisäksi kerrataan jo 

opittua ja syvennetään tietoa menemällä yksityiskohtaisemmin kummankin prosessin 

sisältöihin.  

Seitsemäntenä päivänä työntekijän kanssa käydään läpi toimipisteen muut usein toistuvat 

prosessit. Tässä perehdytyksen osiossa käydään läpi myös mm. eri 

tiedonhakumenetelmiä, yleisiä käytäntöjä sekä esimerkkitapauksia 

asiakaspalvelutilanteista. Perehdytettävän kanssa käydään läpi myös ne prosessit, jotka 

kuuluvat esimerkiksi esimiehen tehtäviin tai mitkä kuuluvat jonkun tietyn henkilön 

vastuulle. Työntekijälle korostetaan kysymisen tärkeyttä ja että kaikkea ei voi osata ulkoa, 

mutta on hyvä tietää, mistä tieto löytyy.  

Tämän jälkeen työntekijä aloittaa työn opettelun ja työskentelyn omassa työpisteessä. 

Halutessaan hän voi vielä olla kuunteluoppilaana ja seurata taustalla työn tekoa. Tällöin 

hänen on mahdollisuus sisäistää teoriaa käytännössä katsomalla jo osaavan 

työsuoristusta. Joku voi kuitenkin haluta tarttua heti toimeen, koska kokee oppivansa 

tekemällä parhaiten. Työntekijää ei jätetä koskaan yksin, vaan samassa työvuorossa on 

aina ainakin yksi kollega, yleensä kaksi, jotka ohjaavat ja neuvovat. Heidän tehtävä on 

myös varmistaa, että työntekijä tekee työn oikein ja puuttumaan ystävällisesti 

asiakaspalvelutilanteeseen, jos tilanne niin vaatii.  
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5 KEHITTÄMISTYÖN YHTEENVETO JA POHDINTA 

Toimintatutkimuksen tarkoituksena oli mallintaa asiakaspalvelupisteen 

perehdyttämisprosessi, ja painopisteenä mallissa oli toimipisteen määräaikaiset 

työntekijät. Mallintaminen on yleiskäsite, joka kuvaa toiminnan jäsentämistä jonkin sovitun 

käsitejärjestelmän mukaisesti ja sillä pyritään olennaisten piirteiden pelkistämiseen. 

Työprosessin mallintaminen on tapa kuvata työ. Siinä voidaan kuvata työprosessin 

työmenetelmät, tavoitteet sekä ihmisen toiminta. Työprosessin malli onkin toiminnan 

sanallinen kuvaus. (Leppänen 2000, 9.) 

Toimintatutkimuksen tuloksena kartoitettiin toimipisteen prosessit, niistä valittiin 

avainprosessit ja näiden pohjalta luotiin perehdyttämismalli määräaikaisille työntekijöille. 

Malli antaa toiminnasta selkeän kuvan perehdytettävälle ja se helpottaa niin esimiehen 

kuin vakituisten työntekijöiden työtä. Kehittämistyöhön pääsivät vaikuttamaan toimipisteen 

vakituiset työntekijät, mutta huomioon otettiin myös edellisten työntekijöiden kokemuksia 

ja palautteita niin työn prosesseista kuin perehdyttämisestä. Tästä oli toimipisteen 

esimiehellä tietoa mm. kehityskeskustelujen ja seurantakeskustelujen pohjalta.  Osa 

työntekijöistä oli saanut perehdytyksen suoraan työtä tekemällä, ilman perehdytyspäivää. 

Työ oli opetettu ja tehty sitä mukaa, kun erilaiset tilanteet tulivat eteen. Tällöin 

kokonaiskuva prosesseista saattoi jäädä epäselväksi. Tosin joillekin tämä malli oli sopinut, 

sillä jotkut haluavat oppia tekemällä. Osalle työntekijöistä pidettiin ensimmäisenä 

työpäivänä perehdytyspäivä, jolloin käytiin läpi sekä työtehtävät että tietotekniikkaa. Tämä 

koettiin lähes poikkeuksetta raskaaksi malliksi. Työntekijä ei pystynyt sisäistämään isoa 

määrää uutta tietoa. Tosin tarkoituskaan ei ollut, että työntekijä osaisi asiat yhden 

perehdytyspäivän jälkeen, vaan antaa kokonaiskuva toimipisteen toiminnasta ja 

prosesseista. Silti palautteessa tuli selväksi, että perehdytyksessä mentiin heti liian 

yksityiskohtaiselle tasolle. Uudessa mallissa otettiin huomioon työntekijöiden kokemus 

saamastaan perehdyttämisestä sekä ajatukset mitä määräaikaisen työntekijän on 

osattava tehdä, jotta pärjää työssä itsenäisesti.  

Uusi malli luo väljyyttä oppimiseen ja antaa työntekijälle aikaa sulatella opetettua. Mallin 

toivotaan tuovan paitsi selkeyttä perehdyttämiseen, myös käsityksen toimipisteen 

avainprosesseista ja niiden tärkeydestä. Perehdyttämistä on tutkittu paljon ja siitä löytyy 

paljon sekä kirjallisuutta että tutkimuksia. Perehdyttämisessä voidaan käyttää yleisesti 

hyväksi havaittuja muisti- ja tarkistuslistoja, mutta perehdyttämistä auttaa huomattavasti, 

kun malli perehdyttämiselle on räätälöity nimenomaiselle toimipisteelle. Tutkijaa kiinnosti 

myös työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen yhteen nivoutuminen sekä miten 

työntekijät kokevat vaihtuvuuden.  
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Perehdyttäminen toteutetaan tulevaisuudessa saadun mallin mukaan. On selvää, että 

työntekijä ei voi oppia ja sisäistää tehtäviä viikossa. Perehdyttämisen jatko räätälöidään 

työntekijäkohtaisesti. Perehdytettävästä riippuu, missä asioissa hän tarvitsee syvempää 

opettamista. Työntekijät ovat eri ikäisiä ja erilaiset kokemukset omaavia, nämä tulee ottaa 

huomioon perehdyttämisen jatkon suunnittelussa. Lähtökohta on kuitenkin kaikille sama, 

eli avainprosessien hallinta on ensiarvoisen tärkeää. Joillakin työntekijöillä saattaa olla jo 

lähtökohtaisesti tietoa ja kiinnostusta näihin prosesseihin ja joillekin kaikki on aivan uutta. 

Kun avainprosessien teoria ja harjoittelu käytännössä on hallussa, voidaan muiden 

prosessien osaamista syventää. Esimies keskustelee sekä perehdytettävän että 

työntekijöiden kanssa noin kuukausi perehdyttämisjakson jälkeen. Keskustelussa käydään 

läpi, miten työ on onnistunut tähän mennessä, missä asioissa perehdytettävä tarvitsee 

lisää opetusta ja miten hänen sopeutumisensa työyhteisöön nähdään.  

Mallin toimivuutta tarkastellaan vähintäänkin silloin, kun jokin prosessi toimipisteessä 

muuttuu. Tällöin katsotaan prosessin tärkeys ja määritellään, mihin kohtaan 

perehdyttämismallia uusi prosessi kuuluu. Uuden työntekijän kanssa käydään 

seurantakeskustelu kuukauden jälkeen työn aloittamisesta sekä lähtökeskustelu ennen 

työsuhteen loppumista. Näissä keskusteluissa otetaan työntekijän palaute ja mahdolliset 

kehittämisehdotukset ylös. Vakituisen henkilöstön kanssa käydään keskustelua 

vähintäänkin kerran vuodessa kehityskeskusteluissa, mutta keskusteluyhteys halutaan 

pitää avoimena ja työntekijöitä kannustetaan antamaan palautetta ja kehittämisideoita. 

Tiimipalaveri pidetään noin kahden viikon välein ja myös siellä henkilöstöllä on aina 

mahdollisuus kertoa ideoita ja tuntemuksia. 

Toimipisteessä halutaan kehittää toimintaa jatkuvasti ja kehittämistä voidaan kuvata 

nelivaiheisella Demingin ympyrällä PDCA, Plan-Do-Check-Act.  
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KUVIO 12. Demingin ympyrä (mukaillen Laamanen 2007, 210). 

 

Demingin ympyrän mallilla pyritään jatkuvaan prosessin parantamiseen. Plan eli 

suunnitteluvaiheessa mietitään, minkälainen muutos halutaan ja mitä on tärkeä saada 

aikaan; mitä tietoja tarvitaan ja miten tietoja hyödynnetään. Muutos suunnitellaan tai 

testataan. Do vaiheessa haluttu muutos toteutetaan. Check vaiheessa havainnoidaan 

muutokset vaikutukset ja act vaiheessa tutkitaan tuloksia, mitä niistä opitaan ja miten 

parannetaan. Vaihe toistetaan aina parantuneen ymmärtämisen myötä. (Laamanen 2007, 

210.) 

Haastatteluissa tuli ilmi, että vaihtuvat työntekijät koetaan sekä mahdollisuutena että 

uhkana. Mahdollisuutena nähdään uuden henkilön tuoma osaaminen ja uudet 

näkemykset. ”Hyvä tyyppi” on aina mukava saada työyhteisöön. Kääntöpuolena hyvän 

tyypin saamisessa on se, että työntekijästä joudutaan luopumaan. Uhkana taas nähdään 

se, että työntekijä ei ole motivoitunut eikä hänellä ole halua oppia. Hän voi olla 

alisuoriutuja, joka tekee työn rimaa hipoen. Tällöin koetaan hyväksi, että työsuhde on lyhyt 

ja työntekijä lähtee. Stressaavin aika on silloin, kun määräaikaisen työntekijän työsuhde 

on päättymässä ja uutta työntekijää haetaan. Tällöin jännitetään, minkälainen uusi tuleva 

kollega on.  

Uuden työntekijän perehdyttämisprosessi on yksi haastavimmista vaiheista. Työntekijällä 

toivotaan olevan kokemusta sekä motivaatiota työstä suoriutumiseen. Uuden 
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tukityöllistetyn haastattelee ja valitsee yksikön esimies. TE-keskus lähettää haastateltavia, 

kunnes sopiva ehdokas löytyy. Toimipiste voi esittää toivomuksia hakijan koulutuksesta ja 

taidoista, mutta lähtökohtana ei ole työnantajan tarve vaan työntekijän työssä oppiminen 

ja työ, joka edistää tulevaisuudessa hänen työllistymismahdollisuuksiaan. Työntekijä ei voi 

lähtökohtaisesti olla valmis osaaja vaan hänellä tulee olla tarve kehittyä ja tätä 

kehittymistä tukityöllistämispaikka tukee. TE-keskukselle on kuitenkin laadittu 

tehtäväkuvaus palkkatukipaikasta, jotta he hakijalla on käsitys mitä työtä toimipisteessä 

tehdään ja miten tehtävänkuva edistäisi hänen taitojaan.  

Työn mielekkyys on aina subjektiivinen kokemus, joka koostuu useista eri osatekijöistä. 

Siihen liittyy käsitys omasta itsestä, mitkä asiat kiinnostavat ja mitkä kokee 

merkitykselliseksi kussakin elämän vaiheessa. Keskeistä työn mielekkyyden 

kokemuksessa on työn hyöty, jota tekijä kokee työtä tehdessään. Aito kiinnostus ja 

kokemus omasta arvosta osana kokonaisuutta ovat iso osa työn kokemisen mielekkyyttä. 

Työn mielekkyyden kokemus on subjektiivinen, mutta organisaatio voi vahvasti vaikuttaa 

mielekkyyden kokemuksen kasvattamiseen. (Järvinen 2014, 35.) Panostus 

perehdyttämiseen kertoo työntekijälle, että hänen työpanoksensa on arvokas ja hänet 

halutaan osaksi työyhteisöä. Perehdytys on ennen kaikkea työyhteisön toimintatapojen ja 

tiedon siirtämistä uudelle työntekijälle, mutta se voi myös olla henkilöä motivoiva ja 

työyhteisöä yhdistävä tekijä. Tutkimuksen (Hänninen 2018) mukaan määräaikainen 

työntekijä voi kokea ulkopuolisuutta työyhteisössä. Toimipisteessä panostetaan siihen, 

ettei työntekijälle synny ulkopuolisuuden tunnetta ja hänet halutaan ottaa osaksi 

työyhteisöä. Hänelle halutaan antaa kaikki mahdollinen tieto ja tuki, jotta hän voi tehdä 

työtä toimipisteessä täyspainoisesti koko työsuhteen ajan. 

Opinnäytetyön viimeisessä vaiheessa tarkastellaan, miten tutkimus toteutui. Tämä jälkeen 

paneudutaan tulosten luotettavuuden tarkasteluun. (Kananen 2015, 112.)  Tutkimuksen 

toteutuminen sujui kitkattomasti, sillä tieto työn lopputuloksesta hyödytti kaikkia. Näin ollen 

työntekijät olivat halukkaita kertomaan keskusteluissa näkemyksiään ja kokemuksiaan. 

Työntekijät tiesivät, että omalla panoksella voi vaikuttaa lopputulokseen. Heille kerrottiin, 

että lopputuloksen ei tarvitse olla lopullinen vaan sitä voi kehittää, jos käytäntö niin vaatii, 

tai jos prosesseihin tulee oleellisia muutoksia. Työyhteisö koki, että lopputuloksella on 

vaikutusta työyhteisön toimintaan.  

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia kriteerejä, kuten 

vahvistettavuus, dokumentaatio ja tulkinnan ristiriidattomuus. Vahvistettavuus 

luotettavuusarvioinnissa tarkoittaa, että joku vahvistaa aineiston ja tulosten 

paikkansapitävyyden. Selkein tapa varmistaa, että tutkija ei ole itse keksinyt aineistoa, on 
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luetuttaa se niillä, joita tutkimus koskee. Tietolähteet vahvistavat tutkimustuloksen ja 

tutkijan tulkinnan. Tällöin materiaalin voidaan todeta olevan luotettava. (Kananen 2015, 

113.) Tämän opinnäytetyön ovat lukeneet ennen sen julkaisemaista sekä työntekijät että 

asiakaspalvelupäällikkö ja sisällöstä on vielä keskusteltu, jotta asioista on yhteinen 

näkemys.  

 

 

KUVIO 13. Tutkimustulosten yksinkertaisin luotettavuuden osoittamiskeino on hyödyntää 

monilähteisyyttä, jolloin eri lähteistä haetaan tukea väitteille/tulkinnalle. Monilähteisyys 

viittaa triangulaatioon. (Kananen 2015, 114.)  

 

Saatu perehdytysmalli ottaa huomioon työnantajan näkökulmasta tiedot, jotka työntekijälle 

on annettava. Työntekijän näkökulmasta malli kertoo, miten toimitaan, kun 

toimipisteeseen tulee uusi työntekijä. Mallin mukaan voidaan etukäteen sopia, kuka on 

mukana missäkin prosessin vaiheessa. Joku voi haluta olla aktiivinen toimija, toinen 

enemmänkin sivusta seuraaja. Kumpikin kuitenkin tietää, kuinka toimipisteen perehdytys 

etenee ja missä painopiste missäkin vaiheessa on.  

Saatu malli ei ole absoluuttisen lopullinen, vaan sitä kehitetään tarpeen mukaan. 

Työntekijöiden seurantakeskusteluiden perusteella voidaan tehdä tarvittavia muutoksia tai 

lisäyksiä. Jos avainprosessit muuttuvat, on tämä huomioitava myös perehdytyskaaviossa. 

Saatu prosessimalli on tehty lähtökohtaisesti määräaikaisille työntekijöille, jotka 

toimipisteessä vaihtuvat muutaman kuukauden välein. Malli voi kuitenkin toimia pohjana 
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(väite x1)

Muut 

tietolähteet

Havainnointi

Kyselyt

Teema-
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Kirjalliset
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myös vakituisen työntekijän perehdyttämiseen. Tällöin mallia on täydennettävä ja lisättävä 

tehtäväkenttiä, jotka vain vakituiset työntekijät tekevät.  

Mallin sisältöä voidaan muokata erilaisin menetelmin. Esimerkiksi asiakaspalvelutilanteita 

voidaan tallentaa videolle, joko autenttisesti tai simuloiden. Tällaisen materiaalin voisi 

laittaa pyörimään, vaikka esimies ei olisi paikallakaan, koska hän tietää sisällön ja siitä 

voidaan keskustella jälkikäteen. Jos sisältöä pilkotaan vielä yksityiskohtaisemmaksi, siellä 

voidaan ottaa huomioon yksilön taipumus oppia ensin teoriaan tarkasti tutustumalla tai 

pinnallisemmalla teorian läpikäymisellä ja käytännön oppimisella.  
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