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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, millaista palvelua jätehuollon 

asiakkaat Rosk’n Rollilta odottavat ja suunnitella tiedon pohjalta yhtiölle asia-

kaspalvelumalli, joka yhtenäistää yhtiön eri toimipisteissä tapahtuvan asiakas-

palvelun ja varmistaa palvelun korkean laadun. Palvelumallin taustalla oli 

myös tavoite hyvän palvelun kautta vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen 

omien jätteidensä käsittelyssä ja lisätä sitä kautta kierrätysmyönteisyyttä. 

 

Asiakaspalvelumalli on ohjepaketti, jonka avulla yritys kuvaa palvelun tuotan-

toaan ja pyrkii varmistamaan, että asiakkaalle tuotettu palvelu on yhtenäistä ja 

laadukasta. Palvelumallin avulla kuvataan, miten asiakaspalvelu yhtiössä käy-

tännössä toteutetaan ja se antaa ohjeet henkilöstölle, kuinka toimia erilaissa 

palvelutilanteissa. Lisäksi malli antaa ohjeet palvelun laadun seurataan ja yllä-

pitoon.  

 

Yhtiö on hiljattain fuusioitunut ja vaikka asiakaspalvelu on asiakaspalautteen 

mukaan hyvällä tasolla, oli yhtiössä huomattu eroja palvelun laadussa ja ta-

sossa sekä toimintatavoissa eri työpisteissä, joten palvelu haluttiin yhtenäis-

tää. Valitsin asiakaspalvelumallin laatimisen opinnäytetyöni aiheeksi, koska 

työskentelen kyseisessä yhtiössä asiakaspalvelusta vastaavana päällikkönä ja 

tavoitteenani oli parantaa asiakaspalvelun laatua sekä lisästä asiakaslähtöi-

syyttä yhtiön toiminnassa. Lisäksi tarvittiin työkalu asiakaspalvelun jatkuvaan 

kehittämiseen, joka helpottaisi jatkossa omaa työtäni. 

 

 

2 ROSK’N ROLL OY AB 

Rosk’n Roll Oy Ab on jätehuoltoyhtiö, joka tuottaa Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 

kuntien lakisääteisiä jätehuollon palveluja omistajakuntiensa asukkaille, kun-

tien julkisille palveluille ja pienyrittäjälle. Rosk’n Roll on yksi suomen 31 kun-

nallisesta jätelaitoksesta ja asukaslukuun perustuen keskikokoinen jätelaitos 

(Kivo 2019). Yhtiön omistaa Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Lo-

viisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin kunnat, 

jotka samalla muodostava yhtiön toimialueen. Yhtiön toimialueella asuu 230 

000 asukasta.  Työntekijöitä yhtiöllä on noin 75.  
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Yhtiö on fuusioitunut vuoden 2019 alussa kahdesta Itä- ja Länsi-Uudella-

maalla toimineesta kunnallisesta jätehuoltoyhtiöstä yhdeksi toimijaksi. Yhtiön 

palveluja ovat jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja hyödyntämispalvelut 

(kuva1), jätteen keräys- ja kuljetuspalvelut (kuva 2) sekä asiakaspalvelu ja 

neuvonta. 

 

  

Kuva 1 Rosk'n Rollin jäteasemapalvelut (Rosk'n Roll 2019) 

 

Rosk’n Rollilla on 12 jäteasemaa, joissa vastaanotetaan hyödynnettäviä jät-

teitä. Kuvassa 1 on nähtävissä jätelajit, joita jäteasemat vastaanottavat kunta-

laisilta. Maksutta vastaanotetaan puujätteet, metalliromu, vaaralliset jätteet, 

sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Lisäksi maksua vastaan vastaanotetaan seka- 

ja rakennusjätteitä. Jäteasemien palvelut on suunniteltu kannustamaan asia-

kasta lajittelemaan jätteensä, jolloin jätemateriaalit päätyvät kiertoon ja hyöty-

käyttöön. Samalla asiakkaan kustannukset jäävät pieniksi tai niitä ei synny 

lainkaan. Jäteasema löytyy jokaisesta yhtiön 12 omistajakunnasta. 

 

 

Kuva 2 Rosk'n Rollin jätteenkeräyspalvelut (Rosk'n Roll 2019) 
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Rosk’n Roll tuottaa kuntien asukkaille jätteen keräyspalveluja. Kuvassa 2 on 

kuvattu Rosk’n Rollin kiinteistölle tarjoamat jätteenkuljetuspalvelut. Sekajäte-

keräys on lakisääteisesti pakollinen kaikille asuinkiinteistöille ja asukkaan tu-

lee liittyä kunnanjärjestämään jätteenkeräyksen eli Rosk’n Rollin asiakkaaksi. 

Sekajätekeräyksen lisäksi kunnan jätehuoltomääräyksissä velvoitetaan 

asunto-osakeyhtiötä järjestämään hyötyjätekeräyksiä asuntomäärän ylittäessä 

velvoiterajan, esimerkiksi biojätekeräys tulee järjestää, jos asuntomäärä talo-

yhtiössä on yli 5. Yhtiön tarjoamia hyötyjätekeräyksiä ovat biojätteen lisäksi 

kartongin-, lasin-, metallin- ja pakkausmuovin keräykset. Omakotiasujille yhtiö 

tarjoaa lajittelumahdollisuuksia kotipihassa monilokerokeräyspalvelulla, jossa 

kartonki-, pakkausmuovi-, lasi- ja metallijätteet voidaan lajitella kotipihassa ne-

lilokeroiseen jäteastiaan. Lisäksi yhtiö ylläpitää yhteiskeräyspisteitä, jonne 

asukas voi itse tuoda jätteensä sekä järjestää vuosittain metalliromun ja vaa-

rallisten jätteiden kiertäviä keräyksiä. Jätteiden kierrätys ja oikeanlainen käsit-

tely on pyritty tekemään kotitalouksille mahdollisimman helpoksi.  

 

Suomen jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä 

sekä varmistaa, ettei jätteistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle (Ym-

päristöministeriö, 2018). Rosk’n Roll toteuttaa valtion jätepolitiikkaa ja pohjaa 

toimintansa jätelakiin ja -asetukseen. Jätelaki, joka pohjautuu EU-direktiiviin, 

määrittelee jätteiden käsittelemiseen ja hyödyntämiseen liittyviä asioita. Jäte-

lain keskeisin periaate on jätteiden käsittelyn etusijajärjestys (kuva 3).  

 

 Kuva 3 Jätteiden käsittelyn etusija järjestys (Telaketju 2018) 
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Jätehuollon toimijoiden on sitouduttava noudattamaan etusijajärjestystä kai-

kessa toiminnassaan, esimerkiksi jätehuollon palvelujen järjestämisessä ja jä-

teneuvonnassa. Kuvassa 3 esitetään jätteiden käsittelyn etusijajärjestyksen 

periaatteet. Ensisijaisesti on pyrittävä ehkäisemään jätteen syntymistä ja siten 

vähentämään jätteen määrää. Jos jätettä syntyy, on se uudelleen käytettävä 

tai valmisteltava uudelleenkäyttöä varten. Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdol-

lista, on jäte hyödynnettävä ensisijaisesti kierrätysmateriaalina ja toissijaisesti 

energiana. Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei 

ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Etusijajärjestyksestä voi poiketa 

vain, jos jokin muu vaihtoehto on ympäristön kannalta järkevämpi. (Ympäristö-

ministeriö 2018.) 

 

 

3 YHTIÖN KEHITTÄMISTAVOITTEET 

Rosk’n Roll tuottaa jätelaissa kunnalle määrättyjä jätehuollon palveluja omista-

jakuntiensa lukuun, jonka vuoksi yhtiön toimintaa leimaa pakollisuus. Asiakas 

ei voi valita halumaansa palveluntarjoajaa, vaan hänen on kunnan määrää-

mänä käytettävä Rosk’n Rollin tarjoamia jätehuollon palveluja. Tämän vuoksi 

yhtiölle on erityisen tärkeää, että palvelu on toimivaa ja laadukasta. Yhtiö ha-

lusi fuusion jälkeisessä tilanteessa yhtenäistää asiakaspalvelunsa ja varmis-

taa, että asiakas saa laadukasta ja yhtenevää palvelua, toimipisteestä tai pal-

velua tuottavasta henkilöstä riippumatta. Tavoitteena on tuottaa niin hyvää 

palvelua, että vaikka asiakkaalla olisi valinnan vapaus, hän valitsisi Rosk’n 

Rollin joka tapauksessa.  

 

Vaikka yhtiössä, oli vuosia kestäneen fuusioitumisprosessin aika tehty yhte-

näistämistoimia ja saatu hyvää palautetta asiakaspalvelusta, oli siellä tunnis-

tettu eroja laadussa ja toimintatavoissa työpisteiden välillä, joka altisti asiak-

kaat samanlaisessa tilanteessa hyvin erilaiselle palvelulle. Yhtiön esimiesryh-

mässä päätetiin palvelun laadun varmistamiseksi ja asiakaspalvelun yhtenäis-

tämiseksi, laatia yhtiölle asiakaspalvelumalli, joka toisi parannusta tilantee-

seen. Henkilöstö haluttiin osallistaa suunnitteluun. Tavoitteeksi asetetiin käy-

tännönläheinen ohjeistus asiakaspalvelulle, joka kuitenkin antaa jokaisen pal-
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velua tuottavan henkilön palvella omalla persoonallaan. Palvelun haluttiin ole-

van ilmeeltään rennon kohteliasta ja viestiä asiakkaalle, että hän on tervetul-

lut. 

 

Yhtiö oli aiemmin, vuonna 2017 kehittänyt jäteasemien palvelua palvelumuo-

toilun avulla. Tuolloin Recommend Oy:n vetämässä projektissa keskityttiin asi-

akkaan palvelupolkuun palveluympäristön näkökulmasta ja parannettiin muun 

muassa jäteasemien opasteita ja viitoituksia. Palvelumuotoilun menetelmiä oli 

hyödynnetty myös yhtiön jätteenkeräyksen kehittämisessä, joten se oli tuttua 

yhtiössä. Siksi palvelumuotoilu päätettiin valita menetelmäksi myös tähän ke-

hittämisprojektiin. 

 

3.1 Työn rajaus ja tavoitteet 

Asiakaspalvelumallin laajuuden vuoksi tämä produktiivinen opinnäytetyö raja-

tiin osaan koko palvelumallista. Opinnäytetyön tavoitteiksi asetettiin tutkia, mil-

laisia odotuksia jätehuollon asiakkailla on Rosk’n Rollin asiakaspalvelulle, mil-

lainen on onnistunut palvelukokemus jätehuollon asiakkaalle ja mikä haittaa 

tai estää hyvän palvelukokemuksen syntymistä. Tämän pohjalta pyrittiin myös 

poistamaan esteet hyvän palvelulle tuottamiselle ja laatia Rosk’n Rollille yhte-

näinen malli asiakaspalvelun tuottamiseen.   

 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat asiakaskokemukseen keskittyvät kysy-

mykset:  

Pääkysymys: 

• Millainen asiakaspalvelumalli tuottaisi parhaan asiakaskokemuksen 
Rosk’n Rollin asiakkaille? 

Alakysymys: 

• Millaiset tekijät tuottavat hyvän asiakaskokemuksen? 

• Millaisilla tavoilla asiakkaat voivat osallistua palvelukokemuksen kehit-
tämiseen? 
 

Laajan kokonaisuuden vuoksi osa hankkeesta teetettiin ulkopuolisella toimi-

jalla. Asiakkaisiin liittyvät tutkimukset tein itse, apunani oli yhtiön asiakaspalve-

lussa työskennellyt henkilö. Henkilöstöön liittyvät tutkimukset suoritti, asiakas-

kohtaamisten kehittämiseen erikoistunut yritys Informatum Research Oy. He 

haastattelivat yhtiön kaikki asiakasrajapinnassa työskentelevät työntekijät ja 
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vetivät henkilöstölle työpajoja, joiden tavoitteena oli hyvän asiakaspalvelun 

tunnistaminen ja käytännöt, jotka vastaisivat asiakkaiden toiveisiin.  

 

3.2 Aikataulu  

Asiakaspalvelumallin kehittäminen kesti 7 kuukautta (Kuva 4). Työn kestoa pi-

densi kesälomakausi. Työ aloitetiin huhtikuussa taustakartoituksella ja asia-

kaspalvelumalli valmistui lokakuussa. Mallin käyttöönotto sijoittui tämän opin-

näytetyön ulkopuolelle.   

 

Kuva 4 Projektin eteneminen (Klaus 2019) 

 

Kuvassa 4 esitetään aikajana kehittämistyön etenemisestä. Työ aloitetiin huh-

tikuussa tilannekartoituksella. Touko- ja kesäkuussa suoritettiin asiakastutki-

muksia ja henkilöstöhaastatteluja sekä kiteytettiin tutkimustuloksia työpa-

joissa. Syyskuussa kesän aikana luonnosteltua palvelumallia kehitettiin ja so-

vitettiin käytäntöön henkilöstön työpajoissa, ja malli valmistui lokakuun lopulla. 

 

3.3 Tutkimuksen viitekehys ja käsitekartta 

Yrityksen kehittämisen ja palvelun tuottamisen prosessi usein suunnitellaan 

tuotanto ja tehokkuus edellä. Tämän sijaan tavoitteena tulisi olla hyvä asiakas-

suhde ja -palvelu. (Koivisto, Säynäjäkangas, Forsberg 2019,172.) Tässä kehi-

tystyössä pyritään tuomaan asiakas keskiöön ja kehittää asiakaskokemusta. 

Tutkimuksen ytimenä on asiakkaiden ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus 

(kuva 5), jonka ympärillä kuvataan toimintaympäristö, jossa tämä vuorovaiku-
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tus tapahtuu. Vuorovaikutukseen vaikuttaa monet tekijät, jotka asettavat odo-

tuksia ja rajoituksia palvelun tuottamiseen ja ne tulee huomioida palvelumallin 

kehittämisessä. 

 

 

Kuva 5 esittää tutkimuksen viitekehyksen ja samalla kuvaa Rosk’n Rollin pal-

velun tuottamiseen vaikuttavat tekijät. Jätehuollon perustehtävä luo kehyksen 

toiminnalle, jonka sisällä palvelumallin tulee toimia ja toteuttaa yhtiön perus-

tehtävää. Tärkeimmät palvelumallin kehittämiseen vaikuttavat osa-alueet oli-

vat asiakkaat ja työntekijät. Palvelumuotoiluprosessin vaiheita oli huolellinen 

taustaselvitys ja asiakkaiden tarpeiden selvittäminen. Käyttäjätiedon keräämi-

nen sekä asiakkailta että työntekijöiltä olivat tutkimuksen merkittävimmät asiat. 

Kerätyn tiedon avulla saatiin selkeä näkemys asiakkaiden odotuksista kehittä-

misen pohjaksi. Palvelu suunnitellaan asiakkaille ja heidän odotuksensa ja tar-

peensa tulee olla etusijalla. Toisena tärkeänä tekijänä on työntekijät. Heidän 

roolinaan on palvelun tuottaminen ja heille tulee luoda mahdollisuudet tuottaa 

hyvää palvelua. Jos malli on ristiriidassa työntekijöiden näkemyksen kanssa, 

ei malli voi toimia, henkilöstö ei sitoudu sen toteuttamiseen. Palvelumallin tu-

lee myös toteuttaa yhtiön strategia, sen tulee toimia eri toimipaikoissa ja pal-

velukanavissa. Lainsäädäntö, järjestelmät ja yhteistyökumppanit asettavat 

mallille joitakin reunaehtoja, jotka tulee tunnistaa ja sisällyttää mallin toteutuk-

seen. 

 

Yrityksen strategiassa tulisi huomioida asiakas ja varmistaa näin, että arvon-

luontiprosessi on kaksisuuntainen. Tämä edellyttää ymmärrystä asiakkaan 

kaikista kontaktipisteistä ja prosessia, jolla tietoa voidaan kerätä ja jalostaa. 

Kuva 5 Tutkimuksen viitekehys (Klaus 2019) 
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(Koivisto ym. 2019, 172.). Rosk’n Roll on ottanut asiakkaan näkökohdaksi 

strategiaansa. Tämän kehittämistyön tarkoitus on kasvattaa ymmärrystä asi-

akkaan kontaktipisteistä ja jalostamalla kerättyä tietoa, kehittää asiakasodo-

tuksiin vastaava palvelumalli, joka parantaa asiakaslähtöisyyttä yhtiössä ja to-

teuttaa siten yhtiön strategiaa.  

Viitekehyksen aiheita avataan käsitekartan avulla (kuva 6). Käsitekartassa ku-

vataan vaiheita, joita kehitystyössä käytiin läpi. Se kertoo, kenelle palvelumal-

lia kehitettiin ja ketkä kehitystyöhön osallistuivat, sekä mihin asioihin palvelu-

mallin avulla pyrittiin vaikuttamaan. 

 

 

Kuva 6 Kehitystyön käsitekartta (Klaus 2019) 

 

Yhtiön motivaatio kehitystyölle oli palvelun laadun parantaminen ja tasalaatui-

suuden varmistaminen. Kuva 6 esittää palvelumallin kehittämiseen liittyviä vai-

heita ja vaikuttimia sekä kuinka nämä nivoutuivat yhteen. Palvelumallin kehit-

tämisessä tavoiteltiin positiivista tasalaatuista asiakaskokemusta ja asiakas-

lähtöistä toimintatapaa. Tähän pyrittiin pääsemään palvelumuotoilun avulla. 

Palvelumuotoilu auttaa tarkastelemaan asiaa asiakkaan näkökulmasta. Tär-

keimpänä asiana kehittämistyössä oli ymmärtää asiakkaiden odotukset ja tar-

peet palvelulle. Tätä tietoa haettiin laajan käyttäjätutkimuksen avulla. Asiakkai-

den lisäksi henkilöstö osallistettiin prosessiin vahvasti.  Jätehuollon palvelujen 
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järjestämiseen ja vastuisiin liittyvä tekijät oli huomioitu, samoin myös yhtiön 

strategia, jonka toteutumista mallin tulee tukea. 

 

 

4 ASIAKASPALVELU 

4.1 Asiakaspalvelun määrittely 

Laadittaessa asiakaspalvelumallia kehitetään ja parannetaan yhtiön asiakas-

palvelua, jolloin on tärkeää ymmärtää asiakaspalvelun merkitys yhtiölle. 

Rosk’n Rollin toimitusjohtajan Jukka Paavilaisen mukaan asiakas ja hyvä 

asiakaspalvelu on yhtiön olemassaolon edellytys ja siksi asiakas on yksi yh-

tiön strategian näkökohdista (Paavilainen 2019).  

 

Asiakaspalvelu on ihmisten välistä toimintaa, jossa keskeisenä tekijänä ei ole 

tuote vaan asiakkaan kokemus. Asiakas on palveluntuottajan toiminnan 

kohde, palvelun käyttäjä ja usein myös maksaja. (Rannisto 2014, 36–37.) 

Asiakaspalvelu on asiakkaan ongelmien ratkaisemista ja hänen auttamistaan. 

Kaikki mitä yhtiö tekee asiakkaan hyväksi joko välillisesti tai välittömästi, on 

asiakaspalvelua. Palvelun onnistumisesta vastaa palvelua tuottava henkilöstö, 

joka tuo palvelutapahtumaan oman osaamisensa. Käytännön tasolla asiakas-

palvelu on viestintää ja vuorovaikutusta asiakkaan ja asiakaspalvelua tuotta-

van henkilön välillä. (Hämäläinen & Patjas, 8–9.) Henkilökohtainen vuorovai-

kutus parantaa asiakkaan mielikuvaa palveluntuottajasta ja luo luottamusta 

palveluntuottajaa kohtaan. Tämä luottamus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin 

asiakas haluaa paneutua palvelun hyödyntämiseen ja kuinka paljon hän on 

valmis panostamaan omaan osuuteensa palvelun toteuttamisessa. (Kinnunen 

2013, 13–14.) 

 

4.2 Asiakas keskiössä 

Asiakas muodostaa mielikuvan yrityksestä omien tarpeidensa ja kokemus-

tensa pohjalta, joko oman kokemuksen perusteella, toisten asiakkaiden kerto-

musten pohjalta tai yhtiön viestinnän kautta. Asiakkaan mielikuva henkilöstön 

osaamisesta korostuu palvelun ollessa monimutkainen tai jos asiakas kokee 

taloudellista tai sosiaalista painetta palvelua hankkiessaan. Mielikuvat vaikut-
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tavat ratkaisevasti siihen, kuinka kiinnostavaksi asiakas palvelun kokee. Asi-

akkaan etukäteen muodostamat mielikuvat vaikuttavat myös asiakkaan koke-

man palvelun laatuun. (Kinnunen 2013, 7–9.) Jätehuollon asiakas saattaa pal-

velua käyttäessään kokea sekä taloudellista riskiä että sosiaalista painetta. 

Jätteistä maksaminen koetaan turhalta menoerältä, epäoikeudenmukaiselta ja 

joskus kalliiltakin. Sosiaalista painetta tuottaa tarve toimia ympäristön kannalta 

oikein tai halu näyttää lähipiirille, että osaa lajitella ja toimia ympäristön kan-

nalta vastuullisesti. Oletettavaa onkin, että henkilöstön osaaminen ja ammatti-

taito on jätehuollon asiakkaan odotuksissa korostunut. 

 

Palveluntuottajan näkökulmasta taas palvelu on materiaaliton, asiakkaalle 

hyötyä tuottava toimenpiteiden sarja, johon asiakas tuo hallitsemattoman 

osuuden. Asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen ja palveluntuottaja pyrkii 

saamaan asiakkaan toimimaan haluamallaan tavalla. (Kinnunen 2003, 7.) Jä-

tehuollossa pyritään asiakas saamaan motivoitumaan jätteiden lajittelusta ja 

toimittamaan jätteensä asianmukaisiin keräyspaikkoihin. 

 

Palvelun käyttäjä keskittyy omiin tavoitteisiinsa. Helppous, sujuvuus ja palve-

lun käytön miellyttävyys sekä omien tarpeiden toteuttaminen on olennaista 

asiakkaalle. Asiakkaan kokema hyöty on sitä suurempi, mitä pienemmin uh-

rauksin asiakas palvelun saa (Kinnunen 2003,7.) Manning & Bodine (2012, 

11) kuvaavat asiakkaan odotuksia asiakaspalvelulle pyramidina (Kuva 7). 

 

 

 

Kuva 7 Asiakasodotusten pyramidi (Manning & Bodine 2012) 
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Asiakasodotusten pyramidi kuvassa 7 esittää asiakkaan odotuksia hänen ol-

lessa vuorovaikutuksessa palvelun kanssa. Asiakas arvioi jokaisessa palvelu-

tilanteessa aluksi perustarvetta eli kuinka hyvin palvelu vastasi hänen tarpee-

seensa. Seuraavaksi hän arvioi, kuinka paljon hänen piti ponnistella palvelun 

käytön onnistumisen eteen ja viimeiseksi, kuinka paljon palvelun käyttö tuotti 

hänelle iloa. Näiden, nopeasti tapahtuvien ja osin tiedostamattomien arvioin-

tien kautta, hän muodostaa kokonaiskuvan palvelun onnistumisesta. Tulos voi 

olla positiivinen tai negatiivinen. (Manning & Bodine 2012, 11.) Jätehuollon 

kannalta lopputulos parhaimmillaan kasvattaa luottamusta yhtiötä kohtaan ja 

asiakas sitoutuu yhtiön toimintaan ja sitä kautta jätteiden asianmukaiseen kä-

sittelyyn. 

 

 

4.3 Asiakaspalvelu julkisella alalla 

Julkisen palvelun tuottajina toimivat valtio tai kunnat tai ne ostavat palvelun 

muilta toimijoilta. Tyypillisiä julkisia palveluja ovat sosiaali- ja terveydenhuolto-

palvelut sekä koulutus- ja kulttuuripalvelut. Julkisten palvelujen tuottaminen 

perustuu aina lainsäädäntöön. (Tieteen termipankki 2015.) 

 

Julkisen palvelun asiakkaalla ei ole mahdollisuutta valita palveluntuottajaa, 

palvelunsisältöä tai käyttääkö hän palvelua vai ei. Tällaisessa pakotetussa asi-

akkuudessa asiakas on julkisen vallan käytön kohteena. Palvelun käyttöä 

määrittää siihen kohdistuva vallankäytön määrä. Vallan käyttö voi kohdistua 

palveluntuotantoon eri tavoin ja asiakas osallistuu näin arvon tuottamiseen it-

selleen eritavoin. Pakotetussa palvelussa asiakas ei voi lainkaan vaikuttaa 

palvelun sisältöön tai siihen käyttääkö hän palvelua ja niihin liittyy yleensä vi-

ranomaisvastuu. Tällaisia palveluja on esimerkiksi ensiapu tai vankeinhoito. 

Osassa viranomaisvastuulla tuotetuista palveluista asiakkaalla taas on mah-

dollisuus vaikuttaa palvelun käyttöön. Tällainen on esimerkiksi oppivelvolli-

suus, jossa opettaa käyttää valtaa oppilaan menestyksen arvosteluun ja kurin-

pitoon, mutta oppilas itse voi vaikuttaa oppimiseen.  Julkisen hallinon asiakas 

voi myös olla itsenäinen toimija, kuluttaja, jolla itsellään on valta palvelun va-

lintaan ja hyödyntämiseen oman tarpeensa mukaan. Tästä esimerkkinä on 

päivähoidon valinta, jossa asiakas voi valita kunnallisen päivähoidon tai yksi-

tyisenpäiväkodin tai tuottaa palvelun itse jäämällä kotiin. Julkinen hallinto voi 
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myös auktorisoida viranomaisia tai ammattikuntia tiettyihin palvelutehtäviin ja 

luoda näin palvelun, jota asiakkaan on käytettävä ja jossa vain tietyt ammatti-

laiset saavat toimia. (Rannisto 2015, 37–38.) Jätehuolto on tällainen ammatti-

kunta. Tällaisessa palvelussa asiakas ei saa valita palveluntuottajaa, mutta 

hän voi vaikuttaa siihen, miten ja kuinka paljon hän palvelua käyttää. 

 

Kuntaliitto on kuntien edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä asiantuntija- ja tie-

topalvelujen tarjoaja (Kuntaliitto s.a). Se opastaa kuntia myös asiakaspalvelun 

tuottamisessa. Jätehuolto on kunnan vastuulla olevaa palvelutoimintaa, joten 

Kuntaliiton ohjeet ovat päteviä myös jätehuoltoyhtiön toiminnassa. Kuntaliitto 

näkee asiakaspalvelun tehokkaana viestinnän muotona, suorana kontaktina 

yksittäiseen kuntalaiseen eli kunnan asiakkaaseen. Palvelua tuottavaa henki-

löstöä tulee kannustaa ja kouluttaa kohtaamaan asiakkaat myönteisellä asen-

teella. Asiakkaita tulee kohdella tasa-arvoisesti ja heidän tarpeitaan kunnioit-

taen. Asiakaspalvelulle tulee asettaa tavoitteet, joita voidaan seurata ja asia-

kaspalaute tulee käsitellä ja hyödyntää. Toimiva vuorovaikutus auttaa asia-

kasta, helpottaa yleisen viestinnän toimivuutta ja luo positiivista mainetta. Kun-

nan palveluissa neuvonta ja asiakaspalvelu ovat myös lakisääteinen velvolli-

suus. (Kuntaliitto 2016, 30–31.)  

 

4.4 Palvelumallin kuvaus 

Tasalaatuisen palvelutuotannon ydin on, että palvelua tuotetaan asiakkaalle 

sovitulla tavalla. Palveluprosessin ollessa selvä kaikille palvelutuotannon osa-

puolille, voidaan palveluun lisätä elementtejä, jotka tuottavat asiakkaalle lisä-

arvoa. (Tuulaniemi 2013, 235). Palvelumallilla tarkoitetaan palvelun tuottami-

sen suunnitelmaa tai palvelun tuotantokaaviota, jossa kuvataan visuaalisesti 

vaiheita, jotka asiakas käy läpi käyttäessään palvelua. Palvelumallissa kuva-

taan sekä asiakkaan että palveluntuottajan toimintaa. Palvelumalli auttaa pal-

veluntuottajaa ymmärtämään asiakkaan tarpeita ja millaisena asiakas kokee 

asioimisen palveluntuottajan kanssa. Se myös auttaa varmistamaan, että pal-

velu etenee loogisesti ja palvelun tuotanto tapahtuu halutulla tavalla. Palvelu-

malli voidaan laatia asiakaskokemuksen tai palveluntuotannon näkökannalta. 

(Kinnunen 2003, 32, 77–78,147 ja Gibbons 2018.)  
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Rosk’n Roll halusi kehittää yhtiöön asiakaspalvelun tueksi palvelumallin, jonka 

avulla tuotettu palvelu on laadukasta ja yhtenäistä riippumatta missä palvelu-

pisteessä palvelua tuotetaan tai henkilöstä, joka sitä tuottaa. Lisäksi tavoit-

teena oli selkeyttää henkilöstölle yhtiön tavoitteita ja luoda heille hyvän palve-

lun raamit, jonka sisällä heillä on mahdollisuus omalla persoonallaan toimimi-

seen ja itsenäiseen päätöksen tekoon. Palvelumallia voitaisiin kutsua myös 

palvelukonseptiksi, mutta yhtiö valitsi nimeksi palvelumallin, joka on mieliku-

valtaan käytännön läheisempi ja yhtiön johto ajatteli sen olevan henkilöstölle 

helpompi omaksua. 

 

Yhtiön lähtiessä kehittämään palvelumallia, kehitystyötä varten perustettu oh-

jausryhmä määritti sen tarkoittavan ohjepakettia, jonka avulla asiakkaalle tuo-

tettu palvelu on yhtenäistä ja tasalaatuista sekä kuvaavan, miten palvelu käy-

tännössä toteutuu. Lisäksi mallin haluttiin antavan ohjeet esimiehille, miten 

palvelun laatua seurataan ja ylläpidetään.  Määrittely tehtiin yhtiössä tunniste-

tun kehitystarpeen ja asiakaslähtöisyyden parantamisen pohjalta. 

 

 

5 PALVELUMUOTOILU 

5.1 Palvelumuotoilun määrittely 

Palvelumuotoilun tavoitteena on yhdistää asiakkaiden eli palvelun käyttäjien ja 

organisaation eli palveluntuottajan tarpeet. Tarkoituksena on kehittää käyttä-

jän näkökulmasta hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä palveluja.  Palveluntuottajan 

näkökannalta tavoitellaan palvelun toimivuutta ja tehokuutta sekä positiivista 

työntekijäkokemusta.  Keskiössä on asiakaslähtöisyys. (Tuulaniemi 2013, 24–

27, 58–60.) Tyypillisesti palvelumuotoilua hyödynnetään asiakkaan ja palve-

luntarjoajan välisen vuorovaikutusprosessin kehittämisessä. Tämä prosessi 

määrittää, miten palvelua käytetään ja miten palvelun tarjoajan kanssa asioi-

daan. (Koivisto ym. 2019, 57.) Palvelumuotoilun avulla voidaan käsitellä moni-

mutkaisiakin verkostoja ja prosesseja visuaalisten keinojen avulla. Niiden 

avulla pyritään saamaan kokonaisvaltainen kuva palveluprosessien vaiheista 

ja eri toimijoista ja niiden vaikutuksesta toisiinsa. (Mattelmäki 2015, 27) 
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Susanna Härkösen mukaan (Digia 2016) palvelumuotoilulla oiotaan ja opti-

moidaan työnkulkuja ja helpotetaan palvelun käyttämistä, ja tuotetaan näin ih-

miselle parempaa mieltä.  Tämä kuvaa palvelumuotoilun ideaa asiakkaan nä-

kökulmasta ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti.  

 

5.2 Palvelumuotoilu julkisella alalla  

Asiakkaan käsitys palvelusta saamastaan arvosta muodostuu hänen odotuk-

siensa ja toteutumisen subjektiivisen kokemuksensa vertaamisesta (Tuula-

niemi 2013, 31–32). Julkisella sektorilla asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan 

usein säästöjä, tehokuutta ja toimivuutta sekä asiakkaan, esimerkiksi kuntalai-

sen arjen helpottamista.  Tavoitteena on helppo, kustannustehokas ja luotet-

tava palvelu, jossa asiakasnäkökulma on huomioitu läpi koko prosessin. (Kur-

ronen 2015, 29–30.) 

 

Julkisilta palveluilta vaaditaan jatkuvasti parempaa palvelua ja palvelun laatua 

entistä pienemmillä resursseilla ja kuluilla. Vastakkain ovat toimintatapojen 

muuttaminen ja palvelujen leikkaaminen laadun kustannuksella. Työntekijälle 

tämä voi aiheuttaa työn mielekkyyden heikkenemistä.  Käyttäjät etsivät julkista 

palveluista tarkoitusta ja tukea itsensä toteuttamiselle. Kuntien ajan ja resurs-

sien puute ei jätä kunnille mahdollisuutta vastata tähän tarpeeseen. Ratkai-

suja haetaan työn tuottavuuden parantamisesta ja innovaatioista. Innovaati-

oon sisältyy lupaus muutoksesta, joka ratkaisee ongelman ja on siksi houkut-

televa. Innovaatio tehdään usein ulkopuolisen toimijan toimesta ja se on ra-

jattu normaalin toiminnan ulkopuolelle. Tämä johtaa epävarmuuteen ja vastus-

tukseen organisaation sisällä. (Kurronen 2015, 31–33.) 

 

Julkisella alalla on muutokset totuttu tekemään liikkeenjohtamisen periaatteita 

soveltaen ja taloudellista tehokuutta painottaen. Osallistamalla käyttäjät, työn-

tekijät ja sidosryhmät palvelun kehittämiseen, avautuu uusia mahdollisuuksia 

monialaiselle keskustelulle ja sitä kautta laajemmat mahdollisuudet innovoin-

nille.  Näin palveluja voitaisiin kehittää palvelun tuottavuuden näkökulmasta, 

jolloin samalla rahalla saataisiin parempaa palvelua. Innovaatioiden aikaan-

saamiseksi kunnallisella alalla tarvitaan yhteistyötä kuntien ja valtiovallan sekä 

yksittäisten toimijoiden välillä ja esteitä innovaatioiden tieltä tulisi pyrkiä purka-

maan järjestelmällisesti. Alalla pyritään kehittymään ja ratkomaan ongelmia ja 
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jatkuva kehittäminen on vienyt fokuksen itse toiminnalta. Organisaatiot keskit-

tyvät osa-alueiden ratkaisemiseen mutta unohtavat tarkastella kokonaisuuden 

toimivuutta ja toiminta pirstaloituu. Asiakkaan näkökulmasta yksittäiset osa-

alueet voivat toimia hyvinkin mutta kokonaisuus on epäselvä. (Kurronen 2015, 

34, 36–38.)  

 

Palvelumuotoilija Heikki Savonen Palmusta pohtii blogissaan (2017) julkisen 

sektorin palvelujen haasteita. Savosen mukaan julkisella sektorilla keskitytään 

liikaa erilaisiin kehityshankkeisiin, joiden avulla palvelua pyritään paranta-

maan. Tämä kääntää huomion pois perustehtävästä eli itse palvelun tuottami-

sesta ja ihmisen huomioimisesta.  Savonen väittääkin, että uusia ratkaisuja 

tärkeämpää olisi keskittyä perustehtävän hoitamiseen erityisen hyvin. Jokai-

sen palveluyksikön tulisi määritellä asiakkaansa tarkasti ja selvittää millaisten 

ongelmien ratkaiseminen on heille kaikkein tärkeintä. Tämän jälkeen palvelu-

yksikön tulisi keskittyä tekemään tämä hyvin ja asiakaslähtöisesti. (Savonen 

2017.) 

 

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää laajasti julkisella sektorilla. Julkisten pal-

velujen organisaatiot ovat usein raskaita ja palveluprosesseja hidastaa lain-

säännön velvoitteet. Käyttäjällä ei useinkaan ole mahdollisuutta valita palvelua 

vaan hänet on pakotettu palvelun piiriin. Kuntalaki ja erityislainsäädäntö var-

mistavat asukkaille yhtenäisen kohtelun ja asettavat haasteita kehittämiselle. 

(Kurronen 2015, 33.) Juuri tästä syystä julkisella sektorilla palvelutuotantoon 

tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Palvelumuotoilun avulla voidaan kerätä käyt-

täjiltä arvokasta tietoa heidän tarpeistaan ja hyödyntää tietoa palvelun paran-

tamiseen. Muotoilun avulla tuotetaan juuri sitä, mitä tarvitaan sekä säästetään 

aikaa ja resursseja. Sitä kautta saadaan taloudellisia hyötyjä. Lisäksi pysty-

tään huomioimaan erilaisten ja eri-ikäisten käyttäjien tarpeet. Kuntalaisen 

osallistaminen palvelun kehittämiseen voidaan katsoa olevan myös poliittisesti 

ja moraalisesti oikein. Palvelumuotoilun käyttöönottamiseksi julkisilla aloilla 

olisi toimien lähdettävä liikkeelle päätöksen teon tasolta. Muotoilijoita tarvitaan 

muotoiluymmärryksen jalkauttamisessa (Kurronen 2015, 37, 44.)   

 

Tämän ymmärryksen pohjalta Rosk’n Rollin palvelumalli rajattiin perustyön ke-

hittämiseen.  Perustyöllä tarkoitettiin asiakaskohtaamisia jätehuollon palvelu-
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jen käyttämisen yhteydessä ja asiakkaan neuvomista jätehuoltoasioissa. Tar-

koituksena oli tunnistaa perustyö, kehitystarpeet ja rakentaa perustyölle 

vankka pohja, jota voidaan tulevaisuudessa tukea digitalisoinnilla ja innovaati-

olla. 

 

5.3 Palvelumuotoilu prosessina 

Palvelumuotoilun prosessia kuvataan usein eri tavoin. 

Stickdornin (2011,11) mukaan palvelumuotoiluproses-

sin vaiheet ovat tutkiminen (Exploration), luominen 

(Creation), reflektointi (Reflecion) ja toteutus (Imple-

mentation). Tuulaniemen (2013) mukaan vaiheet ovat 

määrittely, tutkimus, suunnittelu, tuotanto ja arviointi. 

Kuntaliitto kuvaa Kuntaviestinnän oppaassaan (2016, 

29) palvelumuotoiluprosessia (kuva 8) kunnan palvelu-

toiminnan kehittämisessä Tuulaniemen prosessiin 

pohjautuen. Prosessi alkaa määrittelyvaiheesta, jossa 

selvitetään ratkaistava ongelma ja asetetaan tavoite 

kehittämistyölle. Tutkimusvaiheessa kasvatetaan ym-

märrystä palvelun käyttäjien tarpeista ja kehitettävästä 

kohteesta ja tarvittaessa tarkennetaan tavoitetta. Seu-

raavassa suunnitteluvaiheessa ideoidaan ja konsep-

toidaan ratkaisuja ja testataan ideoita käyttäjien 

kanssa. Tuotantovaiheessa suunnitellaan, kuinka uusi 

palveluidea toteutetaan ja palvelua voidaan tuottaa ja 

lopuksi arvioidaan palvelun onnistumista, kerätään 

käyttökokemuksia ja kehitetään palvelua. saatujen ko-

kemusten perusteella. 

 

Palvelumuotoiluprosessin eri versioissa käytetään eri-

lasia nimityksiä ja vaiheita mutta prosessi muodostuu 

aina tutkimusosasta, jossa kasvatetaan asiakasym-

märrystä, luomisen tai ideoinnin osasta, jossa etsitään 

uusia ratkaisuja ongelmaan, testausvaiheesta, jossa 

kokeillaan uusien ideoiden toimivuutta ja toteutusvaiheesta, jossa valittu idea 

viedään käytäntöön. 

Kuva 8 Kuntaliiton palvelu-

muotoiluprosessi (Kunta-

liitto 2016) 
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Tässä tutkimuksessa pohjana käytettiin prosessina palvelumuotoilussa ylei-

sesti tunnettua tuplatimantti-mallia (kuva 9). Tuplatimantti-mallin kehitti British 

Design Counsilin työryhmä vuosien 2002–2004 aikana. Se kehitetiin palvelu-

muotoiluun tuote- ja käyttöliittymä muotoilun pohjalta. Malli antaa raamit palve-

lumuotoiluprosessille (Drew 2019). 

 

 

Kuva 9 Tuplatimantti-malli British Counsilin mukaan (Klaus 2018)  

 

Tuplatimantti kuvaa luovaan ajatteluun kuuluvan divergentin ja konvergentin 

ajattelun vuorottelua. Divergentti- eli avoimen suhtautumisen ajattelu pyrkii 

löytämään mahdollisimman paljon mahdollisuuksia ja erilaisia ratkaisuvaihto-

ehtoja, ilman rajaavia tekijöitä. Konvergentti- eli tiedon arvioinnin ja kiteytyk-

sen ajattelu taas pyrkii löytämään yhden ainoa oikean ratkaisun ongelmaan. 

(Innanen 2018.) 

 

Kuvassa 9 esitetyn tuplatimantin ensimmäinen timantti kuvaa tutkimusvai-

hetta, jossa ensin etsitään laajasti tietoa ja laajennetaan asiakasymmärrystä. 

Tämän jälkeen syvennetään ymmärrystä ja kiteytetään tietoa. Toisessa timan-

tissa ideoidaan ratkaisuvaihtoehtoja ja testataan ideoita, jonka jälkeen viedään 

lopullinen ratkaisuvaihtoehto käytäntöön. (Innanen 2018.) Tämä opinnäytetyö 

painottuu tuplatimantin ensimmäisen timantin vaiheisiin sekä toisen timantin 

ensimmäiseen osaan eli tutkimus-, määrittely- ja kehittämisvaiheisiin. 
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6 TUTKIMUSPROSESSI 

6.1 Tutkimuksen alkutilanne 

Palvelumallin kehittäminen ja tutkimus aloitetiin tilanteessa, jossa asiakaspal-

velun koetiin olevan hyvällä tasolla. Yhtiö oli asiakastyytyväisyystutkimuk-

sessa saanut pääasiassa hyvää palautetta sekä palvelujen toimivuudesta, että 

asiakaspalvelusta. Asiakastyytyväisyystutkimuksen yleisarvosana yhtiön toi-

minnalle vuoden 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksessa asteikolla 1–6 oli 

5,03 (Rosk’n Roll 2019). Asiakaslähtöisyys oli kirjattu yhtiön strategiaan tär-

keänä näkökohtana ja yhtiön toiminnassa tavoiteltiin asiakaslähtöistä toiminta-

tapaa. Fuusion jälkeisessä tilanteessa oli kuitenkin huomattu, että palvelu oli 

erilaista toimipisteestä riippuen. Eroa oli niin palvelun laadussa kuin toiminta-

tavoissakin. Yhteistä linjaa palvelun perusasioissa ei ollut sovittu, esimerkiksi 

tervehtiminen ja puhelimeen vastaaminen erosi toimipisteittäin. Asiakaskoh-

taamisiin ei ollut yhteisiä pelisääntöjä. Yhtiössä tunnistetiin hyvän palvelun 

piirteitä ja niitä vahvistetiin ja henkilöstöä kannustetiin antamaan hyvää palve-

lua muun muassa kiittäen ja kehuen. Palvelu toimi kuitenkin pääasiassa aiem-

man kokemuksen pohjalta.  

 

Osa henkilöstöstä koki, että heidän tehtävänsä on jäteaseman toimintojen yl-

läpito ja asiakaspalvelu on tehtävä, joka on hoidettava muun työn ohessa. 

Osa taas oli sitä mieltä, että koska palaute asiakkailta oli hyvää ja asiakastyy-

tyväisyystutkimuksen tulosten mukaan asiakkaat olivat tyytyväisiä, oli asiakas-

palvelun kehittäminen turhaa, asia oli jo kunnossa. Asiakaspalvelua oli pyritty 

parantamaan koulutuksen avulla sekä rekrytoimalla uusia työntekijöitä, joilla 

oli hyvä palveluasenne. Asenteet asiakaspalvelua kohtaan olivat alkaneet 

muuttumaan positiivisemmaksi. 

 

6.2 Tutkimuksen menetelmät 

Tutkimus koostui useista menetelmistä, jotka tukivat toisiaan. Tutkimus aloitet-

tiin laajalla alkutilannekartoituksella. Ensin tutustuttiin tarkasti yhtiön edellis-

vuoden asiakastyytyväisyystutkimukseen sekä palautejärjestelemän kautta 

saatuihin palautteisin ja aiemmissa projekteissa saatuihin kyselytutkimusten 
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tuloksiin. Tutkimuksesta saadun tiedon pohjalta laadittiin suunnitelma asiakas-

haastatteluiden sisällöstä. Haastatteluja tehtiin yhtiön useissa toimipisteissä ja 

asiakastapahtumissa. Haastatteluiden lisäksi yhtiön toimipisteissä ja tapahtu-

missa tehtiin laaja havainnointitutkimus. 

 

6.2.1 Kyselytutkimus 

Kysely on yleisesti käytetty tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan kysyä 

helposti suurelta joukolta useita asioita. Menetelmänä kysely on nopea ja te-

hokas. Kysely tuottaa tilastollisesti luotettavaa, mutta palvelumuotoilun näkö-

kulmasta hyvin pinnalliseksi jäävää tietoa. (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti.  

2015, 121.)  

 

Rosk’n Roll ylläpitää jatkuvaa asiakastyytyväisyyskyselyä nettisivuillaan. Ky-

sely on löydettävissä sivustolta helposti, lisäksi ajoittain asiakkaita ohjataan 

vastamaan kyselyyn erilaisin kannustimin. Vuoden 2018 asiakastyytyväisyys-

tutkimusta käytetiin tässä tutkimuksessa lähtötietona. Tutkimuksessa asiakkai-

den eniten asiakaspalvelussa arvostamiksi asioiksi nousi tavoitettavuus ja asi-

oinnin helppous. Tärkeäksi asiakkaat kokivat yhtiön tekemän työn ympäristön 

hyväksi sekä yhtiön toiminnan luotettavuuden. Useimmat myös kokivat, että 

palvelu oli asiantuntevaa ja sitä arvostettiin. Asiakkaat olivat Rosk’n Rollin toi-

mintaan tyytyväisiä.  

 

6.2.2 Haastattelu 

Haastattelu on yleisesti käytetty tutkimusmenetelmä. Haastattelun avulla voi-

daan tuoda esiin yksilön näkökulmia ja sillä voidaan täydentää muilla tutki-

musmenetelmillä saatua ainestoa sekä tarkentaa ja syventää aiempia tulok-

sia. Aidossa toimintaympäristössä, kuten yrityksen palveluympäristössä, tehty 

haastattelu antaa paremman kuvan haastateltavan ajatuksista. Asiat on hel-

pompi muistaa ja tunnistaa, kun ollaan niiden äärellä. (Ojasalo ym. 2015, 

106.) Tutkija voi hyödyntää aineistona, haastattelujen vastausten lisäksi kaik-

kea sitä, mitä haastattelun aikana tapahtuu (Hyvärinen ym. 2017, 18). 

Haastatteluja voidaan tehdä useilla eri menetelmillä, jotka eroavat toisistaan 

järjestäytymisasteeltaan eli sillä, kuinka tarkasti haastattelun kulku on suunni-

teltu, kuinka kiinteästi kysymykset on muotoiltu ja kuinka paljon haastattelija 
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voi joustaa suunnitelmastaan haastattelutilanteessa. (Ojasalo ym. 2015, 106–

107.) 

 

6.2.3 Asiakkaiden haastattelut 

Asiakkaiden haastattelut suoritettiin yhtiön palveluympäristöissä palvelun käy-

tön yhteydessä tai heti sen jälkeen, sekä yhtiön neuvontatapahtumissa, joissa 

yhtiön asiantuntijat jalkautuvat asukkaiden pariin jakamaan tietoa jätehuol-

losta. Jäteasemilla haastattelut tehtiin lomakehaastatteluna (liite 1), jonka run-

gosta voitiin kuitenkin poiketa. Haastatteluihin vastasi 63 asiakasta viidellä eri 

jäteasemalla.  Tapahtumissa käytetiin vapaamuotoista teemahaastattelua (liite 

2), jossa keskusteltiin vapaasti asiakkaan kokemuksista ja ajatuksista jäte-

huoltoteeman mukaisesti. Teemahaastatteluja tehtiin yhteensä 8 kappaletta. 

Näiden lisäksi tehtiin kaksi haastattelua asiakastapaamisten yhteydessä. 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että yhtiön palveluun ja palveluihin oltiin yleisesti tyy-

tyväisiä. Jäteasemilla eniten toiveita esitettiin aukioloaikojen laajentamisen 

puolesta. Asiakkaat toivoivat, että asiointiin ei kuluisi paljoa aikaa.  He kokivat, 

että saivat saapuessa jäteasemalle riittävästi neuvoja mutta toivoivat, että 

henkilöstö olisi näkyvillä ja helposti saatavilla, jos jätepisteillä esiintyisi ongel-

mia tai epäselvyyksiä. Laajalta alueelta koettiin joskus vaikeaksi hahmottaa oi-

keaa jätepistettä, vaikka paikka olisi tullessa kerrottukin, ja joskus mukana on 

jätettä, jonka lajittelusta asiakas ei lopulta ollutkaan varma, vaikka saapues-

saan ei sitä tiedostanut. Jätteenkuljetuspalveluihin oltiin myös tyytyväisiä. Te-

hokkuutta ja nopeutta toivottiin ongelmatilanteiden selvittelyyn, esimerkiksi jä-

tekatoksen rikkoutuminen jäteauton osumasta. Lisäksi toivotiin, että vastaus 

asiaan kuin asiaan saadaan yhdellä yhteydenotolla. Parannusta toivottiin tie-

dottamiseen tyhjennyspäivän muuttumisesta. Lisäksi toivottiin enemmän tietoa 

lajittelumahdollisuuksista ja siitä mitä jätteille tapahtuu, sen jälkeen, kun yhtiö 

on vastaanottanut jätteet. Kysyttäessä vastaajat eivät kuitenkaan osanneet 

kertoa, mistä tieto heidät parhaiten tavoittaisi. Yhtiön tiedotuskanavat, kuten 

asiakaslehti, nettisivut ja laskunliitteet tunnettiin ja niitä luettiin. Koonti asiakas-

haastattelujen ja taustatutkimuksen tuloksista on liitteenä 3. 
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6.2.4 Henkilöstön haastattelut 

Henkilöstön haasteluissa kysyttiin työntekijöiden ajatuksia asiakaspalvelusta. 

Heiltä kysyttiin näkemyksiä hyvästä palvelusta ja mitkä asiat heidän mieles-

tään ovat asiakkaille tärkeitä. Lisäksi kysyttiin asioita, jotka auttavat tuotta-

maan hyvää palvelua ja jotka hankaloittavat palvelun tuottamista sekä kuvauk-

sia tilanteista, joissa asiakas on ollut erityisen tyytyväinen tai tyytymätön saa-

maansa palveluun. Haastatteluihin osallistui 28 asiakasrajapinnassa työsken-

televää työntekijää, muun muassa jäteasemien ja asiakaspalvelun palveluneu-

vojat sekä laskuttajat. Haastatteluista löydettiin runsaasti hyvän palvelun ele-

menttejä ja positiivisesta palveluasenteesta kertovia tekijöitä (Kuva 10).  

 

 

Kuva 10 Sanapilvi henkilöstöhaastattelujen tuloksista (Klaus 2019) 

 

Kuvassa 10 on ote henkilöstön haastatteluista koostetusta materiaalista. Koko 

kiteytysaineisto on liitteessä 4. Tuloksena haastatteluista saatiin runsaasti hy-

vää lähtötasomateriaalia palvelumallin kehittämiseen. Työntekijöiden mielestä 

hyvä palvelu on ystävällistä, kohteliasta ja asiallista. Asiakasta tulee kuun-

nella, neuvoa ja auttaa. Tärkeänä pidettiin jokaisen asiakkaan kohtaamista yk-

silönä sekä asiakaspalvelijan ammattitaitoa. Työntekijät kokivat tärkeäksi 

saada palvella omalla persoonallaan. Henkilöstön pelkona palvelumallin kehit-

tämisen osalta olikin, että yhtiö antaa heille mallisanat ja tavat, joiden mukaan 

asiakas tulee kohdata ja he joutuvat toistamaan robottimaisesti teennäisiä 

fraaseja, eikä asiakasta saa palvella itselle ominaisella tavalla.  
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Vahvuuksinaan palvelun tuottamisessa työntekijät pitivät kokemusta ja osaa-

mista, positiivisuutta ja auttamisen halua sekä kärsivällisyyttä. Haasteita pal-

velulle taas loi kiire, työkalujen tai -tilojen toimimattomuus, väärä tieto ja osaa-

mattomuus. Suurimpina haasteina koettiin tietojärjestelmien toimimattomuus, 

jolloin tieto ei ole saatavilla tai palveluun liittyviä toimenpiteitä ei voida suorit-

taa normaalilla tavalla. Haasteeksi koettiin myös asiakkaat, jotka olettavat tie-

tävänsä eivätkä kuuntele neuvoja.  Heidän kanssaan toimiseen toivottiinkin 

käytännön vinkkejä. Osaamattomuus liittyi uusin asioihin, muutoksiin ja niiden 

sisäistämiseen. 

 

Henkilöstön vastauksista huomattiin, että usein asiakas saadaan hyvälle tuu-

lelle ja kiittelemään palvelusta hyvin pienillä asioilla. Kiitosta ja positiivista pa-

lautetta oli saatu tilanteissa, joissa oli tarjottu asiakkaalle apua, esimerkiksi jä-

teasemalla kantoapua jätteelle, annettu neuvoja ja vinkkejä vähän enemmän 

kuin asiakas osasi kysyä, sekä joustavuudesta. Erityisen hyvän palvelun tun-

nusmerkeiksi eli WOW-tekijöiksi nousivat siten auttaminen ja joustaminen asi-

akkaan eduksi sekä lisätiedon antaminen. 

 

Tyytymättömäksi asiakas haastattelujen mukaan tulee useimmiten silloin, kun 

hänen odotuksensa ovat ristiriidassa yhtiön toiminnan kanssa. Tällainen ti-

lanne liittyy tyypillisesti maksuihin. Asiakas odottaa, että hänen tuomansa jäte 

otetaan vastaan maksutta mutta hän joutuukin siitä maksamaan. Näissä tilan-

teissa on monesti taustalla asiakkaan saama väärä tieto tai väärin tulkittu 

tieto, jolloin asiakas yllättyy negatiivisesti. Tyytymättömyystekijöiksi tunnistetiin 

myös osaamattomuus, jolloin asiakas ei saa heti vastausta asiaansa sekä ti-

lanteet, joissa työntekijä on ollut epäkohtelias asiakkaalle. 

 

6.2.5 Mystery Shopping 

Haastatteluissa kerättyä tietoa täydennettiin testiasioinnilla eli Mystery shop-

pingilla. Mystery shopping on havainnonitiin perustuvat tutkimusmenetelmä, 

jossa testiasiakkaat asioivat yhtiön palvelupisteissä asiakkaina ja mittaavat 

asiakaspalvelun tai palvelukonseptin onnistumista paljastaen prosessin vah-

vuudet ja kehittämistarpeet (Kantar 2015) Täydentääkseen haastatteluissa 

saatua tietoa yhteistyökumppani Informatum Research teki testiasiointeja yh-

tiön palvelupisteissä. Tutkimus tehtiin vaiheessa, jossa palvelumallin luonnos 
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oli tehty ja ensimmäiset henkilöstön työpajat, jossa asiakkaan ja henkilöstön 

toiveita istutetiin yhteen, oli pidetty. Tässä vaiheessa haluttiin tutkia, onko 

työntekijöiden käsitys heidän tuottamastaan palvelusta ja käytäntö yhtenevät 

sekä saada materiaalia, jolla hyvät ja huonot toimintamallit sekä erot yhtiön 

toimipisteissä saadaan esille. Testiasiointeja tehtiin yhteensä 20 kappaletta. 

 

6.2.6 Havainnointi 

Havainnointi on tutkimuksellinen menetelmä, jonka avulla on mahdollista 

saada tietoa siitä, miten ihmiset käyttäytyvät toimintaympäristössä. Havain-

nointi on systemaattista tarkkailua ja sitä voidaan tehdä itsenäisesti tai haas-

tattelun tukena. Havainnointi sopii hyvin kehittämistehtäviin, joissa selvitetään 

yksilön toimintaa sekä vuorovaikutustilanteita. (Ojasalo ym. 2015, 114.) 

Havainnoitsija voi toimia ulkopuolisena tarkkailijana seuraten toimintaa etäältä 

tai olla aktiviinen osallistuja tutkittavan kohteen toiminnoissa vaikkapa asiak-

kaana tai työntekijänä (Ojasalo ym. 2015, 116).  

 

Havainnointia tehtiin yhtiön useissa toimipisteissä, useammalla jäteasemalla 

sekä asiakaspalvelussa puheluita kuunnellen. Havainnoinnin tueksi laadittiin 

runko (liite 5), jonka pohjata havainnointi suoritettiin. Osa havainnoinnista teh-

tiin samanaikaisesti haastattelujen kanssa. Ensin seuratiin asiakkaan toimin-

taa jäteasemalla ja tämän jälkeen häntä haasteltiin ja keskusteltiin, kuinka asi-

ointi oli sujunut. Tällä tavoin saatiin talteen vaikutelmat asioinnista tuoreeltaan. 

Asiakaspalvelussa puhelimessa ja sähköpostissa tapahtuvaa palvelua seurat-

tiin havainnoiden asiakkaan ja henkilökunnan toimintaa tilanteessa. Havain-

nointia tehtiin kymmenenä päivänä noin kahden tunnin ajan. Havainnoituja 

palvelutilanteita kertyi noin 80. 

 

Löydöksinä suurimmiksi nousisivat kiireen ja ruuhkan aiheuttamat haasteet. 

Jäteasemilla ruuhka-aika tarkoittaa sitä, että henkilöstö ei ehdi olla riittävästi 

paikalla opastamassa ja neuvomassa. Jätepisteillä on paljon risteävää liiken-

nettä, joka välillä ruuhkauttaa ahtaita asemia ja vaikeuttaa oikean jätepisteen 

löytymistä. Tästä voi aiheutuva jopa vaaratilanteita. Asiakaspalvelussa kii-

reessä virheiden määrä lisääntyy ja se voi vaikuttaa esimerkiksi siten, että so-

vittua jäteastian tyhjennystä ei tulekaan. Asiakasyhteydenottojen välissä ei eh-



30 

ditä hoitamaan edellisen soiton asiaa loppuun ja jälkikäteen muistiinpanot voi-

vat olla puutteelliset. Lisäksi asiakkaan odotusaika venyy pitkäksi. Asiakaspal-

velussa havaittiin myös sisäiseen työnjakoon ja palvelukanavien eriarvoisuu-

teen liittyviä haasteita, esimerkiksi puheluun vastataan nopeasti mutta vas-

tusta sähköpostiin voi joutua odottamaan useita päiviä. 

 

Normaalitilanteessa palvelu sujuu eri toimipisteissä rutiininomaisesti ja on su-

juvaa ja ystävällistä. Huomiot liittyivät saapuvan asiakkaan huomioimiseen ja 

tervehtimiseen, riittävään opastamiseen ja oletusten tekemiseen sekä aktiivi-

suuteen palvelutilanteessa. Näissä havaittiin suuriakin eroja tilanteiden, toimi-

pisteiden ja palveluntuottajien välillä. Yleisesti ottaen asiakkaille oltiin ystävälli-

siä ja apua asiakas sai aina sitä pyytäessään. 

 

 

7 PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN 

Tutkimus aloitettiin läpikäymällä edellisvuoden 2018 asiakastyytyväsisyysky-

sely. Kyselystä etsittiin asioita, joihin asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä tai 

joissa oli epäonnistuttu. Lisäksi tietoa etsittiin yhtiön palautejärjestelmään tal-

lennetuista asiakaspalautteista sekä asiakaspalvelun kautta tulleista avoimista 

palautteista. Koska hanke keskittyi asiakaspalvelun tuottamiseen, seulottiin ai-

neistosta tähän liittyvät palautteet ja yhtiön palvelutuotteiden sekä palveluym-

päristön kehittämiseen liittyvät palautteet huomioitiin vain siltä osin kuin niillä 

oli suoraan merkitystä asiakaspalvelun tuottamiseen. 

 

Taustatutkimusten ja asiakashaastatteluiden pojalta koottiin tiedot siitä, mitä 

asioita asiakkaat arvostavat asioidessaan yhtiössä. Näitä asioita ovat: 

• Nopeus, asiakas toivoo, ettei käyntiin jäteasemalla kulu kovin paljon 
aikaa tai että hän saa vastauksen kysymykseensä asiakaspalvelusta 
heti. 

• Asiantuntemus, asiakas arvostaa ammattitaitoa, hän haluaa, että pal-
veluntuottajalla on tietoa ja osaamista ratkaista hänen ongelmansa tai 
vastaus hänen kysymykseensä. 

• Luotettavuus, asiakas haluaa, että hän voi luottaa siihen, että hänelle 
annettu vastaus on oikea ja että vastus on aina sama samaan kysy-
mykseen. Tärkeää on myös, että hänen lajittelemansa jäte käsitellään 
loppuun saakkaan asianmukaisesti. 

• Helppous, asiakas arvostaa asioinnin helppoutta ja selkeyttä, kunnol-
lista opastusta ja tiedon helppoa löytämistä sekä erityisesti henkilökun-
nan apua, sitä tarvitessaan. 
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• Ystävällisyys, asiakas arvostaa ystävällistä, asiallista, iloista ja häntä 
arvostavaa palvelua. 

• Tietoa, siitä miten jätteiden kanssa toimitaan ja mitä jätteille tapahtuu, 
kun ne on tuotu jäteasemalle, asiakas toivoo saavansa enemmän. Hän 
arvostaa neuvoja, opasteita ja henkilöstön apua. 

• Siisteys, nousi asiakkaiden arvotusasteikossa korkealle. Asiakas on 
positiivisesti yllättynyt, kun jäteasema onkin ympäristönä siisti ja miel-
lyttävä hänen siellä asioidessa. 
 

Henkilöstön näkemyksinä hyvästä palvelusta ja onnistumisen tekijöinä nähtiin 

• asiakkaan auttamisen ja opastamisen tärkeys 

• asiakkaan huomioiminen 

• asiakkaan kuunteleminen 

• oma osaaminen, ammattitaito ja asiantuntemus   

• ratkaisuhakuisuus ja 

• ystävällisyys.   

 

Tietämättömyys, asiakkaan pompottelu ja virheet nähtiin asioina, joita asia-

kaspalvelussa tulisi välttää. 

 

Asiakaspalvelumallin tulee tukea yhtiön strategian toteutumista. Palvelumalli 

päätetiin sitoa yhtiön strategian mukaiseen toiminta-ajatukseen: Tuotamme 

paikallista, palvelevaa ja asiantuntevaa jätehuoltoa puhtaamman ympäristön 

puolesta (Rosk’n Roll 2016). Palvelumallin tulee siis myös laadukkaan ja yhte-

nevän palvelun lisäksi toteuttaa yhtiön toiminta-ajatusta. Asiakkaiden toivei-

den, henkilöstön huomioiden ja strategian pohjalta lähdetiin kehittämään asia-

kaspalvelumallia. 

 

7.1  Konseptin rakentaminen 

7.1.1 Ideointi 

Palvelumallin kehittäminen aloitetiin henkilöstön työpajalla, teemalla Kohti lois-

tavaa asiakaspalvelua (Kuva 11). Pajaa pohjustettiin asiakkaan tarpeiden läpi-

käynnillä. Asiakkaiden toiveisiin etsittiin vastauksia henkilöstön kuvaamien 

palvelutilanteiden kautta. Työpaja järjestettiin merellä Helsingin edustalla pur-

jealuksella, yhtiön virkistyspäivän yhteydessä. Otteita työpajan suunnitelmasta 

on liitteenä 6. 
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Menetelmänä työpajassa käytetiin Open Space-menetelmää, jonka avulla 

saatiin aikaan paljon keskustelua erilaisissa alati muuttuvissa ryhmäkokoon-

panoissa (Fasilitointiareena 2019). Ryhmissä koottiin ajatuksia asiakaspalve-

lusta eri teemojen pohjalta. Teemoja olivat muun muassa asiakkaan kohtaa-

minen, kiireen vaikutukset palveluun, odotusten ylittävä palvelu, sääntöjen vai-

kutus palveluun, tasalaatuinen palvelu ja ammattitaidon merkitys palvelussa. 

Kuvassa 11 esitetään otteita työpajan työryhmien työskentelystä ja erilaisista 

muuttuvista ryhmäkokoonpanoista. Työpajan tarkoituksena oli sekoittaa eri toi-

mipisteissä ja kanavissa toimivaa henkilöstöä ja nostaa yhteenkuuluvuuden  

tunnetta, löytää hyviä esimerkkejä kaikille jaettavaksi, sekä löytää yhteistä nä-

kemystä siitä millaista hyvä palvelu voisi olla Rosk’n Rollilla. Tuloksena alkoi 

palvelumallin sisältö hahmottua ja teemat muodostua. Lisäksi saatiin runsaasti 

ajatuksia siitä, millaista on hyvä palvelu Rosk’n Rollilla ja miten yhtiö voi edis-

tää henkilöstön mahdollisuuksia antaa hyvää palvelua asiakkaille. 

 

Kuva 11 Ryhmien työskentelyä työpajassa Kohti loistavaa palvelua (Klaus 2019) 
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7.2 Kiteytys 

Koottuja tutkimusten tuloksia ja henkilöstön työapajan tuloksia työstettiin ja ki-

teytettiin esimiesten työpajassa (kuva 12). Tästä työpajasta syntyi asiakaspal 

 

 

velumallille elementit, peruspohja, joka määrittää jokaista asiakaskohtaamista 

ja antaa asiakaspalvelulle tavoiteltavan tilan sekä määrittää palvelun kehittä-

mistä sekä työntekijöiden henkilökohtaista kehittymistä asiakaspalvelussa.  

 

 

Tämä peruspohja vastaa asiakkaiden toiveisiin, ohjaa toimintaa yhtiön strate-

gian mukaisesti ja on henkilöstön näkemyksen mukainen. Nämä elementit 

ovat asenne, ammattitaito ja auttaminen, joiden muodostuminen on nähtä-

vissä kuvassa 12. 

                        

Kuva 12 Kiteytys henkilöstön haastatteluista ja asiakastutkimuksista 

(Klaus 2019) 
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Asiakaspalvelumallin (kuva 13) keskiössä on asiakas ja hänen ympärillään ku-

vataan ne kolme elementtiä, joiden avulla hyvä palvelu ja positiivinen asiakas-

kokemus Rosk’n Rollin asiakkaille muodostetaan.  Jokaisella elementillä on 

oma tavoitteensa, joka tähtää positiiviseen asiakaskokemukseen. Onnistu-

malla osa-alueissa ylitetään asiakkaan odotukset.  

 

 

 

 

Kuva 13 Asiakaspalvelumallin elementit (Klaus 2019)  

 

Kuvassa 13 esitellään elementit, joista Rosk’n Rollin asiakaspalvelu koostuu 

ja joiden avulla tuotetaan hyvä asiakaskokemus. Elementit muodostavat pal-

velumallin pohjan. Palvelumallin elementit ovat: 

 

Ammattitaito  

Tässä osa-alueessa tavoitteena on huolehtia siitä, että työntekijän osaaminen 

on ajan tasalla. Hänellä on riittävästi tietoa ja taitoa hoitaa työnsä hyvin. Hän 

osaa vastata asiakkaiden kysymyksiin ja tuntee jätealan ja yhtiön toiminnan 

hyvin. Hän myös aktiivisesti ylläpitää ammattitaitoaan. Kun asiakaspalvelua 

tuottava henkilöstö on ammattitaitoista, kokee asiakas saavansa osaava pal-

velua ja voivansa luottaa henkilöstön hänelle antamaan tietoon ja yhtiön toimi-

van asianmukaisesti. 
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Asenne 

Hyvä asiakaspalvelu asenne tarkoittaa Rosk’n Rollissa sitä, että jokainen asia-

kas on meille tärkeä ja olemme kiinnostuneita hänen asiastaan. Oikealla 

asenteella tehdään palvelusta laadukasta ja tasalaatuista. Kun asenne on oi-

kea, tuntee asiakas olevansa tervetullut ja että hänen asiastaan ollaan kiin-

nostuneita ja siihen tartutaan. Asenne on elementti, jonka jokainen työntekijä 

valitsee ja voi itse tähän vaikuttaa eniten. Oikeaa asennetta voi myös oppia 

kollegoilta. 

 

Aktiivinen auttaminen 

Aktiviinen auttaminen tarkoittaa sitä, että asiakkaalle tarjotaan apua, avun-

tarve huomataan ja apua tarjotaan ennen kuin asiakas sitä pyytää. Se tarkoit-

taa myös sitä, että olemme helposti tavoitettavissa. Asiakas kokee tämä siten, 

että hän saa apua tarvittaessa ja hän tuntee voivansa aina kysyä neuvoa. 

 

Näiden elementtien avulla luodaan asiakkaalle kokemus sujuvasta, osaavasta 

palvelusta sekä palvelualttiista henkilöstöstä. Mallin jakaminen osa-alueisiin 

auttaa henkilöstöä tunnistamaan asiat, joissa he ovat vahvoja ja ne, joissa hei-

dän tulee kehittyä. Kehittymistarpeita voidaan tunnistaa yhdessä osa-alueessa 

ja jokin toinen osa-alue todeta vahvuudeksi. Tällöin esimerkiksi koulutustarve 

on helpompi kohdentaa oikeaan asiaan ja malli tukee myös henkilökohtaista 

kehittymistä. Yhtiön toiminta-ajatusta malli tukee luomalla vahvaa positiivista 

palvelukulttuuria yhtiöön ja vahvistamalla henkilöstön ammattitaitoa. Ammatti-

taitoinen henkilöstö toimii yhtiön muualla määriteltyjen ympäristönäkökulmien 

mukaisesti ja tuntee toiminnan ympäristövaikutukset. Malli antaa mahdollisuu-

den soveltaa sitä kunkin toimipisteen tilanteen ja palvelukanavan mukaisesti. 

 

7.2.1  Palvelupolku 

Seuraavassa vaiheessa palvelumallin elementit esiteltiin henkilöstölle. Infor-

matum Research järjesti työpajan, jossa työntekijät etsivät palvelumallin ele-

menttien mukaisia toimintatapoja asiakkaan palvelupolun vaiheisiin, jotka vas-

taisivat asiakkaan odotuksiin. (Kuva 14) Tarkoituksena oli pohtia palvelumallin 

mukaista toimintaa käytännön tasolla. 
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Kuva 14 Henkilöstön työpaja teemalla palvelupolku (Klaus 2019) 

 

Työpajojen tuloksena syntyi jäteasemille työntekijän näkökulmasta koottu pal-

velupolku, joka syntyminen näkyy kuvassa 14 ja polku kokonaisuudessaan 

esitetään kuvassa 15. Palvelupolun palvelutuokioihin löydettiin paljon hyviä 

toimintatapoja sekä hyvää palveluasennetta ilmentäviä sanoituksia palveluti-

lanteisiin. 

Asiakaspalvelun ja laskutuksen työpajassa pohdittiin palvelutilanteita eri pal-

velukanavien kautta ja löydettiin asiakaspalvelutapahtumalle rakenne (kuva 

16), jonka osiin löydettiin hyvän palvelun tunnusmerkit täyttäviä toimintatapoja. 

 

Kuva 15 Jäteasemien työpajassa työstetty palvelupolku työntekijän näkökulmasta (Klaus 

2019) 



37 

 

Jäteasemilla tunnistettiin 4 vaihetta, joita avataan kuvassa 15. Ensin asiakas 

saapuu jäteasemalle. Jos kuorma punnitaan, asioi hän ensin vaa’alla, jossa 

kuorman punnitseminen tapahtuu. Jos kuormaa ei tarvitse punnita, tapahtuu 

saapuminen suoraan Kassa & neuvonta pisteeseen. Kenttätoiminnot tarkoitta-

vat alueelle olevia jätepisteitä, joihin jätteet lajitellaan. Tämä vaihe voi toistua 

useita kertoja peräkkäin, jos asiakkaalla on mukanaan useita jätelajeja. Lähtö 

tarkoittaa asiakkaan poistumista alueelta.  

 

Asiakaspalvelun työntekijät pohtivat eri palvelukanavien kautta asiakaspalve-

lutilanteen etenemistä. Työn tuloksena tunnistettiin palvelutilanteessa eri ka-

navissa toistuva kuvan 16 mukainen kaava. Huomattiin, että kaava toistuu hie-

man eri muodoissa ja eri asioihin painottuen sekä puhelimitse, että sähköpos-

tilla tapahtuvissa yhteydenotoissa.  

 

7.2.2 Konsepti 

Henkilöstötyöpajojen tuloksia tutkittiin esimiesten työpajassa. Työpajassa oi-

vallettiin, että jokaisessa asiakaskohtaamisen palvelutuokiossa on samat vai-

heet sisältävä rakenne. Asiakas voi palvelutapahtumassa kokea monta eril-

listä peräkkäistä palvelutuokiota, joissa kaikissa tulee onnistua ja niiden tulee 

toimia kokonaisuutena yhteen tai se voi koostua vain yhdestä palvelutuoki-

osta. Palvelutuokion rakenne koostuu kuudesta osasta (kuva 17):  

1. ensimmäinen kohtamainen asiakkaan kanssa 
2. asiakkaan asian selvittäminen 
3. asiakkaan asian ratkaiseminen 
4. lisäarvon tuottaminen (tilanteen mukaan) 
5. yhteenveto (tarvittaessa) 
6. lopetus 

 

Kuva 16 Asiakaspalvelutilanteen rakenne (Klaus 2019) 
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Kuva 17 Rosk’n Rollin asiakaspalvelumalli (Klaus 2019, Informatum Researchin 2019 mu-

kaan) 

 

Yhdistämällä palvelumallin palvelun osa-alueet ja palvelutuokion rakenne luo-

tiin palvelukonsepti Rosk’n Rollille. Palvelumallin ideana on kuvata tavoiteltu 

asiakaskokemus ja toimintatavat, joilla kokemus saadaan aikaan. Malli kuvaa 

asiakkaalle näkyvää palvelua. Palvelumallin rakennekuva on mukana valmiin 

asiakaspalvelumallin liitteessä 7.  

 

Tästä oivalluksesta syntyi ajatus taulusta, jossa kuvataan rinnakkain sama 

palvelutuokion rakenne eri palvelukanavissa. Näin mallissa on nähtävissä pal-

velun samankaltaisuus kanavasta riippumatta sekä erot eri kanavissa. Tämän 

nähtiin helpottavan keskustelua palvelusta henkilöstön välillä ja lisäävän ym-

märrystä eri työtehtäviä tekevien henkilöiden välillä (Kuva 18). 
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Kuva 18 Ote asiakkaan kohtaamisen ohjetaulusta (Klaus 2019, Informatum Researchin mu-

kaan) 

 

Taulussa on kuvattuna palvelutuokion rakenne ja eri palvelukanavat, joissa 

asiakaskohtamaista tapahtuu. Jokaisessa palveluntuokion rakenteen koh-

dassa on annettu ohjeita ja vinkkejä, kuinka tämä kohta toteutuu palvelumallin 

elementtien mukaisesti eri palvelukanavissa. Tämä muodostaa palvelutuokion 

asiakkaalle näkyvän osan. Ohjeet ovat henkilöstön itsensä ideoimia, joka aut-

taa heitä sitoutumaan uuteen toimintamalliin. Taulu on mukana valmiin palve-

lumallin liitteessä 7.  

 

7.2.3 Customer Journey Map 

Palvelumallin valmistuttua haluttiin vielä konkretisoida mallin käytännön toteu-

tusta. Aiemmissa yhtiön palvelumuotoiluprojekteissa oli tehty palvelupolkuja 

sekä jäteaseman asiakkaille, että jätteenkuljetuksen asiakkaan näkökulmasta. 

Näitä hyödyntämällä laadittiin asiakkaan palvelupolkukaavio eli Customer 

Journey Map palvelumallin jalkauttamisen tueksi. Customer Journey Map ku-

vaa visuaalisesti palvelun käyttäjän asiakaskokemusta. Palvelupolku muodos-

tuu palvelun etenevistä palvelutuokioista, joissa kuvataan asiakkaan koke-

musta, asiakkaan toimia ja tunteita palvelun käytön aikana.  Customer Jour-

ney Mapissa kuvataan yleensä tavoiteltavaa asiakaskokemusta. (Stickdorn ja 

Schneider 2011, 158.) Tässä tapauksessa Customer Journey Map on yhdis-

tetty palvelumallin elementteihin ja vaiheiden toteutukseen ja se kuvaa palve-

lumallin avulla tavoiteltavaa asiakaskokemusta (kuva 19).  
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Kuva 19 Ote Customer Journey Mapista (Klaus 2019) 

 

Customer Journey Mapissa kuvassa 19 on kuvattu asiakkaan palvelupolku 

sekä asiakkaan toiminta ja tavoitteet kullekin palvelutuokiolle. Lisäksi 

kuvataan asiakasta pohdituttavat kysymykset sekä tunteet palvelun eri 

vaiheissa. Journey mapin toinen osio kuvaa yhtiön toimintaa ja tavoitteita eri 

palvelupolun vaiheissa. Yhtiön osalta kuvataan myös mahdollisuuksia ja 

riskejä palvelun tuotamisessa. Yhtiön ja asiakkaan välissä kuvataan 

palvelumallin palvelupolkun elementit ja palvelutuokion vaiheet. Customer 

Jouney Map on kokonaisudessaan nähtävissä liitteessä 8. 

 

 

8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Asiakastutkimuksissa saatiin hyvin samankaltaisia tuloksia eri lähteistä. Lähtö-

aineistona käytettyyn asiakastyytyväisyystutkimukseen oli vastannut vuonna 
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2018 yhteensä 698 asiakasta. Samansuuntaisia tuloksia saatiin asiakashaas-

tatteluissa, joiden määrä oli kattava. Vastaukset toistuivat samankaltaisina yh-

tiön toimipaikasta, käytetystä palvelusta tai palvelukanavasta riippumatta. Tu-

lokset kertoivat asiakkaiden odotusten liittyvän asiantuntemukseen, luotetta-

vuuteen, asioinnin sujuvuuteen ja henkilöstön ystävällisyyteen.  Haastatteluun 

vastanneet asiakkaat suhtautuivat yhtiön toimintaan sekä positiivisesti että ne-

gatiivisesti. Haastateltuja asiakkaita ei valittu vaan haastatteluun pyydettiin toi-

mipisteellä jo asioivia asiakkaita, joten otannan voidaan kuvaavan ta-

vanomista asiakaskuntaa ja olevan siten luotettava. Tutkimuksen tehtävänä 

on ollut kasvattaa asiakasymmärrystä yhtiön sisäisiä kehittämistarpeita varten 

ja tutkimus voidaan siltä osin katsoa kattaviksi ja luotettaviksi.  

 

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Yhteisten ohjeiden, sääntöjen ja mallien avulla yhtiö pyrkii ohjaamaan työnte-

kijöiden toimintaa ja pysymään tietoisena, miten tehtävät hoidetaan. Asiakas-

palvelutilanne tarvitsee myös oman ohjeistuksensa. Palvelutilannetta voi ku-

vata etukäteen suunniteltuna tapahtumaketjuna, jossa molemman osapuolet, 

asiakas ja työntekijä, tietävät periaatteet, joilla tilanteessa toimitaan, mutta lo-

pullinen sisältö muuttuu tilanteesta toiseen. Asiakaspalveluhenkilöstöllä on ti-

lanteen ohjaamisessa merkittävä rooli ja siten tärkeä rooli myös yhtiön mai-

neen ja yrityskuvan luomisessa. Tämä vuoksi on tärkeää, että yhtiön sisäsäi-

set toimintamallit ovat hyvin suunniteltuja ja henkilöstölle selkeitä. 

 

Tehtävän onnistumisen kannalta oikeanlaisen asiakastiedon kerääminen oli 

tärkeää. Palvelumallin kehittämisen pohjaksi oli selvitettävä, millaisia odotuk-

sia asiakkailla on jätehuollon palvelua kohtaan, millaiset asiat ovat asiakkaille 

palvelussa tärkeimpiä, millaiset asiat he kokevat vaikeiksi palvelun käyttämi-

sessä ja millaista tukea he tarvitsevat palvelun käytössä.  Tiedonkeruu onnis-

tui erinomaisesti. Pääosin haastattelut asiakkaille tehtiin palveluympäristöissä 

heti palvelun käytön jälkeen, jolloin tieto oli tuoretta, kontekstissa ja asiakkaat 

olivat palvelun todellisia käyttäjiä. Asiakkaat suhtautuivat haastattelupyyntöihin 

pääosin positiivisesti. Jäteasemilla suoritetut haastattelut tehtiin lomakehaas-

tatteluina ja vaikka haastattelija sai poiketa rungosta, jäi osa haastatteluista 

jokseenkin kevyiksi, osin haastattelijoiden kokemattomuuden takia, toisten 
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haastattelujen olleessa taas hyvinkin antoisia. Asiakastapahtumissa tehdyistä 

teemahaastatteluissa saatiin kerättyä hyvinkin syvälle menevää tietoa. Haas-

tattelukokonaisuus yhdistettynä vielä henkilöstön havaintoihin ja kokemuksiin 

sekä palvelutilanteiden havainnointiin, voidaan sanoa kerätyn tiedon olleen 

hyvin kattava näkemys asiakkaiden tarpeista ja toiveista ja tutkimuksen voi-

daankin katsoa onnistuneen hyvin.  

 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että asiakkaat kokivat hyvin tärkeiksi asioiksi henki-

löstön osaamisen ja yhtiön luotettavuuden sekä avun saannin tarvittaessa. 

Näitä asioita nostetiin palvelumallin ohjaaviksi teemoiksi käytäntöön istuttaen. 

Palvelumalli sanana on laaja käsite ja voi tarkoittaa eri yhteyksissä eri asioita. 

Yhtenäistä käsitystä siitä mitä palvelumallilla tarkoitetaan ei ole. Jokainen yri-

tys määritellee tämän itse. Rosk’n Roll määritteli kehitystyön alussa mallin ole-

van ohjepaketti, jonka avulla asiakkaalle tuotettu palvelu on yhtenäistä ja tasa-

laatuista. Lisäksi malli antaa ohjeet esimiehille, kuinka palvelunlaatua seura-

taan ja ylläpidetään. Palvelumallin avulla kuvataan, miten palvelu käytännössä 

toteutuu.  Lisäksi määriteltiin lista asioita, joita malli voisi sisältää, esimerkiksi 

malli voisi kuvata ja määritellä ne tavat, jolla yhtiö tuottaa asiakkaalle arvoa, 

määritellä palvelukanavat ja toimintatavat asiakaskohtaamisessa sekä neuvoa 

miten toimitaan, kun on epäonnistuttu.  

 

Alussa ei ollut näkemystä ja varmuutta mallin sisällöstä tai siitä millainen mal-

lin tulee olemaan muodoltaan. Kirkkaana oli kuitenkin tavoite asiakaspalvelun 

ja asiakaskokemuksen parantamisesta. Työn edetessä selkeytyi ajatus, että 

mallin painottuisi asiakaskohtaamiseen, jossa yhtiössä oli eniten havaittu eri-

laisia toimintatapoja ja epätasaista laatua. Palvelun tekniseen tuotantoon liitty-

viä haasteita tunnistetiin ja ne koottiin yhtiölle käyttöön, mutta teknisen tuotan-

non kehittäminen osana palvelumallia rajattiin tämän opinnäytetyön ulkopuo-

lelle. 

 

Tutkimuksen pääkysymykseen Millainen asiakaspalvelumalli tuottaisi parhaan 

asiakaskokemuksen Rosk’n Rollin asiakkaille? saatiin vastaus. Tutkimuksen 

avulla selvisi, että juuri asiakaskohtaamiseen ja sen kehittämiseen keskittyvä 

palvelumalli parantaisi asiakaskokemusta parhaiten yhtiön nykytilanteessa. Se 

antaa peruspohjan palvelulle ja palvelun kehittämiselle ja mahdollistaa vaiheit-
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taisen kehittämisen, jolloin muutos ei ole liian suuri kerrallaan henkilöstölle kä-

sitellä. Alakysymykseen Millaiset tekijät tuottavat hyvän asiakaskokemuksen? 

löytyi vastaus jo tutkimus vaiheessa asiakashaastatteluista ja havainnoinnista. 

Asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, henkilöstön vahva ammatti-

taito, positiivinen palveluasenne ja aktiivinen asenne, tuotiin palvelumalin pe-

ruselementeiksi. Kysymys asiakkaiden osallistamisesta palvelukokemuksen 

kehittämiseen jäi lopulta tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. Huomiona voi-

daan kuitenkin todeta, että asiakkaat kertovat mielellään kysyttäessä mielipi-

teensä palvelusta ja antavat parannusehdotuksia, joten palautteen aktiivinen 

pyytäminen ja asiakkaiden haastatteleminen on varmasti hyvä tapa osallistaa 

heitä. Kokemus rohkaisee myös kokeilemaan tulevaisuudessa muita keinoja 

ja yhtiö perustikin tätä varten asiakaspaneelin. Yhtiö teettää säännöllisesti 

asiakastyytyväisyys tutkimuksia ja ylläpitää palautekanavia, joiden kautta, 

saadaan kerättyä runsaasti tietoa asiakkaiden tarpeista, joten tietoa on käytet-

tävissä. Ratkaisematta jäi, kuinka tätä kerättyä tietoa voidaan jatkossa hyö-

dyntää tehokkaammin palvelun kehittämisessä. Tämä esitetäänkin jatkokehi-

tysideana yhtiölle.  

 

Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi yhtiössä käyttöön otettava asiakaspalve-

lumalli, joka esitellään liitteessä 7. Malli kuvaa asiakaskohtaamisen vaiheita 

eri palvelukanavissa ja antaa ohjeita palvelutilanteessa toimimiseen. Malli ku-

vaa asiakkaalle näkyvää osaa palvelusta ja keskittyy positiivisen asiakaskoke-

muksen tuottamiseen. Malliin liitetyssä Customer Journey Mapissa kuvataan, 

asiakkaan palvelupolun vaiheisiin liittyviä tunteita ja palvelumallin hyödyntä-

mistä näiden tuntemusten kääntämiseksi positiivisiksi. Lopputulos vastaa yh-

tiön projektin alussa määrittelemiin tarpeisiin. Malli antaa ohjeet tasalaatuisen 

palvelun tuottamiseen ja neuvoo, kuinka palvelutilanteissa toimitaan. Mallin 

mukaisesti toimittaessa tavoitellaan asiakkaan odotusten täyttymistä ja ylittä-

mistä ja tuotetaan siten arvoa asiakkaalle. Mallissa on huomioitu eri palveluka-

navat ja se on laajennettavissa uusiin kanaviin sekä muokattavissa tarpeiden 

muuttuessa. Mallin kehittämisen yhteydessä syntyivät myös ohjeet esimiehille 

laadun ylläpitämiseksi, mutta ne rajattiin opinnäytetyön ulkopuolelle, ohjeet on 

kuitenkin nähtävissä koko asiakaspalvelumallissa, joka on liitteenä 7.  

 

Palvelumaliin jatkokehitysideoina yhtiölle ehdotetaan toimia mallin hyödyntä-

miseen ja soveltamiseen sisäisessä palvelussa. Tämä linkittää mallin vahvasti 
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myös palvelun tekniseen tuotantoon ja tuo esiin yhtiön sisäisen yhteistyön 

haasteet tehokkaalle palveluntuotannolle.  Yhtiölle olisi hyötyä luoda jatkuvan 

kehittämisen malli, jossa yhtiön keräämä asiakaspalaute hyödynnetään tehok-

kaasti ja säännöllisesti palvelun kehittämisessä. Tällä tavoin palvelumallin py-

syy jatkuvasti ajan tasalla ja asiakastoiveiden mukaisena ja kehitys tapahtuu 

pieninä muutoksina. Henkilöstön toiveena oli ohjeistus mallin soveltamiseen 

ruuhkatilanteissa, jolloin mallin täysimääräinen käyttäminen voi olla haasta-

vaa. Käytännössä tämä tarkoittaa mallin tärkeimpien vaiheiden tunnistamista 

ja niiden käyttämisen vahvistamista ja yhteistä sopimista siitä mikä osa mal-

lista voidaan jättää ruuhkatilanteessa tekemättä tai se korvataan toisella toi-

mintamallilla. Jätehuollossa on tiettyjä jo etukäteen tiedettyjäkin ruuhka-aikoja, 

jolloin asiakasmäärä on monikertainen normaalitilanteeseen verraten. Tällai-

nen erillinen yhdessä sovittu ruuhkasuunnitelma selkeyttäisi tällaisessa tilan-

teessa toimimista ja varmistaisi peruspalvelutason korkean laadun, vaikka asi-

akkaan odotuksia ylittävää palvelua ei näissä tilanteissa voida tavoitella aktiivi-

sesti.  

 

 

10 POHDINTA 

Opinnäytetyössä onnistuttiin kehittämään Rosk’n Rollille toimiva palvelumalli 

asiakaskohtaamisiin. Malli on tehty asiakasrajapinnassa tapahtuviin kohtaami-

siin. Asiakkaiden toiveet ja odotuksen palvelulle saatiin tutkimuksissa hyvin 

esille. Henkilöstön haastatteluissa kerätyt kokemukset asiakaspalvelutilan-

teista vahvistivat ja konkretisoivat saatuja tuloksia. Tältä pohjalta palvelumallin 

pystyttiin suunnitemaan siten, että se vastaa asiakkaiden todellisiin tarpeisiin.  

 

Aikaa tutkimuksessa kului eniten asiakashaastatteluihin ja niiden tulosten pur-

kamiseen ja kiteyttämiseen. Haastattelut opettivat haastattelijaa jatkuvasti ja 

edellinen haastattelu saattoi antaa uuden kysymyksen tai näkökulman seuraa-

vaan haastattelun tai opetti muuttamaan kysymyksenasettelua. Koin haastat-

telut hyvin innostaviksi. Haastatteluaineiston purkaminen oli haastavaa laajan 

aineiston ja kumpuilevien keskustelujen vuoksi. Aihepiirit ja ajatuksen vaihteli-

vat aineistoissa suuresti. Lopulta tein kiteytyksen kirjaamalla jokaisesta haas-

tattelusta tärkeimmät huomiot post-it lapuille ja kokosin saman aiheen laput pi-

noiksi ja laskin ne. Niiden pohjalta laadin luettelon eniten mainintoja saaneista 
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teemoista. Henkilöstön haastatteluista laadittiin sanapilvet samalla menetel-

mällä. Tällä tavoin saatiin koottua asiakkaille tärkeimmät hyvän asiakaskoke-

muksen elementit, jotka otettiin palvelumallin perustaksi. 

 

Henkilöstön haastattelut toivat esiin vahvan ymmärryksen asiakkaiden odotuk-

sista ja hyvästä asiakaspalvelusta. Havainnointi toi kuitenkin esiin puutteita 

palvelun tuottamisessa ja asiakkaan kohtaamisissa vahvistaen palvelumallin 

tarpeellisuuden. Havaittiin, että hyvän palvelun tuottaminen on myös asenne-

kysymys ja vaatii asiakkaan jatkuvaa huomioimista. 

 

Kokonaisuudessaan tutkimus ja palvelumallin kehittäminen oli mielenkiintoi-

nen ja innostava tehtävä. Lopputuloksena syntyi käytännöllinen palvelumalli, 

jota on helppo soveltaa käytäntöön. Malli voidaan ottaa käyttöön vaiheittain ja 

keksittyä yhden osa-alueen parantamiseen kerrallaan, jolloin sen omaksumi-

nen on henkilöstölle helpompaa. Malli vastasi yhtiön mallille asettamiin odo-

tuksiin, joten tutkimuksen ja kehitystyön voidaan katsoa onnistuneen erinomai-

sesti.  
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Liite 1 

Haastattelurunko jäteasema haastatteluihin 

 Jäteasemien asiakaskysely 
 
 

1 (1) 

 Kund undersökning av falls stationer  
 Itä-Uusimaa/Östnyland  
 30.4.2019  
   
   
 

 

1. Vastaajan tausta tiedot/ Svaranden bakgrunds information 

  mies/man                    nainen/kvinna 

  alle/under 30v/år      30-50v/år                   50-70v/år                        yli/över 70v/år 

2. Jäteasema, jolla asioin/ Den avfalls station som               

  Askola             Loviisa/Lovisa             Pornainen/Borgnäs     

  Porvoo/Borgå, Domargård         Ruotsinpyhtää/Strömfors 

  Sipoo/Sibbo, Mömossen                 

  

3. Miksi asioin jäteasemalla? / Varför är jag på stationen för bortskaffande? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Sainko asiani hoidettua? / Har jag bryr mig? 

 kyllä/ja                          en/inte   Miksi et? / Varför inte du?    

 

_____________________________________________________________________________________  

5. Miten asiointi asemalla sujui? / Hur stationen var? 

a. Mikä toimi hyvin? / Vad fungerade bra? 

b. Mihin toivot muutosta? Missä toiminnoissa oli puutteita? / Vad vill du ändra? Vilka var bristerna? 

 

6. Asiakaspalvelun taso/ Kund service nivå  

 

7. Palvelun suosittelu muille/ Rekommendera tjänsten till andra 

 1.           2.            3.           4.         5. 

      8.    Mitä toivoisitte jäteasemalle tai sen palveluihin? / Vad vill du ha för en avfallsstation eller dess tjänster? 

       ________________________________________________________________________________________  

9. Avoin palaute / Öppna feedback 

________________________________________________________________________________________ 

        Kiitos vastauksistanne asiakaskyselyymme, käytämme niitä palveluidemme kehittämiseen. 

        Tack för dina svar på vår kund enkät, vi använder dem för att utveckla våra tjänster. 

 

 
 

      



 

 
Liite 2 

 
Teemahaastattelu kysymyksiä tapahtuma haastatteluihin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asiakashaastattelupohja 
 

1 (1) 

   
   
   
   
   
 

1) Mitä Rosk’n Rollin palveluja olet käyttänyt? 

a. jäteasemapalvelut 

b. jäteastian tyhjennys 

c. ekopiste 

d. sekajätepiste 

e. noutopalvelu 

f. lajittelulava 

g. asiakaslehti Roskis, kalenteri 

h. sähköinen asiointipalvelu 

2) Kuvaile palvelun käyttöä, mikä sujui ja mikä ei? 
3) Miten haluaisit jätehuollon palveluja käyttää? 
4) Mitä asioita arvostat jätehuoltopalveluissa? 
5) Millaiset asiakastilanteet palvelun käytössä ovat vaikeita tai epäselviä? 
6) Miten ja mistä haluaisit saada lisää tietoa? 
7) Millaisille jätehuollon palveluille teidän taloudella olisi tarvetta? 
8) Mitkä asiat helpottaisivat jätehuoltopalveluiden käyttöä? 
9) Millasta asiakaspalvelua arvosta, mitä sinulle tarkoittaa hyvä palvelu? 
10) Millaiset asiat pilaavat sinun palvelukokemuksen, tarkoittavat sinulle huonoa palvelua? 
11) Miten koet Rosk’n Rollin onnistuneen palvelussa? 

 



      

Liite 3 
Koonti asiakashaastatteluista



 
 
 
   

Liite 4/1 

Kiteytys henkilöstön haastatteluista 

 

 



 
 
 
   

       Liite 4/2 

 

 



 
 
 
   
 

 
Liite 5 

Havainnointirunko 
 
 

 Havainnointipohja 
 

1 (1) 

   
   
   
   
   
 

Pvm_________________  Paikka________________________________ 

1. Palvelutilanteen kuvaus:  

a. Olosuhteet: rauhallista vilkasta ruuhkaa 

b. sää:kylmä, lämmin tuulinen, sade 

c. Henkilöstön määrä   

2. Havainnoitavat asiat 

a. onko henkilöstö tavoitettavissa 

b. miten henkilöstö kohtaa asiakkaan 

c. miten henkilöstö huomio asiakkaan 

d. miten henkilöstö auttaa/opastaa asiakasta 

e. sujuuko asiakkaan asiointi ongelmitta 

f. millaisia ongelmia tai haasteita asiakas kohtaa 

g. onko asiointi sujuvaa/mikä sujuu hyvin 

h. mikä hämmentää, häiritsee asiakasta 

i. saako apua tarvittaessa 

j. miten asiakas reagoi palveluun 

k. joutuuko asiakas etsimään paikkoja, henkilöstöä 

l. joutuuko asiakas etsimään henkilöstöä 

m. syntyykö vaaratilanteita 

n. henkilöstön toimiminen asiakkaiden kanssa, ystävällisyys,ammattimaisuus 

o. henkilöstön riittävyys 

p. palvelutilanteen onnituminen /epäonnistuminen 

 

 

 
  



 
 
 
   
 

Liite 6/1 
Konseptin ideointityöpajan suunnitelma 

 
 

 
 
 
      

 

 
      
 
 
             
 
 
 



 
 
 
   

  Liite 6/2 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  



      

           
        Liite 7/1 
Asiakaspalvelumalli 
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         Liite 8/1 
Customer journey map   
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Etsii tietoa lajittelusta, kiinteistön 

jätehuollon järjestämisestä, 

jäteasemien palveluista tai 

aukoloaikoja ja yhteystietoja 

Soitto. Sähköpostin 

lähetys.Kirjautuminen sähköiseen 

asioitiin.

Esittäytyminen. Esittää asiansa.
Kuuntelee, käsittelee saamansa 

tiedon, tekee valinnan. 

Puhelun lopettaminen. Sähköisen 

viestin lukeminen. Toiminen saatujen 

ohjedien mukaan.

M
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tt
ii

Millasia jäehuoltopalveluja on 

saatavilla? Minne voin viedä jätteet? 

Mitä tälle jätteelle pitää tehdä? 

Paljonko maksaa?  Pitää tilata  

jäteastian tyhjennynyksn? Missä on 

lähin kierrätyspiste? Mikä on 

jätehuollon numero?  Milloin 

jäteasema on auki?

Soitanko vai laitanko viestin? Mikä 

on numero/ sähköpostiosoite? Miten 

toimii sähköinen asiointi? Hienoa 

vastasivat heti. 

Onpa iloinen ääni. Mukavan 

sävyinen viesti.

Miten tämän selitän? Sainko kaiken 

kerrottua?

Ymmärsinkö oikein? Kumman 

vaihtoehdon valitsen? Taidan valita 

sen mitä suositteli. Kuulostaa 

järkevältä.

Ymmäräsin asia. Sain hyvät ohjeet ja 

toimin niiden mukaan.
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Miksi tämä maksaa? On hankalaa 

lähteä viemään. Miten saan 

kuljetettua? Kierrätetäänkö jätteet 

oikeasti? Mitä jätteille tämän jälkeen 

tapahtuu?  Hienoa tämä ei maksa 

mitään. Keräyspiste on ihan lähellä.

Yhteystiedot löytyivät heti etusivulta. 

Kirjautuminen sähköiseen asiontiin 

onnistui helposti.

Ilahtuivat yhteydenotosta. 

"Tervetullut olo"

Hän taitaa ymmärtää ja hän 

kuuntelee.

Onpa sekavaa. Tämä oli helppoa. 

Sainpa hyvät neuvot. 

Osasivat selittää asina hyvin. Nyt 

osaan toimia oikein. Tämä oli 

helppoa.                                          

Harmittaa kun pitää tehdä niin.
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Tieton saanti minne ja milloin jätteet 

voi viedä ja mitä se maksaa. 
Yhteyden saaminen.

Luoda yhteys.Aloittaa asian 

selvittäminen.
Saada asiansa kerrottua.

Saada asiansa hoidettua. Saada 

vastaus. Palvelun tilaaminen.

Lopettaa yhteydenotto. Toimia 

jatkossa saadun tiedon  mukaan.
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1. Ensikohtaaminen                                                                      

2. Asian selvittäminen                        

3. Ratkaisu          

1. Ensikohtaaminen

1. Ensikohtaaminen                                                                      

2. Asian selvittäminen                        

3. Ratkaisu  (4. Extra)                                                  

6. Lopetus (5. Yhteenveto)

1. Ensikohtaaminen                                                                      

2. Asian selvittäminen                        

3. Ratkaisu  (4. Extra)                                                  

6. Lopetus (5. Yhteenveto)

2. Asian selvittäminen

1. Ensikohtaaminen                                                                      

2. Asian selvittäminen                        

3. Ratkaisu  (4. Extra)                                                  

6. Lopetus (5. Yhteenveto)
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Nettisivjen ylläpito. Tiedon 

oikeellisuuden ja 

helppokäyttöisyyden varmistaminen.

Palvelukanavien ylläpito. 

Vastaaminen. Aloitus 

tervehdys.Sähköisissä kanavissa 

kiittäminen yhteydenotosta

Kuunnella asiakasta, varmistaa, että 

on ymmärtänyt asiakkaan tarpeen.

Asian selittäminen ymmärretäväsi. 

Valittujen palvelujen 

käynnistäminen. Lisätiedon 

antaminen.

Kertaaminen. Kiittäminen 

yhteydeotosta. Lopputervehdys.

Y
h

ti
ö

n
 t

ao
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te Oikeat nettisivut löytyvät helposti. 

Nettisivulla on tietoa saatavissa. 

Tieto on helposti löydettävissä. 

Asiakas saa oikeaa tietoa ja toimii 

sen perusteella.

Palvelukanavien toimivuus ja 

tavoitettavuus. Eri kanavien 

näkyvyys. Valinnan mahdollisuus 

asiakkaalle.

Asiakas tuntee, että hänen asiastaan 

ollaan kiinnostuneita ja häntä 

halutaan auttaa.

Ymmärtää  asiakkaan tarve ja 

yhteydenoton syy.

Asiakas saa vastauksen asiaansa. Ja 

on tyytyväinen. Motivaatio 

lajitteluun lisääntyy. Hyvä maine 

leviää.

Asiakas on saanut asiansa hoidettua, 

tietää miten toimia jatkossa ja on 

tyytäväinen saamaansa palveluun.  

Yhtiön hyvä maine leviää.Motivaatio 

lajitteluun lisääntyy.
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Tieto on helposti löydettävissä. Tieto 

on oikeaa, ajantasalla ja helposti 

ymmärrettävissä.

Yhitön palvelukanavat on helppo 

löytää ja tavoittaa. Kanavat on tasa-

arvoidessa asemassa ja asiakas saa 

nopeasti vastauksen kaikissa 

kanavissa.

Positiivisen asiakaskokemuksen 

luominen. Positiivisen maineen 

luominen

Löydetään hyvä ja sopiva ratkaisu. 

Asiakas on tyytyväinen ja kertoo 

hyvästä palveusta eteenpäin. Saa 

lisätietoa.Motivaatio lajitteluun 

lisääntyy. Hyvä maine leviää.

Positiivinen  vaikutelma loppuun. 

Positiivisen yrityskuvan 

vahvistaminen

R
is

ki
t Tietoa on hankala löytää. Väärän 

tiedon leviäminen.  Asiakas toimii 

oletusten tai väärän tiedon pohjalta.

Asiakas ei tavoita yhtiötä. Jossakin 

kanavasaa odotusaika venyy.
Negatiivinen asiakaskokemus.

Ei ymmärretä asiakkaan asiaa oikein. 

Asiakas ei ole tyytyväinen 

ratkaisuvaihtoehtoihin.

Annetaan väärä vastaus. Asiakas 

kokee saaneensa huonoa palvelua.Ei 

ole motivoitunut asioimaan jatkossa. 

Asiakas ei toimi annettujen ohjeiden 

mukaisesti. Huono maine leviää.

Asiakas purkaa jätteet väärän 

paikkaan. Kokee alueen sekavaksi ja 

kuormanpurku olosuhteet vaikeaksi. 

Ruuhkautuminen.
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Jätteiden tunnistaminen.                

Tiedon etsintä.

Jätteiden pakkaaminen 

ajoneuvoon

Ajo jäteasemalle. Opasteiden 

seuraaminen. Ajo-ohjeiden 

kysyminen.

Kertoo mitä jäteitä on tuomassa. 

Kuorman läpikäynti yhdesäs 

työntkijän kanssa henkilöstölle. 

Lisätietojen ksyminen. Maksun 

suorittaminen.

Kuuntelee henkilöstön ohjeet. 

Ajaa tai kävelee jätepisteelle.

Jätteiden purkaminen 

ajoneuvosta ja vieminen oikelle 

jätepisteelle. Ohjeiden kysyminen 

tarvittaessa.

Poistuminen alueelta.

M
ie

tt
ii

?

Minne voin viedä jätteet?          

Milloin jäteasema on auki?        

Mitä jätettä tämä on?               

Mitä tälle jätteelle pitää tehdä?                                         

Paljonko maksaa?   Miten voin  

maksaa?

Viedäänkö kaikki samaan 

paikkaan? Pitääkö eri jätteet 

lajitella? Pitääkö maksulliset ja 

maksuttomat jätteet erotella?

Minne pitää ajaa? 

Pitääkö autosta nousta? Voinko 

ajaa vastaanoton ohi? Missä on 

henkilöstöä? Mitä pitää sanoa? 

Pitääkö jätteet näyttää 

henkilökunnalle? Miten voin 

maksaa? Minne vien jätteet?

Minne pitikään mennä? Mitä 

jätettä tämä olikaan? Voinko ajaa 

tästä? Minne se neuvoi että nämä 

pitikään viedä?

Voiko jätteet jättää tähän? 

Kuinka lähelle voin ajaa?
Mistä ajetaan pois?

Tu
n
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e

Miten saan kuljetettua?  

Kierrätetäänkö jätteet oikeasti? 

Mitä jätteille tämän jälkeen 

tapahtuu?  Hienoa tämä ei maksa 

mitään. Jäteasema on ihan 

lähellä.

 Sain hyvät vinkit nettisivulta 

kuorman pakkamiseen.

Tuolla on kyltti. Tuonne pitää 

ajaa.

Tämä oli helppoa. Sain hyvät 

neuvot. Olipa ystävällinen 

työntekijä. Oli edullista. 

Löytyipä jätepiste helposti. Tuolla 

on työnteijä,kysynpä vielä. Tuolla 

on kyltti sinne pitää mennä.

Hyvä tähän voin nämä nyt jättää?  

Onpa täällä siistiä.

Hyvä että pääsin jätteistä eroon. 

Olipa mukava käynti kaikki sujui 

hienosti.
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Tieto minne ja milloin jätteet voi 

viedä ja mitä se maksaa.

Jätteistä eroon pääseminen. 

Jätteiden mahtuminen kuormaan 

poisvientiä varten.

Löytää oikea paikka, jonne jätteet 

voi jättää..

Saada ohjeet, minne jäteet pitää 

jättää ja maksaminen.  Tieto, että 

jätteet käsitellään 

ympäristöystävällisesti.

Oikean jätepisteen löytäminen 

alueella.

Jätteiden purkaminen 

jätepisteelle.

Jätteistä päästy eroon. Lähtö 

alueelta.
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1. Ensikohtaaminen                                                                      

2. Asian selvittäminen                        

3. Ratkaisu          

1. Ensikohtaaminen                                                                      

2. Asian selvittäminen                        

3. Ratkaisu  (4. Extra)                                                  

6. Lopetus (5. Yhteenveto)

1. Ensikohtaaminen                                                                      

2. Asian selvittäminen                        

3. Ratkaisu  (4. Extra)                                                  

6. Lopetus (5. Yhteenveto)

2. Asian selvittäminen

1. Ensikohtaaminen                                                                      

2. Asian selvittäminen                        

3. Ratkaisu  (4. Extra)                                                  

6. Lopetus (5. Yhteenveto)

6. Lopetus
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Nettisivjen ylläpito. Tiedon 

oikeellisuuden ja 

helppokäyttöisyyden 

varmistaminen.

Opasteiden suunnittelu ja 

sijoittaminen oikeille paikoille.

Asiakaan kuorman 

tarkastaminen. Hinnan määrittely 

ja maksusuorituksen 

vastaanottaminen. Neuvominen 

oikealle jätepisteelle.

Opasteiden suunnittelu ja 

sijoittaminen. Asiakkaan 

neuvominen ja opastaminen.

Auttaminen oikean jätepisteen 

löytymisessä ja jätteiden 

tunnistamisessa tarvittaessa.  Olla 

näkyvillä ja auttaa jos asiakkaalla 

on kysyttävää.

Poistumistervehdys.
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te Oikeat nettisivut löytyvät 

helposti. Nettisivulla on tietoa 

saatavissa. Tieto on helposti 

löydettävissä. Asiakas saa oikeaa 

tietoa ja toimii sen perusteella.

Valmiiksi lajiteltu kuorma 

saavuttaessa jäteasemalle.
Asiakas löytää helposti perille.

Asiakas saa tarvitsemasa avun ja 

maksu sujuu ongelmtta.

Asiakas löytää  oikean jätepisteen 

jäteaseman sisällä.

Asiakas jättää jätteensä oikealle 

jätepisteelle.

Asiakas löytää helposti pois 

alueelta ja on tyytyväinen 

käyntiinsä.
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Tieto on helposti löydettävissä. 

Tieto on oikeaa, ajantasalla ja 

helposti ymmärrettävissä.

Kuorman pakkaamisen ohjeitus. 

Lisämyynti 

mahdollisuus:peräkärry.

Asiakas löytää suoraan perille. 

Sujuvaa. Luo hyvää yrityskuvaa.

Asiakas on tyytyväinen ja kertoo 

hyvästä palveusta eteenpäin. 

Lisätiedon jakaminen.Motivaatio 

lajitteluun lisääntyy. Hyvä maine 

leviää.

Asiakas löytää oikean jätepisteen 

heti. Hän on tyytyväinen ja kertoo 

hyvästä palveusta eteenpäin. 

Lisätiedon jakaminen. Motivaatio 

lajitteluun lisääntyy. Hyvä maine 

leviää.

Asiakas purkaa jätteet oikeana 

paikaan. Kokee jätepisteet 

toimiviksi, asiointi on nopeaa. 

Motivaatio lajitteuun lisääntyy. 

Positiivisen yrityskuvan 

vahvistaminen

R
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Tietoa on hankala löytää. Väärän 

tiedon leviäminen.  Asiakas on 

aiemmin asionnut jäteasemalla, 

mutta asiat muuttuneet ja toimii 

oletusten tai väärän tiedon 

pohjalta.

Kuormassa mukana jäteasemalla 

soveltumatonta jätettä. 

Asiakas eksyy väärälle alueelle tai 

ei löydä jäteasemaa. Väärin 

ajaminen aiheuttaa ruuhkaa.

Väärinymmärrys. Asiakas kokee 

saaneensa huonoa palvelua.Ei ole 

motivoitunut asioimaan jatkossa. 

Asiakas ei toimi annettujen 

ohjeiden mukaisesti jätepisteillä. 

Ruuhkautuminen.

Asiakas ei löydä oikeaa 

keräyspistettä. Väärin ajaminen 

aiheuttaa ruuhkaa. 

Asiakas purkaa jätteet väärän 

paikkaan. Kokee alueen sekavaksi 

ja kuormanpurku olosuhteet 

vaikeaksi. Ruuhkautuminen.

Asiakas ei löydä pois alueelta, 

ruuhautuminen. Huono 

loppukokemus heikentää koko 

asioinnin mielikuvaa. 

Rosk'n Roll Customer Journey map  
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