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Pyrkimys parempaan asiakaskokemukseen on yhä useampien palvelua tuottavien 

organisaatioiden tavoitteena. Tässä tutkimuksessa käsiteltiin asiakaskokemuksen 

johtamista vähittäiskaupan hypermarketyksikön kassatoiminnoissa. Kassaosastolla 

toteutettavaa asiakastyytyväisyystutkimusta tarkasteltiin toiminnan ohjauksen ja 

palkitsemisen välineenä sekä sen validiteettia henkilöstön näkökulmasta. 

 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla loppuvuonna 2013 ja alkuvuonna 

2014. Haastateltaviksi valittiin 11 henkilöä, joista seitsemän oli kassamyyjiä, kaksi 

operatiivisen tason päälliköitä, yksi yksikön johtaja ja yksi ketjun johtaja. 

 

Tutkimuksen mukaan kassapalvelututkimuksella on merkitystä tutkimuskohteen 

toiminnan ohjauksen välineenä. Henkilöstö koki palautteen saamisen yleisesti 

tärkeänä. Kassaosaston päälliköt käyttivät sekä kassapalvelututkimusta että muuta 

asiakkaan taholta tulevaa palautetta johtamisen tukena. Tutkimus osoitti, että 

palkitsemisella on positiivinen vaikutus työn suorittamiseen. 
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It is obvious that far more organisations are focusing to improve their customer 

experience. This current research studied how to manage customer experience of 

check-out operations in retail business. The customer satisfaction survey of check-out 

operations was examined as the managing and rewarding tool, as well as regarding its 

validity.  

 

The data was collected using semi-structured theme interviews in the end of 2013 and 

beginning of 2014. Altogether 11 people interviewed were representing check-out 

operations employees as well as managers. 

 

The results of this study indicated that customer satisfaction survey of check-out 

operations functioned well in managing customer experience.  In general, the personnel 

of the organisation appreciated opportunity to have service feedback.   Managers were 

utilizing customer feedback as a tool of managing customer experience. The results 

confirmed also that rewarding has positive effect on employees´ working in the target 

organization.
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1  JOHDANTO 
 

 
1.1   Tutkimuksen taustaa 
 
 

Markkinoinnin terminologiassa perinteisen asiakastyytyväisyyden rinnalle on viime 

vuosina noussut vahvasti asiakaskokemuksen käsite. Kilpailuetua haetaankin nyt 

asiakaskokemuksen johtamisesta. Retail Lab Helsingin tekemän Kaupan tila -tutki-

muksen (2012) mukaan harvan suomalaisketjun asiakaskokemus yltää kansainvälisten 

ketjujen tasolle. Tulosten mukaan eniten parannettavaa erikoiskaupan ketjuilla on 

asiakaspalvelussa. 

 

Asiakaskokemukseen vaikuttavat lukuisat osatekijät. Esimerkiksi vähittäiskaupassa 

voidaan tarkastella, minkälaisen kokemuksen myymälä sinällään tarjoaa, löytyvätkö 

tuotteet helposti, onko kassoilla jonoa, minkälainen on henkilökunnan palvelualttius 

sekä tuotetuntemus. Henkilökunnan palvelualttiuteen tulisikin kiinnittää entistä 

enemmän huomiota.  

 

 ”Monella vähittäiskauppaketjulla liiketoimintaa ohjaa voimakkaasti tehokkuus- ja 

mittakaavaetujen tavoittelu. Jatkossa kaupan alalla ei kuitenkaan enää menesty vain 

tehokkuusruuvia kiristämällä. Asiakaskokemuksen johtaminen vaatii yritysjohtajilta 

uudenlaista asiakaskeskeistä ajattelumallia ja vahvaa markkinointiosaamista”, 

kommentoi professori Arto Lindblom esitellessään Kaupan tila -tutkimusta. 

 

Asiakaskokemukseen voidaan vaikuttaa kehittämällä palvelua asiakasrajapinnassa ja 

näin tuottaa kilpailuetua vetovoimaisella asiakaskokemuksella ja asiakkaan odotukset 

ylittävällä palvelulla.  (Kaupan Maailma 2012; Kamaladevi 2010). Positiivinen asiakas-

kokemus syntyy, kun asiakas huomioidaan, asiakasta kuunnellaan ja pyritään 

ymmärtämään asiakkaan kulloinenkin tilanne. Jotta jokainen asiakaspalvelija ymmär-

täisi, miten oma toiminta vaikuttaa asiakaskokemukseen, tarvitaan palveluketjussa 

läpinäkyvyyttä. Prosessien tulee olla myös riittävän yksinkertaisia ja organisaatiota 
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tulee kouluttaa ymmärtämään, miten oma tehtävä vaikuttaa palveluketjun 

onnistumiseen. (Fischer et al. 2014, 9; Kaupan Maailma 2012, 24) 

 

Asiakaskokemusta tulisi johtaa systemaattisesti, sillä asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti 

johdettu, odotukset ylittävä asiakaskokemus edellyttää toteutuakseen hyvin 

suunniteltua, koko organisaatioverkoston läpi (engl. cross-functional) ulottuvaa 

kokonaisuutta.  Tämän vuoksi esimerkiksi Bitner et al. (2007) mukaan asiakas-

kokemuksen johtamista ei voida jättää yhden toiminnon, kuten esimerkiksi 

markkinointiosaston tehtäväksi. 

 

Useat tutkijat toteavat asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden olevan vahvasti 

linkittyneitä toisiinsa. Asiakasuskollisuus puolestaan tuo mukanaan kustannus-

säästöjä. Yrityksille onkin usein pitkällä tähtäyksellä järkevää säilyttää olemassa olevat 

asiakkaat, eikä käyttää voimavaroja jatkuvaan resursseja vaativaan uusasiakas-

hankintaan. Uuden asiakkaan hankkimisen on tutkittu vaativan viisi kertaa enemmän 

aikaa, rahaa sekä resursseja verrattuna jo hankitun asiakkaan asiakassuhteen säilyttä-

miseen. (Zeithaml et al. 2009, 110; Naumann & Giel, 5)   

 

Vähittäiskaupan rakenteeseen ja toimintalogiikkaan kohdistuu parhaillaan merkittäviä 

haasteita.  Perinteisen kivijalkakaupan heikkouksien ja vahvuuksien analyysi ja kehittä-

minen globalisoituvassa, mobiilissa toimintaympäristössä on vähittäiskaupan tulevai-

suuden kannalta elintärkeää. Hellmann & Värilän (2009) mukaan myös tuotteen 

merkitys yrityksen menestystekijänä on heikentynyt.  Jokaisella yrityksellä on menesty-

äkseen oltava kilpailuetu. Yksi keino erottumiseen onkin Reinbothin (2008) mukaan 

asiakaspalveluun panostaminen. 

 

1.2  Case-yrityksen asiakastyytyväisyyden mittaus 

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mittarit ovat sekä toimipaikkojen että yrityksen johdon 

välineitä niin asiakastyytyväisyyden tutkimiseen kuin toiminnan ohjaamiseen.  Peter 

Druckerin usein siteeratuin sanoin ”Mitä voi mitata voi myös johtaa”. Tutkimus-
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kohteenani olevassa kaupan alan yrityksessä asiakaspalautetta kerätään varsin 

systemaattisesti usealla toimialalla.  Omiin tehtäviini yrityksen asiakkuusvastaavan 

tehtävässä on kuulunut muun muassa asiakastyytyväisyystutkimusten organisointi 

yrityksen päätoimialalla marketkaupassa. 

 

Tutkimuskohteena olevassa yrityksessä on käytössä Balanced Scorecard; tasapaino-

tettu suorituskyvyn mittausjärjestelmä.  Balanced Scorecard jakaantuu neljään eri 

näkökulmaan, joista yksi on asiakasnäkökulma (Kaplan & Norton 1996). Tässä työssä 

käsiteltävät kassatyytyväisyystutkimukset ovat osa Business Score Card -ohjaus-

järjestelmää ja sen asiakasnäkökulman mittareita. 

 

Case-yrityksen päätoimialalla, marketkaupassa, asiakastyytyväisyystutkimuksia 

toteutetaan rullaavasti. Noin kuukauden kuluessa edellisen tutkimuskierroksen 

päätyttyä käynnistyy seuraava tutkimuskierros. Kaiken kaikkikaan tutkimus toteutetaan 

kolmesti vuodessa. Tämän vuoksi voidaankin todeta case-yrityksen asiakastyytyväi-

syyden tutkimisen olevan jatkuvaa. 

 

Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin vuoteen 2013 asti kontrolloituna kvantita-

tiivisena lomakekyselynä 70 toimipaikassa kolmesti vuodessa. Kvantitatiivista aineistoa 

täydentää kyselylomakkeen loppuun sijoittuva avoimen palautteen osuus.  Vuoden 

2014 alusta tutkimus on toteutettu Digium-pohjaisella ohjelmalla, jolloin asiakas vastaa 

kysymyksiin perinteisten kyselylomakkeiden sijasta käyttäen tablettitietokonetta. 

Siirtyminen entisestä lomakekyselystä sähköiseen tutkimukseen on sujunut varsin 

hyvin.  

 

Tutkimuksen kysymykset ovat pysyneet jokseenkin samoina viimeiset seitsemän 

vuotta. Ajan myötä myös tutkimuskysymyksille on ilmennyt muutostarpeita sekä 

toimintaympäristön että organisaatiossa tapahtuneiden muutosten myötä. Vuonna 

2012 yrityksen toimialajohto asetti tavoitteeksi asiakastyytyväisyyskyselyn 

uudistamisen vuoden 2013 kuluessa kehitysjohtajan kokoon kutsuman projektiryhmän 

toimesta. Tammikuussa 2013 käynnistyikin hanke yrityksen päätoimialan, market-
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toimialan asiakastyytyväisyystutkimusmallin uudistamiseksi.  Uusi tutkimusmalli ja 

sähköinen kyselylomake otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta. Asiakastyytyväisyys-

tutkimuksen tuloksia käytetään toimipaikkojen esimiesten ja muun henkilöstön 

tulospalkkauksen perusteena. Kokemukseni perusteella erityisesti toimipaikan 

esimiesten kiinnostus kyselyiden tuloksia kohtaan on merkittävää. Tähän yhtenä syynä 

voi olla se, että tutkimuksen tulos määrittää osaltaan esimiesten tulospalkkion määrää. 

Se, kuinka toimipaikan operatiivinen taso kokee tutkimuksen, on jäänyt minulle 

epäselväksi. Tämän tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus on selvittää juuri kyseistä 

seikkaa. 

 

Tavoitteeni on, että opinnäytetyöni on hyödyksi myös asiakastyytyväisyystutkimuksen 

jatkokehitystyölle, sekä asiakastyytyväisyystutkimuksen mahdolliselle käyttöönotolle 

yrityksen muilla toimialoilla.  

 

Asiakastyytyväisyystutkimuskokonaisuudesta rajaan työni kohteeksi hypermarket-

toimipaikan kassaosaston palvelututkimukseen. Kassaosaston palvelututkimus on 

kiinnostava tutkimuskohde erityisesti siksi, että toimipaikan palvelu realisoituu juuri 

kassatoimintojen asiakaskohtaamisissa. Laadukas kassapalvelu on oleellinen osa 

hypermarketkaupan asiakkaan asiakaskokemusta. Asiakas ei välttämättä kohtaa 

henkilökohtaista asiakaspalvelua myymälässä asiointinsa aikana muutoin kuin kassa-

osastolla.  (Case-yrityksen marketketjujohtajan haastattelu, syksy 2014).  Voidaankin 

puhua asiakaspolun ”totuuden hetkestä”, jossa asiakas ja työntekijä, järjestelmien ja 

teknologian tukemina kohtaavat ja toimivat yhdessä. Mikäli kohtaamiset epäonnistuvat, 

toteutunut palvelun laatu kärsii (Grönroos 2007, 365). Hypermarket-yksikön 

kassaosastolla asiakkaille tärkeää on tutkimusten mukaan erityisesti asioinnin 

vaivattomuus. Aylott & Mitchell (1998, 365) toteavatkin tutkimuksessaan jonottamisen 

ja ruuhkat suurimmiksi asiakkaiden stressitekijöiksi ruokaostoksilla. 

 

Suorassa asiakaspalvelussa työskentelevä henkilöstö (engl. front-line service 

employees) toimii yrityksen ulkorajalla, asiakasrajapinnassa. Asiakaspalveluhenkilöstö 

tarjoaa yhteyden ulkoisten asiakkaiden ja sisäisten organisaation toimintojen välillä 



11 (84) 
 

(engl. boundary spanners). Tämän henkilöstöryhmän tehtävänä on ymmärtää, 

suodattaa ja tulkita tietoa edustamansa yrityksen ja sen ulkoisten toimintojen välillä 

(Zeithaml et al. 2009, 354). Asiakasrajapinnan asenteet ja käyttäytyminen vaikuttavat 

merkittävästi asiakaspalvelutoimintojen laatuun, sillä tämä työntekijäryhmä edustaa 

organisaationsa kasvoja ja ääntä asiakkaisiin päin (Hartline & Ferrel 1996). 

 

Tutkimuksen ajankohtana kassaosaston palvelututkimus vaikutti 65 % painoarvolla 

kassaosaston palkitsemiseen. Muita pienemmillä painoarvolla vaikuttavia tekijöitä 

olivat koko toimipaikan asiakastyytyväisyys, myyntibudjetin ylitys sekä lisäksi asetettu 

tehotavoite.  Kassaosaston palvelututkimus oli osana palkitsemista ainoastaan 

yrityksen hypermarketyksiköiden kassaosastoilla, ei siis yrityksen muilla yksiköillä tai 

toimialan muilla osastoilla.  

 

Voidaan todeta, että tutkimukseni painottuu asiakkaalle luotavan arvon osalta 

toiminnallisen sekä emotionaalisen arvon muotoihin (kuva 1).  Asiakkaalle tuotettavaa 

toiminnallista arvoa käsittelen palvelun laadun teknisen ulottuvuuden käsitteen kautta 

ja emotionaalista laatua taas palvelun laadun toiminnallisen eli vuorovaikutteisen 

ulottuvuuden käsitteen kautta (Grönroos 2007, 74). Taloudellisen sekä symbolisen 

aspektin asiakkaan arvon muodostuksesta rajaan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
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Kuva 1, Asiakkaalle luotavan arvon muodot, soveltaen Kuusela, Rintamäki 2004 ja Future Lab 

Helsinki esitysaineisto, 2014 

Case-yrityksen vuosien 2014-2015 teemaksi oli määritelty palvelu. Tämä näkyi 

esimerkiksi siinä, että vuonna 2015 uudistetun marketketjun asiakastyytyväisyys-

kyselyn kysymyksiin on lisätty palveluun liittyviä kysymyksiä ja palvelu on rajattu koko-

naan omaksi alateemakseen. Yrityksen palveluvalmennukset aloitettiin toimipaikkojen 

esimiehistä, konttoritoimintojen säännönmukaisissa palavereissa käsiteltiin sisäistä 

palvelua ja valittiin yksiköiden parhaita asiakaspalvelutiimejä ja -henkilöitä. 

 

Tutkimuksen kohteena olevassa kaupparyhmässä palvelun laatua mitataan asiakas-

tyytyväisyyskyselyn lisäksi myös muun muassa, niin sanotuilla ”secret visitor” -

käynneillä, asiakaspolkumittauksilla (engl. customer journey), verkkopalautejärjestel-

män kautta sekä asiakkaiden suorilla palautteilla. 

 

Toiminnallinen

•Fokuksessa toimintavarmuus

•Toiminnallisuus, nopeus

•Ajan-ja vaivansäästö

•Kilpailuetuna laatu

Emotionaalinen

•Fokus asiakaskokemuksessa

•Huomio kosketuspisteissä

•Kokemusten personointi

•Kilpailuetuna merkitykselliset kokemukset ja 
odotusten ylittämin

Symbolinen

•Fokuksessa mielikuvat

•Heimoutuminen

•Premium-ajattelu

•Kilpailuetuna brändi

Taloudellinen

•Fokuksessa hinta

•Kustannusjohtajuus

•Palkintona alennukset

•Kilpailuetuna edullisuus

Asiakkaalle 
luotavan arvon 

muodot
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Kassapalvelu sinällään on monin tavoin murrosvaiheessa.  Monet tekniset innovaatiot 

ovat jo nyt muuttaneet kassatyötä. Vuoden 2012 aikana case-yrityksessä otettiin 

käyttöön ensimmäinen itsepalvelukassajärjestelmä. Vuonna 2015 itsepalvelu-

kassajärjestelmiä oli käytössä jo useassa case-yrityksen toimipaikoissa. Tutkimukseni 

kohteena olevassa kaupan ryhmittymässä siirryttiin vuoden 2015 aikana myös niin 

sanottuun lähimaksamiseen, joka on uusi maksukortteihin liitetty ominaisuus. 

Lähimaksamisessa asiakas voi suorittaa tuotteen tai palvelun maksun koskettamalla 

kortillaan lukijapäätettä.  Maksutapahtuman hyväksymiseen ei näin ollen välttämättä 

tarvita enää välttämättä erillistä pin-koodia. Lähimaksamisen jälkeen seuraava lähiajan 

kassatoimintoihin ja maksamiseen liittyvä muutos on mobiilimaksamisen käyttöönotto, 

jolloin älypuhelimella voidaan suorittaa myös maksutapahtuma. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 

  

Tutkimukseni lähtökohtana on nyt käytössä oleva kassapalvelututkimus, joka on osa 

asiakastyytyväisyystutkimusta.  Mielestäni olisi tärkeää käsitellä kriittisesti myös itse 

tutkimuksen toteuttamista, mutta rajaan sen tutkimukseni ulkopuolelle.  

 

Tavoitteeni on tutkia kassapalvelututkimusta kolmen teeman ohjaamana: 

 

1. Kassapalvelututkimuksen merkitys toiminnan ohjauksen välineenä.  

 

2. Kuinka kassapalvelututkimus toimii henkilöstön palkitsemisen välineenä? 

 

3. Kuinka luotettavasti ja aidosti kassapalvelututkimus mittaa kassapalvelua 

henkilöstön näkökulmasta eli kuinka validi mittari se on? 

 

Tutkimukseni lähtökohtana on case-yrityksessä käytössä oleva hypermarketketjun 

kassapalvelututkimus. Näkökulmaksi olen valinnut operatiivisen henkilöstön näkö-

kulman, joka tässä tapauksessa käsittää kassaosaston henkilöstön ja kassaosaston 

esimiehet (palvelupäälliköt). Haastattelin myös toimipaikan johtajat sekä hypermarket-
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ketjun johtajan, jotta sain tutkimukseeni tietoa palkitsemisen tavoitteista sekä siitä, 

miten palvelututkimus toimii yrityksen strategiseksi kilpailueduksi määritellyn 

asiakastyytyväisyyden jalkauttamisessa. 

 

Oletuksenani oli, että palvelututkimusta ja sen tuloksia tulee tarkastella kriittisesti ja 

vuorovaikutteisesti sen henkilöstöryhmän kanssa, jonka työn laatua tutkimuksen on 

tarkoitus mitata.  Kuten Zeithaml et al. (2009, 168) esittää, henkilöstölle voitaisiin näin 

vuoropuhelun avulla konkreettisesti viestiä strategisia tavoitteita ja edelleen sitouttaa 

henkilöstöä tavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Zeithaml et al.  (1990) kuvaaman kuiluteoriaviite 

kehyksen avulla, miten 

 

- kassapalvelututkimuksen kysymyksenasettelu, 

- palvelutapahtuma, 

- ja palvelukonsepti kytkeytyvät toisiinsa  

- sekä kuinka kassapalvelututkimus toimii kassaosaston palvelun johtamisen 

välineenä.  

 

Vaikka rajaan oman tutkimukseni hypermarketketjun kassatyytyväisyyskyselyyn, työtä 

voitaneen hyödyntää myös asiakastyytyväisyystutkimusten uudistustyössä sekä koko 

konsernin palveluteemaprojektissa. 

 

1.4 Tutkimuksen toteutus   

 

Tutkimuksen olen toteuttanut lukemalla aiheeseen liittyvää ulkomaista ja kotimaista 

kirjallisuutta, tieteellisiä tutkimuksia, keräämällä aineistoja yrityksen eri lähteistä sekä 

suorittamallani haastattelututkimuksella marketketjun kolmella organisaatiotasolla. 

 

Olen työskennellyt kohdeyrityksessä vuodesta 1997, ensin johdon assistentin 

tehtävässä ja sittemmin asiakkuusvastaavana vuodesta 2004. Tehtävässäni olen 
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yhteydessä tutkimukseni kohteena olevan kassaosaston henkilöstöön, erityisesti 

kouluttajan roolissa. Kassaosaston palvelututkimuksen toteuttamisen sekä erilaisten 

ohjeistuksien yhteydessä olen yhteydessä myös yksiköiden päällikköihin. Tehtäväs-

säni osallistun kassaosaston toiminnan ohjaukseen esimerkiksi kouluttamalla 

henkilöstöä, ohjeistamalla toimipaikkoja ja käsittelemällä asiakaspalautteita. Näin ollen 

pitkä työkokemukseni, organisaation ja sen tapojen tuntemus auttaa minua 

tutkimuksen toteuttamisessa. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielmani rakenne koostuu viidestä pääluvusta ja niiden alaluvuista. Tutkimus alkaa 

johdannolla, jossa esitän tutkimuksen taustan, tavoitteen, tutkimuskysymykset, aiheen 

rajaukset sekä tutkimuksen rakenteen.  

 

Työni toisessa osassa esittelen tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat. Määrittelen tässä 

luvussa tutkimuksen viitekehyksen esitellen asiakastyytyväisyyttä, asiakaskokemusta, 

palkitsemista, palvelun laadun käsitteitä sekä asiakaspalvelun johtamista.  

 

Kolmannessa luvussa käyn läpi tutkimusmenetelmiä ja aineistonhankintaa. Esittelen 

sen, miten tutkimuksen tuloksia analysoidaan sekä miten tutkimuksen luotettavuutta 

mitataan. Kuvaan myös tutkimuskohteen. 

 

Neljännessä luvussa esittelen empiirisen tutkimuksen aineiston. Kuvaan sitä, miten 

kassaosaston palvelua ohjataan ja johdetaan, miten henkilöstö kokee palkitsemisen, 

sekä kuinka henkilöstö kokee kassapalvelukyselyn kysymyksenasettelun. 

 

Viidennessä luvussa esitän johtopäätökset, peilaan empiirisen tutkimuksen tuloksia 

kirjallisuuslähteisiin, sekä esitän, millaisiin tuloksiin tutkimuksella päästiin.  Esittelen 

myös ehdotukset case-yritykselle sekä jatkotutkimukselle.  
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2.  ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA PALVELUN JOHTAMINEN 

 

  

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat: 

Asiakastyytyväisyys, asiakaskokemus, asiakaskokemuksen johtaminen, palvelun 

laatu, asiakaspalvelun johtaminen, aineettomien menestystekijöiden mittaaminen, 

palkitseminen 

 

2.1 Asiakastyytyväisyys 

 

Asiakastyytyväisyyden käsite on noussut liiketoiminnassa voimakkaasti esille viime 

vuosikymmeninä asiakaslähtöisyyden merkityksen kasvun myötä. Asiakaslähtöi-

syyden merkityksen kasvuun taas on vaikuttanut muun muassa muutokset yritysten 

toimintaympäristössä, kuten kilpailun kiristyminen, ja toisaalta taas asiakkaiden 

kasvaneet odotukset palvelun laadun suhteen. Yritysten tavoitteena onkin nyt 

ymmärtää entistä paremmin asiakkaitaan ja heidän odotuksiaan. 

 

Asiakastyytyväisyyden määritelmät liittyvät yleensä asiakkaan arviointiin tai 

mielipiteeseen kulutetusta tuotteesta tai palvelusta. Asiakastyytyväisyydellä on suora 

vaikutus yrityksen asiakasuskollisuuteen ja liiketaloudelliseen menestykseen.  Asiakas 

on yleensä tyytyväinen silloin, kun tuote ylittää hänen odotuksensa ja tyytymätön 

odotusten jäädessä täyttymättä (Zeithaml et al. 2009, 80). Asiakastyytyväisyys on 

asiakkaan arviointi siitä, kuinka tuote tai palvelu on vastannut hänen tarpeisiinsa tai 

odotuksiinsa. Asiakastyytyväisyys on olemukseltaan dynaaminen ja ajan mittaan eri 

tekijöiden myötä muuttuva käsite. (Zeithaml et al. 2009, 104) 

 

Kautto & Lindblom (2005, 50) toteaa, että asiakastyytyväisyyden saavuttaminen on 

case-yrityksessä ketjun tärkein arvo ja tavoite. Ketjun toiminnan tulee tähdätä ennen 

kaikkea asiakastyytyväisyyden saavuttamiseen. Näin ollen myös esimiestoiminnan 

pitää olla asiakaslähtöistä. Asiakastyytyväisyyden saavuttaminen luo pohjan yrityksen 

menestykselle ja tuloksille sekä lyhemmällä että pidemmällä aikavälillä. 
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Asiakastyytyväisyys voidaan Teodorun (2007) mukaan jakaa sekä kohtaamistason 

tyytyväisyyteen, että laajemman merkityksen omaavaan asiakkuustasoiseen tyytyväi-

syyteen.  Asiakas voi olla tyytymätön yksittäiseen asiaan esimerkiksi palvelu-

tapahtumassa, ja kuitenkin samalla tyytyväinen itse asiakkuuteen. Asiakkuus-

tasoiseen tyytyväisyyteen liittyy muun muassa hinta- ja kilpailutekijöitä, kun taas 

kohtaamistason tyytyväisyys perustuu asiakkaan kokemaan vuorovaikutukseen. 

 

Aarnikoivu (2005, 67-73) painottaa erityisesti asiakastyytyväisyyden säännöllisen 

tutkimisen tärkeyttä. Asiakastyytyväisyystutkimuksilla selvitetään muun muassa asiak-

kaan tarpeita, asiakkaan kokemusta toteutuneen asiakaspalvelun asiantuntemuksesta 

ja palveluhenkilöstön ystävällisyydestä. Asiakastyytyväisyystutkimuksilla saatavaa 

tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin. Saatavan tiedon avulla voidaan esimerkiksi 

määrittää yrityksen toiminnalle suuntaviivoja ja tavoitetasoja.  

 

2.2 Asiakaskokemus  

 

Asiakaskokemuksen käsite on viime vuosina noussut vahvasti esiin asiakastyyty-

väisyyden rinnalle liikataloustieteissä. Kuitenkin tutkimuksia asiakaskokemuksen 

merkityksestä vähittäiskaupassa, erityisesti asiakasrajapinnan näkökulmasta on 

julkaistu melko vähän.  

 

Oraclen (2011) teettämän tutkimuksen mukaan 86 % asiakkaista on valmiita maksa-

maan enemmän hyvästä asiakaskokemuksesta ja 89 % on valmiita siirtymään 

kilpailijan asiakkaaksi huonon asiakaskokemuksen jälkeen.  

Asiakaskokemus voidaan määritellä seuraavasti: ”Asiakaskokemus tarkoittaa yksittäi-

sen asiakkaan tunnetilaa, joka syntyy asiakkaan ja organisaation välisessä 

kohtaamisessa. Asiakaskohtaamiset voivat liittyä esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden 

mainontaan, myyntiin, toimitukseen tai käyttöön. Asiakkaan tunnetila voi olla 

positiivinen, neutraali tai negatiivinen. Tunnetilan perusteella asiakas tekee tuotteiden 

ja palveluiden hankintaan ja käyttöön liittyviä päätöksiä” (Laamanen & Tinnilä 2009) 
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100). ”Asiakaskokemus muodostuu kokonaisuudessaan asiakkaan subjektiivisista 

kokemuksista yrityksen kontaktipinnalla, koska asiakastyytyväisyys on aina suurelta 

osin sidottu nykyhetkeen” (Rope-Pöllänen 1998, 59).  

 

Yleensä asiakaskokemuksessa tarkastellaan yksittäistä tapahtumaa, mutta asiakas-

kokemus voidaan liittää myös koko asiakassuhteeseen.  Yksittäisestä asiakaskohtaa-

misesta käytetään myös sen tärkeyttä ilmentävää nimitystä ”totuuden hetki”. Asiakas-

kohtaamisen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa tuotteiden ja palveluiden 

ominaisuudet ja piirteet, ympäristö ja asiakkaan oma tilanne. (Laamanen & Tinnilä 

2009, 100; Grönroos 2003, 112) 

 

Fischer et al. (2014,165) määrittelee asiakaskokemuksen asiakkaan subjektiiviseksi 

odotusarvoksi palvelukohtaamiselle. Se, miten tärkeä palvelun nopeus tai saatavuus 

on asiakkaalle, muokkaa hänen tyytyväisyysasteensa. Kun asiakas kokee, että palvelu 

on ylittänyt hänen odotuksensa, arvottaa asiakas sen korkeammalle kuin sen, että 

palvelu vain täyttää hänen odotusarvonsa.  

 

Mayer et al. (2007) taas painottaa organisaatiorakenteen ja johdon roolia onnistuneen 

asiakaskokemuksen jalkautuksessa organisaation eri tasoille. ”Asiakaskokemusta ei 

saada parannettua, ennen kuin siitä tehdään yrityksen ykkösprioriteetti, eikä ennen 

kuin yrityksen toimintaprosessit, järjestelmät sekä organisaatiorakenne tukevat sitä. 

Vasta sen jälkeen, kun henkilöstön jäsenet havaitsevat, että myös yrityksen ylin johto 

odottaa johdonmukaisesti tietoa asiakaskokemuksen tilasta ja käyttää tätä tietoa 

päätösten tukena, alkaa henkilöstö tehdä omia valintojaan asiakaslähtöisesti”. 

 

Fischer et al. (2014, 17) puolestaan korostaa yksilön kokemuksen kautta syntyvää 

ymmärrystä. Jotta jokaiselle syntyy ymmärrys siitä, miten oma toiminta vaikuttaa 

asiakaskokemuksen tuottamisessa, tarvitaan organisaation toimintojen läpinäkyvyyttä.  

Prosessien tulee olla riittävän yksinkertaisia ja organisaatiota pitää myös kouluttaa 

ymmärtämään, miten oma työtehtävä vaikuttaa koko palveluketjun onnistumiseen.  

Yksilöiden kokemukset työyhteisön vuorovaikutussuhteista, johtamisesta sekä heidän 
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henkilökohtainen sitoutuminensa vaikuttaa asiakaskokemukseen ja sitä kautta myös 

tuloksellisuuteen. 

 

2.2.1 Asiakaskokemuksen johtaminen 

Asiakasrajapinnan palveluhenkilöstö (engl. front-line service employees) on kiinteässä 

yhteydessä asiakkaisiin, jonka vuoksi asiakaskokemus ja asiakassuhteet ovat suuresti 

heistä riippuvaisia (O´Reilly et al. 2012). 

 

Vastuu asiakaskokemuksesta ei kuulu vain asiakasrajapinnan henkilöstölle, vaan sen 

rakentumiseen vaikuttaa omalla toiminnallaan koko organisaatio. Onnistuneeseen 

asiakaskokemukseen vaikuttaa organisaation eri osien tavoitteellisesti johdettu yhteis-

peli.  Näin ollen asiakaskokemustakin pitää suunnitella ja johtaa. (Fischer et al. 2014, 

165) Tehokkaasti suunniteltu ja johdettu asiakaskokemus edellyttää yhteen toimivien 

organisaation toimintojen synkronoitua sarjaa täyttääkseen tai ylittääkseen asiakkaan 

odotukset.  Myös Bitner et al. (2007) painottaa koko organisaation kattavaa näkö-

kulmaa, jotta asiakkaalle tuotettaisiin arvoa muista erottuvalla palvelukokemuksella.  

 

Asiakaskokemuksen johtamisen mallissa (engl. Customer Experience Management; 

CEM) näkökulma on asiakaslähtöinen (Taulukko 1) kun taas esimerkiksi asiakkuuden 

hallinnan tai johtamisen (Customer Relationships Management) ollessa kysymyksessä 

toiminnan lähtökohtana on yritys.  

 

Mayer et al. (2007) mukaan asiakaskokemusta tulee johtaa kaikissa asiakkaan 

vuorovaikutustilanteissa yrityksen kanssa. Näin asiakkaalle tuotetaan entistä parempia 

osto- ja palvelukokemuksia. 
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 Tarkoitus Milloin? Tutkimus-

tapa 

Kuka käyttää tietoa? 

 

Asiakasko-

kemuksen 

johtaminen 

(CEM) 

 

Selvittää ja ohjaa 

asiakkaan mieli-

pidettä yrityksestä. 

Asiakaslähtöinen 

näkökulma 

 

Kun asiakas on 

jossain yhteydes-

sä yritykseen 

(touch points) 

 

Kyselyt,  

kohdennetut 

tutkimukset ja 

havainnointi-

tutkimukset  

 

Liiketoimintajohto, jotta 

yritys voisi vastata asiak-

kaiden odotuksiin ja luoda 

parempia osto- ja palvelu-

kokemuksia. 

 

 

Taulukko 1   Asiakaskokemuksen johtaminen. Soveltaen Mayer et al. 2007 

 

2.3   Palvelun laatu 

 

Laadun kokeminen sinänsä on subjektiivista. Palvelun laatua voidaan sanoa hyväksi, 

silloin kun laatu vastaa asiakkaan odotuksia. Palvelun laatu onkin sitä, mitä asiakkaat 

kokevat sekä asiakkaan tilanteen mukainen toiminta. Palvelutilanteessa asiakas-

palvelijan on toimittava vaihtelevasti ja luovasti. Grönroos (2007) on määritellyt 

palvelun sarjaksi prosesseja, joissa tuotantoa ja kulutusta ei voi täysin erottaa 

toisistaan, ja missä asiakas usein osallistuu aktiivisesti palvelun tuotantoprosessiin. 

Nämä ominaisuudet tekevät palvelutapahtumasta haastavan. Jotta palvelua voidaan 

kehittää, on tärkeää ymmärtää, mitä asiakkaat todella haluavat ja mitä seikkoja he 

palvelussa erityisesti arvostavat ja palvelulta odottavat.  (Parasuraman et al. 1988; 

Grönroos 2007)  Kun palvelukokemus ylittää asiakkaan odotuksen palvelulta, vähittäis-

kaupan tarjoamaa laatua voidaan pitää erinomaisena (Vazquez et al. 2001). 

 

Viimeisen vuosikymmenen aikana palvelun laatua on tutkittu melko runsaasti niin 

kutsutun puhtaan palvelun (engl. pure services) osalta. Kuitenkin verrattain vähän on 

julkaistu tutkimuksia palvelun laadun osalta vähittäiskaupan palvelutuotantoon liittyen 

tai asiakaspalveluhenkilöstön näkökulmasta.  Viime vuosina palvelun laatu on kuitenkin 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698999000181#BIB4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698999000181#BIB5
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saanut enemmän huomiota osakseen myös vähittäiskaupan kontekstissa.  (O´Reilly et 

al. 2012) 

 

Kuten Reinboth (2008) toteaa, teollisuudessa laadun määritteleminen on helpompaa 

kuin palveluiden osalta, yksinkertaisesti laite joko täyttää tehtävänsä tai ei. Palvelun 

laadun määrittämisessä taas vaikuttaa käyttäjän oma arvomaailma ja mielenkiintoon 

perustuvat näkemykset. Eri asiakkaitten näkemykset ja asiakkaan ja yrityksen näke-

mykset palvelun laadun suhteen voivat poiketa toisistaan suurestikin. 

 

Välittömässä asiakaspalvelussa työskentelevät (engl. first-line service employees) ovat 

jatkuvasti yhteydessä asiakkaisiin. Tämän vuoksi heidän toiminnallaan onkin 

merkittävä vaikutus asiakkaiden käsitykseen palvelun laadusta. Palvelun laadun 

tuottamisessa on mukana myös suuri joukko yrityksen muita työntekijöitä. Välittömässä 

asiakaspalvelussa työskentelevät tarvitsevat taustahenkilöiden ja tukipalveluiden apua 

työssään, mikä heijastuu asiakkaan kokemaan laatuun, joten myös taustatyöntekijät 

ovat vastuussa laadusta. Laatu kärsii, mikäli kuka tahansa organisaatiossa 

epäonnistuu, joko taustatehtävissä tai asiakaskontaktissa. Grönroos (2003, 104 -159) 

painottaa sitä, että yrityksen sisällä jokaisen työntekijän tulisi valvoa osaltaan laatua; 

mikään erillinen yksikkö ei tähän yksin pysty.  

 

Berryn et al.  (1994) mukaan hyvä palvelu on myös ylivoimainen perusta strategialle, 

sillä sen tuloksena yritys saa uusia asiakkaita, yrityksellä on tilaisuus tehdä tuotta-

vampaa liiketoimintaa nykyisten asiakkaiden kanssa, yritys menettää vähemmän 

olemassa olevia asiakkaita, se saa enemmän suojaa hintakilpailulta ja tapahtuu 

vähemmän palvelun korjaamiseen johtavia, toiminnan tehokkuutta vähentäviä virheitä.  

 

Erinomainen palvelu voi olla Berry et al. (1994) mukaan myös työyhteisöä voimaan-

nuttava tekijä, sillä se vaatii toimiakseen organisaatiolta kulttuurin, jossa ihmiset 

haastetaan käyttämään potentiaaliaan, ja heitä myös palkitaan tästä toiminnasta. 
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Palvelun laatu vaikuttaa suorasti asiakastyytyväisyyteen ja se voi määrittää palvelu-

yrityksen pitkän aikavälin menestyksen (Parasuraman et al. 2004).  Hyvä palvelu on 

yleensä tekijälleen halvempaa kuin huono. Asiakas on myös valmis maksamaan 

hyvästä laadusta enemmän. Yritys voikin rahalla hankkia lähes mitä tahansa aineellisia 

resursseja. Sen sijaan liiketoiminnan aineettomat menestystekijät, kuten asiakkaan 

odotukset ylittävä palvelu, muodostavat yritykselle kestävämmän kilpailuedun ja 

erottautumisen markkinoilla. (Pitkänen 2006, 7) 

 

2.3.1 Palvelun laadun ulottuvuudet 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana palvelun laatua on tutkittu runsaasti.  Kuten 

Zeithaml (2000) toteaa, se on merkittävä tekijä markkinaosuuden ja asiakastyytyväi-

syyden kasvattamisessa. 

 

Palvelun laatu on todettu moniulotteiseksi käsitteeksi (Vandamme & Leunis 1993).  

Zeithaml et al. (1990) määritteli tutkimustensa perusteella kymmenen laadun ulottu-

vuutta, joiden perusteella asiakas määrittelee palvelun laatua. Ne ovat: 

 

1. fyysinen ympäristö 

2. luotettavuus 

3. palveluhalukkuus 

4. pätevyys 

5. kohteliaisuus 

6. uskottavuus 

7. turvallisuus 

8. saavutettavuus 

9. viestintä 

10. asiakkaan ymmärtäminen. 

 

Nämä ulottuvuudet toimivat lähtökohtana niin sanotulle SERVQUAL –mallille jonka 

avulla voidaan mitata, miten asiakkaat kokevat palvelun laadun (Grönroos 2003, 76). 
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 Varsinaiset SERVQUAL -ulottuvuudet on määritelty seuraavasti: 

- fyysinen ympäristö,  

- luotettavuus, 

- palveluhalukkuus, 

- palveluvarmuus, 

- empaattisuus. 

 

SERVQUAL -ulottuvuudet on luotu perinteisten palveluyritysten tarpeisiin (engl. pure 

services) eikä niitä aina voi soveltaa vähittäiskaupan kontekstissa. Siksi vähittäis-

kaupan tarpeisiin on kehitetty erityisiä toimialalle paremmin sopivia laadun ulottu-

vuuksia. (Vazquez et al. 2001). Esimerkkejä näistä kuvaan taulukossa 2. 

 

Tutkija               Laatudimensiot 

 

Guiry; Hutchinson & Weitz 

(1992) 

 

1. Henkilökohtainen palvelu ja vuorovaikutus, Tuotevalikoima 

2. Luotettavuus myymälän eri toiminnoissa  

3. Henkilöstön  tavoitettavauus  ennen  ostotapahtumaa 

4. Myymälän yleiset puitteet  

5. Luotettavat  palvelukäytännöt 

6. Hinta 

 

Dabholkar, Thorpe ja Rentz 

(1996) 

 

1. Myymälän yleiset puitteet 

2. Luotettavuus:  

3. Henkilökohtainen vuorovaikutus:  Luotettavuus, ystävällisyys 

4. Ongelman ratkaisukyky 

5. Myymälän  palvelukäytännöt 

 

Vazquez; Rodriguez ja 

Ruiz (1995() 

 

1. Tuotteiden esittely/esillepano ja ostamisen mukavuus/ vaivatto-

muus 

2. Henkilöstö tietoinen kampanjoista 

3. Tuotevalikoiman laatu ja henkilökohtainen vuorovaikutus 

4. Hinnoittelupolitiikka 

5. Yrityksen maine. 

 

Taulukko 2 Vähittäiskaupan laatudimensioita eri tutkijoiden mukaan, soveltaen Grönroos, 

2007. 
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2.3.2 Palvelun kokonaislaatu  

 

Palvelun laatu voidaan Grönroosin (2007) mallin mukaan jakaa kahteen ulottuvuuteen, 

tekniseen laatuun ja toiminnalliseen laatuun (kuva 2). Teknistä laatua voidaan 

luonnehtia kysymyksellä mitä? Kirjallisuudessa toiminnallista laatua kuvataan usein 

myös termillä prosessilaatu, mikä kuvaa sitä, mitä asiakas saa asioidessaan yrityksen 

kanssa ja mitä hänelle jää ostajan ja myyjän vuorovaikutuksen loppumisen jälkeen. 

Toiminnallista laatua taas voi kuvata puolestaan kysymyksellä miten?  Toiminnallinen 

laatu kuvaa sitä, millaisia ovat kohtaamiset palvelun tuottajan kanssa ja miten asiakas 

kokee saamansa palvelun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuva 2   Kaksi palvelun laadun ulottuvuutta, soveltaen Grönroos 2007, 74 

 

Yksin hyvä tekninen laatu ei siis takaa sitä, että asiakkaat voisivat pitää palvelun laatua 

hyvänä, sillä asiakkaan kokemaan kokonaislaatuun vaikuttaa myös palvelun 

toiminnallinen laatu eli se, kuinka vuorovaikutus asiakkaan kanssa palvelutilanteessa 

sujuu.  (Grönroos 2007, 74) mukaan myös yrityksen imago vaikuttaa asiakkaan 

kokemaan kokonaislaatuun. Imagoa voidaankin pitää laadun suodattimena, sillä 

Kokonaislaatu 

Toiminnallinen 
laatu 

Miten? 

Tekninen laatu  

        Mitä? 

       Imago  
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kielteinen imago saa pienet virheet vaikuttamaan suhteellisesti enemmän kuin 

yrityksen positiivisen imagon kohdalla. 

 

2.3.3 Palvelun laadun kuilumalli    

 

Zeithaml et al. (2007) on kehittänyt kuiluanalyysimallin (The Gap Analysis Model of 

Service Quality), joka on tarkoitettu laatuongelmien lähteiden analysointiin sekä 

palvelun laadun kehittämiskeinojen kartoittamiseen. Malli (Kuva 3) esittää palvelun 

laadun rakentumista eri osista. Mallin yläosassa on asiakkaaseen liittyviä tekijöitä ja 

alaosassa palvelun tarjoajaan liittyvät tekijät. Kuviossa on viisi perusrakenteen osien 

välistä poikkeamaa eli laatukuilua. Laatukuilut ovat seurausta laadunjohtamisen 

epäjohdonmukaisuuksista. Lopullinen kuilu eli odotetun ja koetun palvelun välinen kuilu 

(kuilu 5) on riippuvainen prosessin muista kuiluista. (Grönroos, 145, 2000) 

 

 

 

 

Kuva 3   Palvelun laadun kuilumalli. Lähde soveltaen: Zeithaml et al., The Service Design and 

Standards Gap 1990. 

Yrityksen käsitys 
asiakkaan odotuksista

Palvelun määrittely

Palvelutapahtuma

Asiakkaan kokemus

Odotettu palvelu

Asiakas 

Yritys 

Kuilu 1 

Kuilu 5 

Kuilu 3 

Kuilu 2 
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Tutkimukseni viitekehyksenä toimivat erityisesti Kuilu 1, Kuilu 2 ja Kuilu 3, jotka 

esittelen seuraavassa: 

 

Kuilu 1   Kuuntelemisen kuilu (Listening Gap).  Määrittää sen eron, mikä on asiakkaan 

palvelulle asettamien odotusten ja yrityksen johdon käsityksillä asiakkaan odotuksista 

eli tässä tapauksessa kuilu kasvaa, jos johto ei tunnista palvelun käyttäjän tarpeita. 

  

Kuilu 2 Laatuvaatimusten kuilu (Service Design and Standards Gap) Määrittää sen 

eron, mikä on palvelun määrittelyllä ja organisaation käsityksellä asiakkaan odotuk-

sista. Kuilu kasvaa, kun palvelun laatuvaatimukset eivät ole yhdenmukaisia johdon 

laatuodotusnäkemysten kanssa. Kuilua kasvattavat seuraavat seikat: 

 

- suunnitteluvirheet tai riittämättömät suunnitteluprosessit 

- suunnittelun huono johto 

- organisaatiossa ei ole selkeää tavoiteasettelua 

- ylin johto ei tue palvelu laadun suunnittelua riittävästi. 

 

Kuilu 3   Palvelun toimituksen kuilu (engl. Service Performance Gap) käsittää eron 

itse palvelutapahtuman ja palvelun määrittelyn välillä. Tämä kuilu merkitsee sitä, että 

palvelun tuotanto- ja toimitusprosessissa ei noudateta laatuvaatimuksia.  Syitä kuilun 

muodostumiselle ovat; 

 

- liian monimutkaiset tai jäykät vaatimukset 

- työntekijät eivät hyväksy vaatimuksia, koska esimerkiksi hyvä palvelun laatu 

näyttäisi vaativan käyttäytymisen muutosta 

- vaatimukset eivät ole yhdenmukaisia olemassa olevan yrityskulttuurin kanssa 

- palveluoperaatiota johdetaan huonosti 

- sisäinen markkinointi puuttuu tai on riittämätöntä 

- tekniikka ja järjestelmät eivät edistä vaatimusten mukaista toimintaa. 

- palvelukriteeriä ei ole viestitty henkilöstölle  
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Kuilu 5 Käsittää eron asiakkaan odotusten ja koetun palvelun välillä. Kuilu on 

dynaaminen, sillä molemmat osa-alueet ovat luonnollisesti alttiita muutoksille. 

 

2.4 Asiakaspalvelun johtaminen 

 

Kuten Kujansivu et al.  (2007, 12) toteaa, aineettomia menestystekijöitä, kuten 

palvelua, on haastava johtaa ja vaikea hallita, koska nimensä mukaisesti aineettomat 

menestystekijät eivät ole näkyviä tai konkreettisia. 

 

Palvelun ydin koostuu sarjoista palvelukohtaamisten ”totuuden hetkiä”, joissa asiakas 

ja työntekijä, järjestelmien ja teknologian tukemina, kohtaavat ja toimivat yhdessä. 

Mikäli nämä kohtaamiset on huonosti hoidettu, palvelun laatu kärsii, ja palvelun tuottaja 

voi menettää asiakkaan. Tämän vuoksi palveluprosessin kohtaamiset vaativatkin 

johtamista ja tukea niin esimiehiltä, kuin taustajärjestelmiltäkin. Ostajan ja myyjän 

välinen vuorovaikutustapahtuma on ratkaiseva hetki määrittäen osaltaan asiakkaan 

laatukokemusta. Johtamisella luodaan organisaatiokulttuuri siitä, mikä on tärkeää ja 

mitä halutaan edistää. Niin ikään johtamisella luodaan edellytykset sille, miten yksilöt 

kokevat oman roolinsa merkityksen osana kokonaisuutta.  (Grönroos 2003, 112; 

Fischer et al. 2013, 12) 

 

Johdon tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia siitä, että organisaatio ja sen prosessit ovat 

riittävän läpinäkyviä, jotta kokonaisuuden hahmottaminen on mahdollista kaikilla 

organisaation tasoilla. Fischer et al. (2013, 103) mukaan yksinkertaiset ja läpinäkyvät 

prosessit auttavat jokaista yksilöä ja yksikköä ymmärtämään, miten oma toiminta 

vaikuttaa asiakkaan kokemukseen. Selkeät prosessit toimivat myös johtamisen tukena, 

sillä operatiivisen johdon tehtävät ovat moninaiset. Töiden organisoija, porukan 

motivoija, hankalien asioiden käsittelijä ja oikeudenmukainen palkitsija - siinä on paljon 

haasteita yhdelle ihmiselle. Esimiehen esimerkki ja johtamistapa vaikuttavat tapaan 

toimia ja tehdä töitä, sekä muokkaavat myös vallitsevaa organisaatiokulttuuria 

(Rantamäki et al. 2006, 67).   
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Monien tutkijoiden mukaan valmentavalla johtamistyylillä (engl. managerial coaching) 

on merkittävä vaikutus asiakasrajapinnan henkilöstön sitoutumisessa palvelun laatuun. 

Useiden lähteiden mukaan valmentavan johtamisen vaikutus on vahvempi, kuin 

perinteisen mallin mukainen koulutuksen (engl. formal training) tai palkitsemisen 

vaikutus. (Elmadag et al. 2008; Pi-Chuan et al. 2012) 

 

Asiakkaiden palautetta kannattaa Grantin (2011) tutkimusten mukaan käyttää 

johtamisen tukena, sillä asiakkaiden palautteella on ”voimaannuttava” ominaisuus. 

Palaute ohjaa työntekijöitä tehokkaammin kuin monet muut johtamisen muodot. Myös 

Wirtz et al. (2010) toteaa, että on tärkeää keskustella henkilöstön kanssa positiivisesta 

palautteesta, sillä se auttaa ymmärtämään organisaation vahvuuksia ja vahvistaa niitä 

edelleen. Positiivisen palautteen aktiivinen esille tuominen työntekijöille auttaa myös 

välttämään tunnetta negatiiviseen palautteeseen ”tukehtumisesta”.  

 

Myös Fischer et al. (2014, 12) mukaan johtamisessa kannattaa käyttää asiakkaiden 

kokemaa arvoa vipuvoimana, tekemään yrityksen visiota, tavoitteita ja strategiaa 

eläväksi merkityksellisellä tavalla, joka kytkee mukaan myös tunteet. Tunnereaktio 

tarvitaan, jotta tieto muuttuisi toiminnaksi ja uusiksi valinnoiksi. Tutkimukset osoittavat 

asiakkaiden kokemuksen kytkemisen työntekijöille annettavaan palautteeseen 

vaikuttavan myös henkilöstön vaihtuvuuden vähenemiseen sekä työn tehokkuuden 

lisääntymiseen.  

 

Grant et al. (2011) esittää, että tuomalla asiakkaalle tuotetun arvon ja hyödyn näkyviin 

työntekijöille, synnyttää se työntekijöille kokemuksen työtehtävien merkitykselli-

syydestä. Kun asiakkaan kokemaa arvoa tuodaan esille, on sillä kolmenlaisia 

vaikutuksia: 

 

1. Vaikutuksien esille nostaminen auttaa työntekijöitä ymmärtämään 

syvemmin, mikä vaikutus heidän työllään on loppukäyttäjän kannalta. 

2. Arvostuksen tunne saa työntekijät kokemaan, että asiakkaat arvostavat 

heitä ja heidän työpanostaan. 
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3. Empatian avulla työntekijät pystyvät paremmin asettumaan asiakkaan 

asemaan, ymmärtämään hänen tilanteitaan, toimintaansa ja tarpeitaan 

(Grant, 2011) 

 

Johlke et al. (2013) tutkimus osoittaa, että työstä saatava palaute näyttää olevan 

vähittäiskaupan esimiehille tehokas tapa parantaa työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja 

vähentää työntekijöiden asiakastilanteissa kokemaa epävarmuutta. Tämä epävarmuus 

on erityisen merkittävä negatiivisesti työntekijöihin vaikuttava tekijä ja on lisäksi 

vahvasti yhteydessä palvelutehtävissä olevien työntekijöiden heikentyneeseen 

asiakas-palveluasenteeseen sekä suorituskykyyn.  

 

2.5 Aineettomien menestystekijöiden mittaaminen 

 

Mittarilla tarkoitetaan menetelmää, jolla voidaan kuvata tietyn menestystekijän 

suorituskykyä. Mittareita voidaan luokitella muun muassa jakamalla ne taloudellisiin ja 

ei-taloudellisiin mittareihin. Taloudellisten mittarit perustuvat rahamittaiseen tietoon. 

Niiden avulla voidaan ohjata ja valvoa yrityksessä liiketaloudellisia tavoitteita. Ei-

taloudellisilla mittareilla taas voidaan mitata organisaation toiminnan eri osa-alueita, 

kuten asiakastyytyväisyyttä. (Kaplan & Atkinson 1998, 443; Lönnqvist & Mettänen 

2003, 31) 

 

Kuten Kujansivu et al. (2007, 159) toteaa, ovat mittarit konkreettisia johtamisen 

työkaluja, joiden avulla voidaan hallita monimutkaisia kokonaisuuksia tiivistämällä 

tuloksia yksinkertaisen tunnusluvun muotoon. Mittaamiselle voi olla monia syitä 

yrityksestä riippuen. Mittareilla saadaan myös tarkkaa tietoa suoriutumisesta 

suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin. Perinteinen mittaamisen käyttötarkoitus on 

kontrolloida, kuinka suunnitellut asiat toteutuvat käytännössä. Mittareiden avulla 

voidaan myös konkretisoida strategia toteutettavissa oleviksi tavoitteiksi. Lisäksi 

mittareilla voidaan viestiä henkilöstölle tavoitteista ja ohjata sitä toteuttamaan strategia 

eli tekemään oikeita asioita. Nykyaikaisessa johtamisessa ja ihmisten organisaa-
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tiokäyttäytymisessä on selkeästi havaittu, että ihmiset panostavat työssään niihin 

asioihin, joita he tietävät mitattavan.    

 

Zeithaml et al. (2009, 305) toteaa, että työntekijät sitoutuvat tavoitteisiin hyvin 

ainoastaan silloin, kun he ymmärtävät ja hyväksyvät ne. Mittareiden avulla työntekijällä 

on mahdollisuus nähdä kehittymisensä tehtävässään ja työpanoksensa vaikutus 

organisaatioon toimintaan ja tulokseen. Kuitenkin mittareiden avulla motivointi voi olla 

hankalaa, jos työntekijä pitää mittausta epäluotettavana. Tällöin mittarilla voi olla jopa 

käänteinen motivaatiota vähentävä vaikutus (Lönnqvist & Mettänen 2003, 115). 

 

Useiden tutkijoiden mukaan mittareiden vaikutusta voidaan lisätä liittämällä mittaus 

palkitsemiseen.  (Bourne et al. 2005; Rantamäki et al. 2006; Lönnqvist & Mettänen 

2003, 115-117). Suorituskykymittauksen linkitys palkitsemiseen on kuitenkin tehtävä 

huolella. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että työntekijät kokevat palkitsemisen 

reiluksi ja tasapuoliseksi ja siihen, että he kokevat voivansa vaikuttaa tuloksiin 

(Kauhanen & Piekkola 2006). 

 

On havaittu, että ne tekijät, jotka erottavat tehokkaasti ja keskinkertaisesti mittaristoja 

käyttävät yritykset toisistaan, ovat johdon sitoutuneisuus ja motivaatio, kommunikaatio 

sekä mittaristojen interaktiivinen käyttö (Bourne et al. 2005). Myös Lönnqvist (2004, 

118) painottaa esimiehen tärkeää panosta mittareiden onnistuneessa jalkautta-

misessa organisaatioon. 

 

Kujansivu et al. (2007, 167) mukaan käytössä olevia mittareita tulisi tarkastella 

säännöllisin väliajoin suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin ja mittaustarpeisiin. Uusien 

liiketoiminnallisten tavoitteiden myötä voi syntyä tarve suunnitella uusia mittareita. 

Tavoitteiden muuttuessa mittarit voivat menettää merkityksensä. Turhat mittarit voivat 

viedä henkilöstön huomion tärkeämmiltä mittareilta. Mittareiden on syytä vastata 

liiketoiminnallisia tavoitteita erityisesti silloin, kun mittareilla pyritään ohjaamaan henki-

löstön toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokaisessa yrityksessä onkin oleellista 

mitata, kehittää ja johtaa juuri sille keskeisiä aineettomia menestystekijöitä. 
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Aineettoman pääoman johtaminen edellyttää yritykseltä tiettyjä toimintatapoja. Johta-

misen tueksi tarvitaan erityisiä työkaluja ja menettelyjä, kuten laatujärjestelmiä, 

kyselyitä, tutkimuksia, toiminnanohjausjärjestelmiä. Yleisesti käytetty toiminnan-

ohjausjärjestelmä on Balanced Score Card.   

 

Sen jälkeen, kun olennaiset aineettomat menestystekijät on tunnistettu esimerkiksi 

strategian pohjalta, ne voidaan ottaa mittareiden avulla hallintaan. Niitä tulee kehittää, 

jotta muutoksia saadaan aikaan. Kehitystä tulee ohjata ja seurata mittareilla, jotta 

saadaan informaatioita kehityksen tuloksista. Kujansivu et al. (2007, 187) mallin 

mukainen (kuva 4) perusajatus on yksinkertainen: mitataan ja kehitetään – mitataan ja 

kehitetään. Systemaattisen johtamisen tuloksena yrityksen toiminta hyvin 

todennäköisesti kehittyy haluttuun suuntaan. 

 

 

 

 

Liiketoiminnan hyödyt: 

Kannattavuus, 

Tuottavuus 

Kasvu 

Hyödyt asiakkaille 

Aineettomat pääoman kasvu 

 

 

 

 

 

Kuva 4    Johtamisjärjestelmän hyödyntäminen, soveltaen Kujansivu et al. 2007 

 

Mittaukset tulee suorittaa sellaisella tasolla, jonka työtekijät voivat tunnistaa. Työn-

tekijöillä tulee olla myös mahdollisuus työskentelyllään vaikuttaa tuloksiin. Mittareiden 

tulokset tulee viestiä hyvin henkilöstölle ja niistä on oltava myös mahdollisuus 

KehitäMittaa

         Johda 
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keskustella. Horovitz (2004, 148) painottaa, että mittarit tulee olla koko asiakas-

rajapinnan henkilöstön tiedossa. Ukon (2009) mukaan suorituskykymittaus keskittyy 

yhä yleisemmin organisaatioiden operatiiviselle tasolle, minkä johdosta yhä laajempi 

osa yritysten henkilöstöstä on mittauksen piirissä.   

 

Mittaamisjärjestelmän toimivuutta voidaan arvioida muun muassa seuravilla 

kriteereillä: 

 

- Onko järjestelmästä hyötyä käyttäjän mielestä? 

- Onko järjestelmä helppo käyttää? 

- Puuttuuko järjestelmästä jotakin olennaista? 

- Sisältääkö järjestelmä jotakin turhaa? 

 

Lönnqvist (2002) on tutkinut suorituskykymittaristoa sekä johtamisen että henkilöstön 

näkökulmista. Tutkimuksessaan Lönnqvist on määritellyt kuusi tärkeintä käyttötapaa, 

joissa mittaristoa hyödynnetään.  

 

Nämä käyttötavat ovat johtamisen osalta tärkeysjärjestyksessään seuraavat: 

 

 ohjata työntekijöiden toimintaa  

 viestiä tehtävän tavoitteita 

 tilannearvion tekeminen 

 konkretisoida yrityksen strategia konkreettisiksi tavoitteiksi  

 ongelmien havaitseminen 

 työntekijöiden motivoiminen 

 

Saman tutkimuksen mukaan tärkeitä käyttötapoja suorituskykymittaukselle 

henkilöstön näkökulmasta tärkeysjärjestyksessä olivat: 

 

 seurata henkilökohtaisia/tiimin mittausten tuloksia 
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 keskittyä eniten parannusta/korjausta vaativiin asioihin  

 kerätä tietoa tukemaan päätöksentekoa  

 tunnistaa kuinka kunkin tehtävä on yhteydessä koko organisaation toimintaan  

 

Strategiset tavoitteet on tärkeää purkaa edelleen yksikkökohtaisiksi tavoitteiksi, 

toimenpiteiksi ja mittareiksi, jotka jalkautetaan edelleen tiimi- ja yksilötasolle. Mitta-

reitten avulla tavoitteita ja strategiaa on mahdollisuus viestiä tehokkaasti henkilöstölle, 

ja näin tukea strategian toteuttamista. (Hannus 2004, Niemelä et al. 2008) 

 

Bourne et al. (2004, 1303) esittää, että mittarit tulisi määritellä sellaisiksi, että ne 

ohjaavat henkilöstöä saavuttamaan strategiset tavoitteet. Bournen mukaan asiakas-

rajapinnan henkilöstön tulisi olla mukana jo suorituskykymittariston suunnittelu-

vaiheessa määrittelemässä mittareita, jotta mittaus olisi mahdollisimman tehokasta. 

 

2.5.1 Aineettomien menestystekijöiden mittaamisen haasteet 

 

Aineettomien menestystekijöiden mittaaminen ja johtaminen on vaikeaa, koska ne ovat 

ei-fyysisiä ja näkymättömiä ja koska ne ovat luonteeltaan subjektiivisia ilmiöitä. Lisäksi 

niihin ei useimmiten voi selkeästi liittää mitään yksittäistä transaktiota, jotka ovat 

perusteena taloudellisten asioiden mittaamisessa (Kujansivu et al. 2007, 159). 

 

Kujansivu et al. (2007, 187) mukaan aineettomien menestystekijöiden mittarit ohjaavat 

henkilöstöä suunnittelemaan kehitys- ja parannustoimenpiteitä sekä asettamaan 

toiminnalle tavoitteita. Lisäksi mittarit saavat henkilöstön puhumaan mitattavista 

asioista. Näin erilaiset aineettomat käsitteet saadaan entistä paremmin esille 

keskusteltaessa yrityksen kehittämisestä. 

  

Aineettomien menestystekijöiden luonteen vuoksi mittarit voivat olla puutteellisia 

esimerkiksi validiteettinsa tai reliabiliteettinsa suhteen. Kuitenkin esimerkiksi Lönnqvist 

(2004, 232) on tutkimuksissaan havainnut, että puutteellisillakin mittareilla voidaan 
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saada aikaan toimenpiteitä organisaatiossa. Kun jokin asia koetaan tärkeäksi ja sitä 

aletaan mitata, mittari ohjaa henkilöstön huomion kyseiseen asiaan ja siihen muutenkin 

panostetaan. Puutteellista mittaria on kuitenkin aina mahdollista kehittää paremmaksi 

käytännön kokemusten perusteella. (Kujansivu et al. 2007, 176) 

 

2.5.2  Palvelun mittaaminen 

 

Zeithaml et al. (2009) mukaan palvelua tulee jatkuvasti seurata ja tutkia, sillä 

inhimillisen vaihtelun vuoksi se on altis muutoksille ja monimuotoisuudelle.  Palvelua 

tutkittaessa palvelua on syytä tehdä ero myös asiakkaan palvelulle asettamien 

odotusten ja itse toteutuneen palvelukokemuksen väille. On syytä huomioida, että 

kyseiset käsitteet ovat luonteeltaan dynaamisia. Sekä koettu palvelu että palvelulle 

asetetut odotukset vaihtelevat. 

 

Zeithaml (2009) on määrittänyt seuraavat kriteerit tehokkaalle palvelujen tutkimukselle: 

 

- sisältää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta 

- sisältää sekä asiakkaiden odotuksia palvelulle että palvelukokemuksia 

- saadun tutkimustiedon arvo on tutkimuksen kustannusten arvoinen 

- tilastollinen validiteetti tarvittaessa 

- tutkimus tapahtuu sopivalla frekvenssillä 

- sisältää lojaliteetin, käyttäytymisen aikomusten sekä varsinaisen käyttäytymisen 

mittaamista 

 

2.6  Palkitseminen 

 

Palkitseminen on yksi keskeisimmistä työorganisaatioon liittyvistä prosesseista. 

Perinteisesti palkitseminen on nähty taloudellisena palkitsemisena Rantamäki et al. 

(2006, 92) mukaan palkitseminen välittää viestin siitä, minkälaista toimintaa 

henkilöstöltä toivotaan ja mitä yrityksessä arvostetaan. Toimiva palkitsemisjärjestelmä 

auttaa yrityksiä kohdentamaan henkilöstövoimavaransa niin, että edellytykset 
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toiminnan kehittämiselle ja taloudellisen tuloksen tekemiselle paranevat. Rahallisen 

palkitsemisen alueella esimiehen päivittäisen johtamisen kannalta tehokkaimmat 

työvälineet löytyvät tavoitteiden saavuttamiseen liittyvistä palkkioista.   

 

Kaplan & Atkinsonin (1998, 675) mukaan palkitsemisen pääasiallisena tavoitteena on 

vaikuttaa organisaation suorituskykyyn. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ihmisten 

haluun saada palkkiota tekemästään työstä sekä samalla palkkioiden motivoivaan 

vaikutukseen.   

 

Rantamäki et al. (2006, 20)  mallin mukaan hyvä työsuoritus syntyy, kun työntekijä: 

 

- osaa tehdä työnsä hyvin 

- haluaa tehdä työnsä hyvin 

- ja organisaatio antaa siihen mahdollisuuden. 

 

Työntekijällä tulee olla siis riittävät tiedot ja taidot sekä halu onnistua. Organisaatio luo 

onnistumisen mahdollisuuksia huolehtimalla tavoitteiden ja roolien selkeydestä ja 

tarjoamalla hyvät työvälineet (kuva 5). Palkitsemisen avulla voidaan tukea onnistu-

misia kaikista edellä mainituista kolmesta näkökulmasta. Palkitseminen voi myös 

kannustaa henkilöstöä kehittämään omaa osaamistaan. Lisäksi palkitseminen saattaa 

lisätä  työntekijän halua ponnistella. Palkitseminen voi myös selkeyttää tavoitteita, 

luoda tilanteita palautteen antoon ja lisätä tiedonkulkua. 
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Kuva 5   Hyvän työsuorituksen edellytykset, soveltaen Rantamäki et al. 2006, 20.  

 

Rantamäki et al. (2006, 127) mukaan tärkeintä on varmistaa, että palkitseminen tukee 

strategian toteutumista kaikilla organisaatiotasoilla. Tämä edellyttää, että 

 

1. palkitsemisen perusteet on selkeästi ja kaikilla tasoilla johdettu strategiasta 

2. esimiehet on valmennettu käyttämään palkitsemista johtamisen välineenä 

3. palkitsemisjärjestelmän käyttämistä ohjataan 

4. henkilöstö osallistetaan pohtimaan, miten tavoitteet voidaan saavuttaa 

5. palkitsemisen vaikutuksia seurataan 

6. palkitsemisjärjestelmää kehitetään joustavasti  

 

Jotta työntekijä voisi onnistua työssään, on hänen tiedettävä, mitä häneltä odotetaan. 

Myönteinen ja rakentava palaute auttavat suuntaamaan toimintaa oikein. Palaute viestii 

myös työn olevan merkityksellistä ja siitä, että tehtyä työtä arvostetaan. Hyvin toimiva 

tavoitepalkkiojärjestelmä voikin tuoda ryhtiä tavoitteiden asettamiseen ja luoda 

mahdollisuuksia palautteen antamiseen (Rantamäki et al. 2006, 127). 

 

Kannustinpalkkiota pidetään tehokkaana tapana kiinnittää työntekijän huomio yrityksen 

ja liiketoimintayksikön tavoitteisiin. Kannustinpalkkioiden kytkennällä tavoitteisiin onkin 

kaksi tärkeää tehtävää:  

 

Mahdollisuus tehdä 
Selkeät tavoitteet 
Rooli ja vastuut 

Palaute toiminnasta 
Riittävä tiedonkulku 
Hyvät työvälineet 

Halu tehdä 
Motivaatio 

Halu onnistua 
Arvostuksen kokeminen 

Rakentava palaute 

 

Kyky tehdä 
Ammattitiedot ja taidot 

Vuorovaikutustaidot 
Valmius muuttua ja kehittyä 
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- työntekijän huomio kiinnittyy strategian kannalta tärkeisiin mittareihin  

- kannustinpalkkio toimii ulkoisena motiivina, koska työntekijä saa palkkion 

saavutettuaan asetetun tavoitteen (Kaplan & Norton 2002, 259). 

 

Elmadag et al. (2008) mukaan palkitsemisjärjestelmät voivat auttaa henkilöstöä 

tuottamaan korkealuokkaista palvelua motivoimalla henkilöstöä vastaamaan asiakkai-

den odotuksiin. 

 

Hulkko et al. (2005) kuvaa tulospalkkaa on peruspalkkaa täydentäväksi palkitsemis-

tavaksi. Se on harkinnanvarainen palkitsemisen väline, jota yritys voi soveltaa omista 

lähtökohdistaan harkitsemallaan tavalla.  Periaatteena on se, että yritys maksaa 

henkilöstölle palkkiota etukäteen asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta tai 

tavoitteiden ylittymisestä.  

 

Yrityksen palkitsemisjärjestelmä voi olla tehokas väline asiakaspalveluhenkilöstön 

asiakaspalvelun laadun parantamisessa. Strategisten tavoitteiden mukaan määritetyt 

palkkiot motivoivat henkilöstöä toimimaan niin, että johdon asettamat liiketoiminnan 

tavoitteet saavutetaan (Elmadag et al. 2008). Grönroosin (2003, 272) mukaan palvelu-

jen johtamisessa on palkittava tietyn tasoisen - erinomaisen tai muuten hyväksyttävän 

– koetun laadun tuottamisesta eikä niinkään ennalta määriteltyjen normien täyttä-

misestä.  

  

Esimiehen rooli on palkitsemisessa ratkaiseva. Esimiehet tekevät palkitsemisen 

eläväksi, ja taitava esimies osaa hyödyntää vaatimatontakin palkitsemisen 

kokonaisuutta. Hyvä esimiestyö koetaan usein jo sinällään palkitsevaksi (Rantamäki et 

al. 2006, 67). 

 

Palkitsemisjärjestelmien suurimmat ongelmat ovat palkitsemisen oikeudenmukaisuus 

ja tavoitteiden oikeellisuus. Tulosten ja niistä maksettavien palkkioiden välisten 

yhteyksien on oltava selkeitä (Kaplan & Atkinson 1998, 675). 
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Palvelutyö asiakasrajapinnassa on vaativaa ja työntekijöitä stressaavaa. Lukuisten 

erilaisten asiakkaiden kohtaaminen on usein sekä henkisesti että fyysisesti raskasta. 

Osa asiakkaista on epämiellyttäviä tai jopa aggressiivisia.  Kuten Grant (2011) toteaa, 

tyytymättömien asiakkaiden esille tuomat asiat eivät ole useinkaan niitä, joihin 

asiakaspalveluhenkilö itse voi vaikuttaa. Tämä puolestaan saattaa turhauttaa ja 

uuvuttaa palveluroolissa olevaa henkilöstöä niin, että heidän palveluhalunsa ja -

kykynsä heikkenee. 

 

Tiimin jäsenyys antaa Berry et al. (1994) tutkimuksen mukaan asiakaspalvelu-

henkilöstölle henkisiä voimavaroja ja auttaa tavoitteisiin pyrkimisessä. Berry (1994) on 

osoittanut, että palveluvirheet korreloivat selvästi tiimityön puuttumisen kanssa. 

Palvelutiimin muut työntekijät ovat merkittävä tekijä palveluhenkilöstön motivoinnissa. 

Ukon (2009, 46) tutkimuksen mukaan tiimin jäsenet tukevat toinen toisiaan ja tiimille 

asetetut yhteiset tavoitteet motivoivat henkilöstöä yhä parempiin suorituksiin ja niillä on 

myös positiivinen vaikutus tiimin työmotivaatioon. Tiimipalkitseminen edistää 

tutkimusten mukaan tiimityötä. Kun yritys palkitsee tiimejä hyvistä suorituksista 

yksilöiden sijaan, parantaa se samalla myös tiimin suorituskykyä ja tiimihenkeä. 

(Zeithalm et al. 2009, 369)  
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3. CASE – KASSAPALVELUTUTKIMUS 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Mahdollisimman syvällisen ja monimuotoisen aineiston kokoamiseksi valitsin 

pääasialliseksi tutkimustavaksi kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen. Tutkimukseni 

empiirisen aineiston keräsin puolistrukturoidulla yksilöhaastatteluilla.   

 

Kohdeyrityksessä vuosittain toteutettavan työtyytyväisyystutkimuksen tuloksia on 

hyödynnetty tutkimuksessa palkitsemisulottuvuuden osalta. Näitä tuloksia olen 

verrannut haastatteluaineistosta saatuihin tuloksiin. Työtyytyväisyystutkimus täydentää 

osaltaan omia tutkimustuloksiani palkitsemisnäkökulman osalta. 

 

Aineiston olen järjestänyt kolmen eri teeman mukaan:  

 

a) Kassapalvelututkimuksen toiminnanohjauksen näkökulma 

b) Kassapalvelututkimuksen palkitsemisulottuvuus kassahenkilöstön näkökul-

masta 

c) Kassapalvelututkimuksen validiteetti asiakaskokemuksen mittarina 

 

3.2 Aineiston hankinta 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan aineiston harkinnanvaraisesta, teoreettisesta 

tai tarkoituksenmukaisesta poiminnasta (Eskola & Suoranta 2003, 61). Haastateltavat 

olen valinnut tarkoituksenmukaisesti tutkimusongelmaan perustuen yrityksen market-

toimialan ketjun neljältä organisaatiotasolta; operatiivisen tason kassapalvelu-

henkilöistä, kassaosaston palvelupäälliköistä, yksikön johdosta ja ketjujohdosta. 

Aineisto koottiin haastattelemalla kaiken kaikkiaan 11 henkilöä syyskuun 2013 - 

tammikuun 2014 aikana.  
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3.2.1 Haastateltavien valinta 

 

Pyysin kahta hypermarkettoimipaikan palvelupäällikköjä ehdottamaan minulle kassa-

henkilöstöstään henkilöitä, jotka edustaisivat mahdollisimman edustavasti erilaisia 

henkilöstöryhmiä. Tavoitteeni oli valita haastateltavaksi henkilöitä, joiden ikä ja 

työskentelyaika organisaatiossa poikkeaisivat toisistaan, kuitenkin niin, että otos 

edustaisi mahdollisimman hyvin kassaosaston koko henkilöstöä. 

 

Haastateltavien työssäoloaika kohdeorganisaatiossa vaihteli kahdesta vuodesta 15 

vuoteen. 11 haastatellusta kahdeksan oli naisia ja kaksi miehiä. Haastateltavien ikä 

vaihteli 23 vuodesta 61 vuoteen. Haastateltavista seitsemän oli kassamyyjiä, kaksi 

kassaosaston päälliköitä, yksi yksikön johtaja ja yksi koko hypermarketketjun johtaja. 

 

3.2.2 Haastattelukysymykset 

 

Haastattelukysymykset kattoivat kaikki kolme käsiteltävää tutkimusongelman teemaa. 

Ennen ensimmäisiä varsinaisia haastatteluja testasin haastattelukysymyksiä minulle 

tutun kassaosaston työntekijän kanssa. Hänen kommenttiensa perusteella tein vielä 

pieniä muutoksia varsinaiseen tutkimuslomakkeeseen. Koehaastattelu sisältyy 

tutkimusaineistoon. 

 

3.2.3 Haastattelujen kulku 

 

Haastattelut toteutin kahdenkeskisinä teemahaastatteluina. Pyrin luomaan 

vapaamuotoiselle keskustelulle mahdollisimman hyvät ja rauhalliset puitteet. 

Keskustelut pidettiin kassapalveluhenkilöiden sekä kassaosaston palvelupäälliköiden 

työpäivän aikana haastateltaville tutussa toimipaikan neuvottelutilassa heidän 

työpaikoillaan.  Ketjujohtajan haastattelu suoritettiin hänen työhuoneessaan. 
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Haastatteluissa tekemieni havaintojen mukaan haastateltavat suhtautuivat 

tutkimukseen varovaisen uteliaasti. Osa jännitti haastattelua, erityisesti haastattelun 

alkuvaiheessa. Tällöin pyrin vapaamuotoisella jutustelulla vapauttamaan tilannetta.  

Vapaamuotoisen osuuden jälkeen siirryin varsinaisiin haastattelukysymyksiin. 

Kysymykset olin järjestänyt kysymyslomakkeelle niin, että alussa kysyin ”helppoja” 

taustakysymyksiä ja vaiheittain siirryin enemmän pohtimista vaativiin kysymyksiin. 

 

Haastattelutilanteissa pyrin ottamaan tietoisesti mahdollisimman neutraalin kannan 

tutkimusaiheeseen. Haastattelujen kesto oli puolesta tunnista tuntiin. Keskimääräinen 

haastattelun kesto oli 40 minuuttia.  Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Haastattelun 

alussa pyysin luvan haastattelun nauhoittamiselle. Kerroin haastateltaville, että 

haastattelun aikana esiin tulevat asiat ovat luottamuksellisia ja sen, että ketään ei 

aineistoissa mainita nimellä, vaan haastateltavat on numeroitu ja tutkimuspaikat on 

nimetty aakkosin; toimipaikka A, toimipaikka B jne. 

 

Haastatteluissa käytin kysymysrunkoa, jolla varmistin, että kaikki olennaiset 

tutkimuksen osa-alueet tulee jokaisessa haastattelussa käsiteltyä. Koko nauhoitettu 

aineisto litteroitiin sanatarkasti. Merkitsin aineistoon myös haastattelun aikana 

tekemiäni erityisiä huomioita, kuten haastateltavan painokkaan kommentin tai 

naurahduksen. Koska tein litteroinnin itse, pääsin perehtymään materiaaliin hyvin jo 

haastatteluaineiston litterointivaiheessa.  Litteroitua materiaalia kertyi kaiken kaikkiaan 

43 sivua. 

 

3.3 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysin aloitin lukemalla aineistoa läpi useaan kertaan. Tein samalla 

alustavia merkintöjä haastatteluaineistoon varsinaista aineiston teemoittelua varten. 

Haastatteluaineistoon merkitsin eri teemoihin liittyvä kommentit omilla väreillään. 
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Tämän jälkeen ryhmittelin aineistoa kokonaiskuvan hahmottamiseksi teemoittain excel-

taulukkoon. 

 

3.4  Aineiston luotettavuuden arviointi 

 
 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, 

minkä vuoksi luotettavuutta tulee arvioida läpi koko tutkimusprosessin (Eskola & 

Suoranta 2000, 210).  Tutkimuksissa yritetään välttää virheitä, mutta silti tulosten 

luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa pyritään 

arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuuden mittauk-

sessa käytetään erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja (Hirsjärvi et al. 2009, 231). 

 

3.4.1 Tutkimuksen validiteetti 

 

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin pätevyyttä eli sitä, mittaako se tarkoitettua asiaa 

(Mäkinen 2005, 121). Hirsjärvi määrittelee käsitteen seuraavasti: validius tarkoittaa 

mittarin ja tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. 

Mittarit ja menetelmät eivät aina vastaa sitä, mitä tutkija kuvittelee tutkivansa. 

Esimerkiksi kyselylomakkeiden kysymyksiin vastaajat ovat saattaneet käsittää 

kysymykset eri tavalla kuin kysyjä on ajatellut, mikä vaikuttaa vastausten laatuun.  

(Hirsjärvi et al. 2009, 231)   

 

Tutkimukseni haastattelukysymysten validiteettia lisäsi se, että testasin 

haastattelukysymykset etukäteen ja tämän jälkeen vielä tein haastattelukysymyksiin 

korjauksia esihaastattelun perusteella. Haastatteluja suorittaessani huomasin, että 

aivan kaikki haastateltavat eivät ymmärtäneet kysymyksiä samalla, tarkoittamallani 

tavalla. Tällöin selitin haastateltavalle kysymyksen toisin. Tein myös haastateltaville 

tarkentavia kysymyksiä varmistaakseni, että kysymykset ymmärrettiin tarkoittamallani 

tavalla. 
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Tutkimuksen validius merkitsee kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen 

yhteensopivuutta. Kysymys on: sopiiko selitys kuvaukseen eli onko selitys luotettava? 

(Hirsjärvi et al. 2009, 232). Läpi tutkimusprosessin olen pyrkinyt pohtimaan tekemiäni 

tulkintoja tutkimuksen lähtökohdista. Olen myös pyrkinyt selittämään tekemäni tulkinnat 

ja niihin liittyvät tekijät ja olosuhteet niin tarkasti kuin mahdollista. 

 

3.4.2 Tutkimuksen reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, eli tutkimuksen 

kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi et al. 2009, 231). 

 

Tutkimuksen triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten aineistojen teorioiden ja menetel-

mien käyttöä samassa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 2003, 68). Tutkimukseni 

reliabiliteettia olen pyrkinyt parantamaan käyttämällä niin sanottua metodologista 

triangulaatiota, sillä täydensin haastatteluaineistoa palkitsemisen osalta henkilöstölle 

teetetyllä kassaosaston henkilöstötutkimuksella. 

 

Tutkimuksen tekijä voi vaikuttaa havaintojen luotettavuuteen ja puolueellisuuteen. 

Tämä nousee esiin, jos tutkija pyrkii suodattamaan kuulemansa ja perustamaan tiedon 

omiin kokemuksiinsa. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa tutkija tarkastelee aina 

tietoa oman kehyksensä läpi, sillä hän on itse tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija 

(Tuomi & Sarajärvi 2009,134 - 136).  On huomioitava, että olen työskennellyt pitkään 

tutkimuskohteena olevassa organisaatiossa, mikä ei voi olla vaikuttamatta tutkimukseni 

tulkintoihin. Tutkittavasta aiheesta minulla toki oli jo omat ennakkokäsitykseni. Pyrin 

kuitenkin tietoisesti mahdollisimman objektiiviseen lähestymistapaan niin haastatte-

luissa, aineiston analysoinnissa kuin tutkimuksen johtopäätöksissäkin.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 

toteuttamisesta (Hirsjärvi et al. 2009, 232). Olen pyrkinyt tässä työssä selostamaan 
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tutkimuksen eri vaiheet ja niiden taustat mahdollisimman seikkaperäisesti. Tutkijan 

tulisi kertoa, millä perusteella tulkintoja esitetään ja mihin hän päätelmänsä perustaa. 

Hirsjärvi et al. (2009, 233) mukaan tätä voidaan edesauttaa esimerkiksi liittämällä 

mukaan suoria haastatteluotteita, kuten olen tutkimuksessani tehnyt. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan sanoa aineistoa olevan riittävästi, kun uudet 

tapaukset eivät tuota tutkimusongelman kannalta uutta tietoa (Eskola & Suoranta 2003, 

62). Haastattelut ja alustavan analyysin aineistosta suoritettuani havaitsin vastausten 

olevan niin yhdensuuntaisia, että katsoin otantamäärän riittäväksi tutkimusongelman 

kannalta. Myös tutkimustyöni kvantitatiivinen osuus, henkilöstötutkimuksen tulokset, 

tukivat tätä olettamustani. 

 

3.5 Tutkimuskohteen kuvaus 

 

Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen kohteena oleva organisaation, joka on Etelä-

Suomessa toimiva alueosuuskauppa. Osuuskauppa on osa valtakunnallista S-ryhmää. 

 

3.5.1 S-Ryhmä 

 

S-ryhmä on suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jolla on 

Suomessa yli 1600 toimipaikkaa. S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen 

Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen. S-ryhmä tuottaa päivittäistavara- 

ja käyttötavarakaupan, liikennemyymälä ja polttonestekaupan, matkailu- ja 

ravitsemiskaupan, auto- ja autotarvikekaupan sekä maatalouskaupan palveluja. S-

ryhmän tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja omistajilleen asiakasomistajille. 

Tutkimukseni ajankohtajana, vuonna 2013 S-ryhmän vähittäismyynti oli 11,3 miljardia 

euroa. S-ryhmän vuoden 2013 tulos kasvoi 6,7 prosenttia edellisvuodesta ollen 226 

miljoonaa euroa. S-ryhmä jakoi asiakasomistajilleen ostoista keskittämisetua eli 
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bonusta 379 miljoonaa euroa ja investoi uusiin palveluihin ja toimipaikkoihin 566 

miljoonaa euroa. S-ryhmän henkilöstömäärä oli 41 784 vuoden 2013 lopussa.  

S-ryhmä muodostuu 20 itsenäisestä alueosuuskaupasta ja niiden omistamasta 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK). Lisäksi S-ryhmään kuuluu 8 

paikallisosuuskauppaa. Osuuskauppojen verkosto ulottuu koko maahan. Jäsenet eli 

asiakasomistajat omistavat osuuskaupat. 

Osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK toimii 

osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja 

tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja eri ketjujen 

kehittämisestä. SOK:n liiketoiminta täydentää S-ryhmän tarjontaa kotimaassa ja 

lähialueilla. 

SOK-yhtymän muodostavat puolestaan SOK ja sen tytäryhtiöt. Alueellisten ja 

valtakunnallisten tytäryhtiöidensä lisäksi SOK harjoittaa Baltian alueella ja Pietarissa 

marketkauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa. 

Päivittäistavarakauppaa harjoittavat valtakunnallisesti Prisma-, S-market-  ja Sale-

ketjut sekä pääkaupunkiseudulla Alepa-ketju. Lisäksi ABC-liikennemyymälöiden 

marketit myyvät päivittäistavaroita valtakunnallisesti. Vuoden 2013 lopussa 

marketketjuihin kuului lähes 900 toimipaikkaa ja ABC-liikennemyymälöitä oli 106. 

Käyttötavarakauppaa harjoittavat pääasiallisesti Prisma-, Sokos-, Emotion-, S-Rauta- 

ja Kodin Terra -ketjut, joiden lisäksi käyttötavaraa on pienemmässä mittakaavassa S-

market- Sale- ja ABC-ketjuissa. Vuoden 2013 lopussa Prisma-ketjuun kuului 

kotimaassa 64 ja lähialueilla 30 toimipaikkaa. Sokos-tavarataloja oli 22, Emotion-

myymälöitä 35, S-Rautoja 15 ja Kodin Terroja 12.  

 

S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskauppaan kuuluu lukuisia valtakunnallisia 

ravintolaketjuja sekä kaksi hotelliketjua, Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels & 
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Resorts. Ketjujen lisäksi S-ryhmään kuuluu suuri joukko erillisravintoloita.  S-ryhmässä 

autokauppaliiketoimintaa harjoittaa 11 alueosuuskauppaa.  

S-ryhmään kuuluu 20 alueosuuskauppaa ja 8 paikallisosuuskauppaa. Osuuskaupat 

ovat itsenäisiä yrityksiä, joilla on oma hallinto. S-ryhmässä liiketoimintaa hoitavat 

pääasiassa osuuskaupat. Osuuskauppojen verkosto kattaa koko Suomen. 

Alueosuuskaupparakenne syntyi 1980-luvulla, kun monta pienempää alueellisesti 

toimivaa osuuskauppaa yhdistyi yhdeksi suuremmaksi osuuskaupaksi, 

alueosuuskaupaksi. Alueosuuskauppojen tehtävänä on tuottaa asiakasomistajilleen 

etuja ja palveluita pääsääntöisesti valtakunnallisiin ketjuihin kuuluvissa 

toimipaikoissaan omilla toimialueillaan. 

Jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat 

keskusliike SOK:n. Osuuskauppojen omistusosuudet perustuvat osuuskauppojen 

jäsenmäärään ja niiden SOK:n tytäryhtiöiltä tekemiin ostomääriin. 

Kukin asiakasomistaja on sijoittanut osuuskaupan pääomaan saman suuruisen, kunkin 

osuuskaupan säännöissä määritellyn osuusmaksun. Osuuskaupan jäsenet ovat 

keskenään samanarvoisia, sillä päätösvaltaa osuuskaupassa käytetään ääni/jäsen -

periaatteella. 

 

S-ryhmä toimii ketjutoimintaperiaatteella, jossa keskitetty hankinta yhdistyy 

osuuskauppojen paikallistuntemukseen. Alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän 

liiketoiminta on pääsääntöisesti ketjutoimintaa, jossa yhteiset tuki- ja kehittämispalvelut 

tuotetaan keskitetysti. Ketjuuntunut liiketoiminta ja liiketoimintojen tarpeisiin räätälöidyt 

tietojärjestelmät mahdollistavat muun muassa laajojen valikoimien hallinnan sekä 

suuret hankintaerät. 

Osuuskauppojen ja SOK-yhtymän yhteisen ketjuohjauksen tarkoituksena on yhdistää 

S-ryhmässä oleva kokemus ja erityisammattitaito jatkuvaksi kaupalliseksi 

menestykseksi. Kukin ketjuohjausorganisaatio vastaa oman toimialansa 

ketjutoiminnan koordinoinnista, kehittämisestä, ohjaamisesta ja valvonnasta. Kun 
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ketjutoimintaan yhdistetään alueosuuskauppojen paikallinen markkina- ja asiakas-

tuntemus, on toimintamalli mahdollisimman tehokas.  

S-ryhmän ketjuja palvelevat päivittäistavara- ja käyttötavarakauppaa palveleva 

varastointi- ja logistiikkayhtiö Inex Partners Oy  

S-ryhmän palvelutarjontaa täydentää yhteistyökumppanien verkosto. Yhteistyö-

kumppaneilta tehdyt ostot kerryttävät myös ostoista keskittämisetua, Bonusta. Lisäksi 

S-ryhmällä on useita yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat asiakasomistajille hinta-

etuja. 

 

S-ryhmään kuuluva S-Pankki on niin sanottu kauppapankki, joka tarjoaa asiakkailleen 

pankkipalvelut päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja hankintojen 

rahoittamiseen. S-Pankin palvelut on ensisijaisesti suunnattu osuuskauppojen 

asiakasomistajille. S-Pankin omistavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta sekä S-

ryhmän alueosuuskaupat. Osuuskaupat toimivat S-Pankin asiamiehinä yli 700 S-

ryhmän toimipaikassa.  S-Pankin asiakaspalvelupiste löytyy jokaisesta Prismasta, 

lähes kaikista Sokoksista ja valikoiduista S-marketeista. S-Pankki on laajentanut 

tuotevalikoimaansa rahastoihin ja varainhoitoon. Merkittävä tapahtuma toukokuussa 

2014 oli päätös fuusioitumisesta LähiTapiola Pankin kanssa uudeksi S-Pankiksi, joka 

aloitti toimintansa toukokuussa 2014. Tämä merkitsi S-Pankin tuotevalikoiman 

laajentumista mm. vakuudellisiin luottoihin. (S-ryhmän esittely, www.s-kanava.fi). 

3.5.2 Case-yritys -  Alueosuuskauppa 

Case-yritys toimi tutkimusajankohtana 23 kunnan alueella. Yrityksen kuusi 

liiketoiminta-aluetta ovat market-, rauta-, auto-, tavaratalo-, liikennemyymälä- ja 

polttonestekauppa sekä majoitus- ja ravitsemustoimiala.   Organisaatio on myynniltään 

alueensa suurin yritys ja työllisti vuonna 2014 yli 3 000 henkeä. Konsernin liikevaihto 

vuonna 2013 oli 909,1 Meur. 
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Kuva 6   Case-yrityksen myynti toimialoittain 

 

Osuuskaupalla on yli 150 000 asiakasomistajaa. Asiakasomistajia on toimialueen 

talouksista noin 79 %. Asiakasomistajat saivat vuonna 2013 bonusta eli keskittämis-

etuja ostojensa perusteella 33,4 milj. euroa. (Case-yrityksen vuosikertomus, 2013) 

 

3.5.3 Tutkimuksen kohteena oleva yksikkö 

 

Tutkimuksen kohteena on alueosuuskauppaan kuuluva hypermarket-ketjun 

kassahenkilöstö. Kassahenkilöstö työskentelee yrityksen asiakasrajapinnassa. 

Ammattinimikkeenä tutkimuksen kohteena olevalla henkilöstöllä on pääsääntöisesti 

kassamyyjä. Operatiivisen henkilöstön lähiesimiehinä toimivat kassaosastojen 

palvelupäälliköt. Palvelupäälliköiden esimiehenä puolestaan kunkin hypermarket-

yksikön johtajat ja edelleen heitä johtaa Hypermarket-ketjun johtaja.  Haastattelut olen 

suorittanut kassahenkilöstön lisäksi kaikilla näillä kolmella (kuva 7) organisaa-

tiotasolla. 

 

 

 

Yrityksen myynti toimialoittain

Prisma S-market ABC Autokauppa

Sale Kodin Terra Sokos Hotellit ja ravintolat
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Kuva 7   Hypermarketketjun kassaosaston organisaatio 
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4. TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 

 

4.1.  Toiminnan ohjauksen näkökulma 

 

4.1.1 Palvelun mallintaminen (engl. service blueprinting) 

 

Asiakaslähtöisen palvelun toteuttamiseksi palvelukuvaukset ja standardit ovat tärkeitä, 

Niiden avulla palvelun laatu voidaan pitää hyvällä tasolla. Koska palvelu on 

olemukseltaan aineetonta ja altis inhimilliselle vaihtelulle, sen määrittely ja siitä 

edelleen viestiminen sekä sen kokonaisvaltainen hallitseminen on haasteellista. On 

äärimmäisen tärkeää, että kaikki palveluprosessin osat, niin esimiehet, työntekijät kuin 

tukipalvelutkin toimivat saman asiakaslähtöisen konseptin mukaan.  (Zeithaml et al. 

2009, 37; Kujansivu et al. 2007, 58) 

 

Palvelun laadun kuilumallin mukaan kuilu 2, eli laatuvaatimusten kuilu, käsittää sen 

eron, joka on palvelun määrittelyllä ja organisaation käsityksellä asiakkaan odotuksista. 

Mallin mukaan palvelun tuottajalla on usein vaikeuksia muuntaa asiakkaan palvelulle 

asettamat odotukset sellaiseen muotoon, joka olisi helppoa viestiä palveluhenkilöstölle. 

Laatuvaatimuskuilu kasvaa, mikäli yritys ei ole määritellyt palvelun kriteerejä tai 

palvelun kriteerit on määritelty epäselvästi. (Zeithaml et al. 2009, 37) 

 

Tutkimuskohteina olevissa yksiköissä palvelukuvaukset oli korvattu erilaisilla 

vaihtelevilla ohjeistuksilla. Kassapalveluhenkilöstöllä oli päivittäisessä käytössään sekä 

ilmoitustaulu että kassakansio, joka sisälsi kassaosaston istumalistan ja tiedot 

esimerkiksi käynnissä olevista kampanjoista. 

 

”Siinä päällikön huoneen ovessa tai siinä ilmoitustaululla on kaiken 

maailman lappusia mitä yrittää lukee ennen töihin tuloa, et jos siell on jotain 

uutta tietoo.” 
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Haastattelujen perusteella yksikköjen kassaesimiehillä ei ollut käytössä varsinaista 

mallinnusta tai kuvausta kassapalveluprosessista. Toinen kassapäälliköistä viittasi 

prosessikuvausta kysyessäni havainnointilomakkeeseen seuraavasti: 

 

”Joo, siis meill on ihan. No meill on niinkun. Me tehään kassalla sellasta, 

millähän nimellä se nyt on. Siis havainnointia! Elikkä meillä on siihen 

lomake. Ne on ne samat asiat, et siin on ihan laajasti kaikki mitä siin 

kassalla pitää. Sen jälkeen mä käyn kassahenkilön kanssa palaute-

keskustelun siitä, et miten se tilanne on menny.” 

 

Yksikään haastatelluista kassahenkilöistä ei kuitenkaan viitannut havainnointiin tai 

maininnut erikseen havainnointilomaketta. Toinen kassaesimiehistä mainitsi vuosien 

varrella olleen joitakin mallinnuksia koulutusseminaarien yhteydessä, mutta nämä eivät 

olleet jääneet kuitenkaan aktiiviseen käyttöön. Seuraavassa kassaesimiehen 

kommentissa käy selvästi ilmi se, ettei hän koe prosessikuvausta erityisen tärkeäksi: 

 

”Sitä prosessia ei koskaan, tai yritettiin kuvata sillon, kun 

prosessikuvaukset joskus 90-luvulla oli kova juttu, tai 2000-luvun alussa. 

Siit yritettiin tehä sellasta kaaviota. Mä tein johonkin mun varmaankin siis, 

siihen aikaan johtamisen erikoisammattitutkintoon sillon 2000-luvun alussa 

kävin, mutta sitte myöhemmin oli joka paikassa, et kyll niitä yritetty on. Mut 

tavallaan ku se oli niin moninainen ni siit kuitenkaa ei oo sellasta. Ni se 

prosessi-kaavio ei oo tullu semmoseks työvälineeks ikinä koska, siinä 

kuitenki se maalaisjärki voittaa.!” 

 

Jotta palvelua voitaisiin ylläpitää hyvällä tasolla, sen määrittely ja kokonaisvaltainen 

haltuunotto on tärkeää.  (Zeithaml et al. 2009, 37; Kujansivu et al. 2007, 58) Kuitenkin 

esimerkiksi Grönroos (2003, 148) painottaa sitä, että laatuvaatimuskuilun kuromisen 

kannalta johdon ja palvelun toimittajien sitoutuminen palvelun laatuun on paljon 

tärkeämpää kuin liian jäykkä tavoitteiden asettaminen ja suunnitteluprosessi itsessään.  

Kassaesimiehen kommenttia tilannetajun merkityksestä tukee esimerkiksi seuraava 
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Grönroosin (2007) määritelmä: ”Palvelun laatua on se, mitä asiakkaat kokevat sekä 

asiakkaan tilanteen mukainen toiminta. Palvelutilanteessa asiakaspalvelijan on 

toimittava vaihtelevasti ja luovasti.” Myös Pitkänen (2007, 7) painottaa asiakkaan 

tilanteen mukaista toimintaa sekä sitä, että palvelussa on toimittava vaihtelevasti ja 

luovasti. 

 

4.1.2 Perehdyttäminen kassapalvelun ohjaamisen keinona 

 

Grönroosin (2007, 116) mukaan sekä laatuvaatimusten (kuilu 2) että palvelun 

toimituksen kuilun (kuilu 3) pienentämisen kannalta merkittävä toiminto on työnteki-

jöiden perehdyttäminen tehtäväänsä.  Suoritettujen haastattelujen perusteella pereh-

dyttäminen on pääasiallinen ja kaikkien osapuolten mielestä tärkein kassapalvelutyön 

ohjeistamisen ja ohjaamisen muoto. Kaikki haastatellut kassatoimihenkilöt sekä 

palvelupäälliköt mainitsivat perehdyttämisen jossain muodossa. Case-yrityksessä 

perehdyttämiseen on laadittukin erilaisia kansioita, vihkoja ja muistilistoja. 

 

”Et mulla on itse asiassa perehdyttäjän muistilista, et varmasti taloon 

tullessa tulee kaikki käytyä läpi.” 

 

Osa kassapalveluhenkilöistä on erityisesti vastuutettu perehdyttämistehtävään. 

Haastattelujen mukaan perehdyttäminen painottuu pääasiallisesti palvelun laadun 

tekniseen ulottuvuuteen. Kirjallisuudessa teknistä laatua kuvataan usein termillä 

prosessilaatu. Toisin sanoen se, mitä asiakkaalle konkreettisesti jää jäljelle ostajan ja 

myyjän vuorovaikutuksen loppumisen jälkeen.  

 

”No, tietysti alkuun tulee se perehdytys. Käydään niin kun kaikki tehtävät 

läpi ja tällaiset ja no tietysti yleiset säännöt, palaverit.” 

 

”Tota tullessa on perehdytys. Siinä käydään vähän läpi mitä saa tehdä ja 

mitä ei saa tehdä ja mitä on niin kun vältettävä.” 
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”Tai meillä on kahen päivän perehdytys. Ensimmäinen päivä on sitä että 

käydään läpi ja harjotellaan sitä kassaaki, ja sit toisena päivänä ollaan 

oikeastaan enää perehdyttäjät siinä tukena, ja sit siitä lähtien se on 

melkeen sitten tota työkaverit ketkä auttaa.” 

 

”Siis uusi ihminen kun tulee, kassaihminen taloon, niin se saa semmoisen 

aa-nelos-pumaskan.  Ja kyllä se löytyy tuolta jostain kansiosta neuvon-

nasta. Jokainen on saanut sen siinä vaiheessa kun tulee. Mullakin on ties 

vaikka kuinka monta vissiin pukukaapin hyllyllä.” 

 

Yhtenäistä mallia perehdyttämiselle ei kuitenkaan näyttänyt olevan, vaan sekä 

perehdyttämisen muoto, että kesto vaihtelivat yksiköittäin. Asiakaspalveluhenkilöstön 

vastauksissa esiin tuli myös se, että toimialapalvelun kautta käytettävän tilapäisen 

henkilöstön perehdyttäminen jää usein vähäiseksi. 

 

Kuitenkaan yksin palvelun hyvä tekninen laatu ei takaa sitä, että asiakkaat voisivat 

pitää palvelun laatua kokonaisuudessaan hyvänä, sillä asiakkaan kokemaan 

kokonaislaatuun vaikuttaa myös palvelun toiminnallinen laatu eli se, millaisia ovat 

kohtaamiset palvelun tuottajan kanssa ja miten asiakas kokee saamansa palvelun.  

(Grönroos 2007, 75)  

 

Myös kassapalvelun toiminnallista laatua ohjeistetaan ainakin osittain perehdyttä-

misvaiheessa, kuten seuraavassa kassapalvelupäällikön haastattelussa tuli ilmi: 

 

”Ihan se, että kaikki lähtee siitä perehdytyksestä. Et meill on tosi kattava 

perehdytys. Meill on siihen ihan hirveesti materiaalia eli perehdyttäjät mä 

oon perehdyttänyt. Meill on neljä perehdyttäjää ja sitten tota joku heistä 

aina perehdyttää sitten. On semmonen kakspäivänen perehdytys niin kun 

kassalle, jossa käydään sitte toiminnat läpi sekä sit myös siin samalla sitä 

kassapalvelun laatua et millast sen pitäs olla. Ja mä käyn jo siinä 

vaiheessa kun mä palkkaan työntekijän ni siinä kohtaa jo näitä niin kun jo 
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asiakaspalveluasioita läpi et minkälaista ja sit arvoja et kerron mitä ne 

tarkottaa ne sanat.”  

. 

4.1.3 Palvelun johtaminen päivittäisessä toiminnassa 

 

Kujansuu et al. (2007) toteaa, että palvelua on sen aineettoman luonteen vuoksi 

haastava johtaa ja vaikea hallita. Palvelun ydin koostuu sarjoista palvelukohtaamisten 

totuuden hetkiä, joissa asiakas ja työntekijä, järjestelmien ja teknologian tukemina 

kohtaavat ja toimivat yhdessä. Mikäli kohtaamiset on huonosti hoidettu, toteutunut 

asiakkaan kokema palvelun laatu kärsii. Tämän vuoksi palveluprosessin totuuden 

hetket vaativat jatkuvaa johtamista, tukea niin esimiehiltä, kuin taustajärjestelmiltäkin.  

(Zeithaml et al. 2009, 123) 

 

Mayer et al. (2007) painottaa, että yrityksen kaikki toiminnot (engl. touch points) eivät 

ole asiakaskokemuksen kannalta yhtä tärkeitä, vaikka muutoin olisivatkin asiakkuus-

prosessien kannalta välttämättömiä.  Case-yrityksen ketjujohtaja painotti kassa-

palvelun merkitystä asiakaskokemukseen seuraavasti: 

 

”Tota, kyllä sillä (kassapalvelulla) on valtavan iso merkitys. Hinnan jälkeen 

toiseksi tärkein kilpailukeino on asioinnin helppous. Ja tietysti tää 

asiakaskokemus ja asioinnin helppous näkyy siellä niinku kassalla, se on 

sujuvaa, tehokasta, luotettavaa ja ei oo kassajonoja. Niin se asioinnin 

helppous korostuu kyllä siinä ja meidän niinkun henkilöstön palvelualttius, 

mielikuva ja ystävällisyys. Saattaa käydä niinkin että, kun liikkeeseen tulee 

niin ensimmäisen kerran myyjään katsekontaktilla törmää vasta kassalla.” 

 

Ketjujohtajan mukaan case-yrityksen kassapalvelulla on siis merkittävä rooli 

asiakaskokemuksen muodostumisessa. Kassapalveluhenkilöstö on useimmiten 

asiakkaan ainoa kontakti yrityksen henkilöstöön, mikä korostaa kassatoimintojen 

asiakaskohtaamisten tärkeyttä. Jos asiakas kokee, että häntä ei kohdella oikein, 

asiakassuhteeseen syntyy helposti pysyvä kolaus. Kuten Fischer et al. (2014, 99 -100) 
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asian määrittelee, palvelulupaus täytyy lunastaa joka kerta, kohtaaminen 

kohtaamiselta uudestaan.  

 

Seuraavassa spontaanissa kommentissa kassatyöntekijä kuvaa, kuinka kassapalvelun 

toiminnallinen laatu voi kompensoida esimerkiksi palveluympäristön (engl. service 

scape) puutteita: 

 

”Jos saat sen asiakkaan lähteen siitä hymysuin ni ei se välitä jos tuoll on 

röökinnatsoi tai…se korvaa sit muuta ihan varmasti.” 

 

Fischer et al. (2014, 110) toteaa, että asiakaspalveluhenkilöstön henkilökohtainen 

sitoutuminen ja kokemus omasta ammatillisesta identiteetistä vaikuttavat työilmapiiriin 

ja sitä kautta myös asiakaskokemukseen, Haastatteluissa tuli selkeästi esille se, että 

omasta hyvin tehdystä työstä koettiin ammattiylpeyttä. 

 

”Kassat on vaan kuluja lähinnä (naurua).  Mutta pakollisethan ne on. Ei 

ilmankaan niitä pärjää.” 

 

Johtamisella luodaan organisaatiokulttuuri siitä, mikä on tärkeää ja mitä halutaan 

edistää. Fischer et al. (2014, 12 ja 103) määrittelee johdon tärkeäksi tehtäväksi 

huolehtia, että organisaatio ja sen prosessit ovat riittävän läpinäkyviä, jotta henkilöstö 

kaikilla organisaation tasoilla kykenisi hahmottamaan kokonaisuuden ja luomaan 

ymmärrystä siitä, kuinka oma toiminta vaikuttaa asiakkaan kokemukseen.  Se, miten 

työntekijä kokee esimiestyön, sisäisen laadun, työilmapiirin ja henkilökohtaisen sitoutu-

misen, vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen (Fischer, 2014, 111). Kassatyöntekijän 

seuraava kommentti tukee edellä mainittua yhteyttä: 

 

”Ei sit tuu mitään jos sä et pidä työstäs. Jos sä et viihdy siellä ni et sä kyllä 

anna sitä sataa prosenttia siin vaiheessa.” 
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Työntekijät sitoutumisen ja motivaation lisäksi on johdon esimerkki tärkeä. Useiden 

tutkimusten perusteella se seikka, että päälliköt näyttävät kokevansa hyvän 

asiakaspalvelun tärkeäksi, on oleellinen edistävä tekijä asiakasrajapinnan henkilöstön 

asiakaspalveluorientaatiossa. Esimerkiksi Elmadag et al. (2008) on tutkimuksessaan 

todennut että esimiehen valmentavalla johtamistyylillä on useista tekijöistä suurin 

vaikutus asiakasrajapinnan sitoutumisessa palvelun laatuun.   

 

Haastattelujen perusteella perehdyttämisvaiheen jälkeen päivittäisohjaus tutkimus-

kohteessa on vaihtelevaa ja painottuu aineiston mukaan erityisesti teknisen laadun 

ulottuvuuteen. Haastattelujen mukaan toiminnalliseen laatuun ei juurikaan puututa 

päivittäisessä johtamisessa.  Ohjausta hoidetaan lähinnä kirjallisesti kassakansioilla ja 

eri tyyppisillä tiedotteilla. Kassaosaston palvelun johtamista on myös delegoitu 

kassapalvelupäällikön mukaan yksikön neuvontatiimin tehtäväksi. 

 

”Ja sitte tota tietysti semmonen jokapäiväinen ohjaaminen jää hyvin 

pitkälle tohon niinku neuvonnan työntekijöiden tehtäväksi.” 

 

Palvelun ohjaaminen on melko pirstaleista. Haastattelujen mukaan on paljon 

kassahenkilön omasta aktiivisuudesta ja myös hänen tiedotteiden seurantaan käyttä-

mästä vapaa-ajastaan kiinni, kuinka hän pysyy ajan tasalla kassapalveluun liittyvistä 

ohjeista. 

 

”Kassapäällikön ovessa tai siinä ilmoitustaululla on kaiken maailman lippu-

sia mitä yrittää lukee ennen töihin tuloa et jos siell on jotain uutta tietoo. 

Kyll niitä pitäs kattoo onko siellä uutta tullu sen jälkeen kun on viimeks 

kattonu.” 

”No kassakansio, mistä löytyy se istumalista, ni siell on sitte ne kaikki, 

lippua ja lappua mitä kampanjoita meneillään tai mitä pitää huomioida 

muuten.” 
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”No onhan se rutiinia, mutta onhan meillä se kassakansio, mistä katotaan 

se istumajärjestys ja katotaan jos on jotain tarjouksia, ja siin on aina meille 

kaikille kassatyöntekijöille infoo.  Periatteessa pitäis käydä läpi, mutta en 

mäkään aina niitä käy läpi, vaikka mä tuun aina hyvissä ajoin, että mä 

kerkiäisin käymään. Ja sittenhän meillä on fläpit kassoilla, kansiotyyliin, 

mitkä  on siinä koko  ajan hollilla, niitähän ei tarvi ku plärää siinä kun ne on 

pystyssä, et sieltähän löytyy sit niitä toimintaohjeita, et jos tulee tilimyyn-

tiä, kassalaskutusta sun muuta, kun ne tulee sen verran harvemmin niin ei 

voi ees muistaa, ni sieltähän pystyy sitten vähän lunttaamaan. Sitten on 

palaverit.” 

 

Pitkään tehtävässään toiminut kassapalveluhenkilö kuvailee esimiestoimintaa seuraa-

vasti. 

 

”Ei se esimies kauheesti puutu ainakaan mun tekemisiin.” 

 

Fischer et al. (2014, 114) korostaa esimiesten keskeistä roolia johtamistehtävän 

toteuttamisessa ja siinä, että heidän tuleekin olla enemmän systemaattisia keskinäisen 

yhteistyön mahdollistajia kuin toiminnan valvojia. Tämä vaatii esimieheltä tietoista 

valintaa antaa alaisilleen mahdollisuuksia toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös 

Grönroosin (2003, 270) mukaan operatiivista päätöksentekoa on hajautettava 

mahdollisimman paljon. Jäykät säännöt ja järjestelmät voivat viedä työntekijältä moti-

vaation, ja estää heitä toimimasta tilanteissa, jotka vähänkin poikkeavat normaaleista 

menettelytavoista. 

 

Palvelupäällikkö kertoo, että kassapalvelun laatua ohjataan perehdytyksen jälkeen 

lähinnä henkilökuntapalavereissa. Seuraavan kommentin mukaan palavereissa 

käsitellään myös palvelun toiminnallisen laadun ulottuvuutta. 
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”Ja sit ihan henkilökuntapalavereissa, niin joka ikisessä palaverissa 

käydään lähes samoja asioita läpi. Muistutellaan siitä, millasta asiakas-

palvelun täytyy olla.” 

 

Esimiehen täytyy oivaltaa, ettei hänen itse tarvitse aina olla mukana kertomassa 

”oikeata vastausta” (Fischer et al. 2014, 114). Edellä mainittu Fischerin esittämä malli 

toteutuukin hyvin seuraavan kassaosaston työntekijän mukaan: 

 

”No meillä on mun mielestä aika lailla silleen, että me puhalletaan yhteen 

hiileen, elikkä justiinsa työkaverit pitää toisistaan huolta, miten sen sitten 

määrittelee - määritellään yhdessä ne työtavat, ja justiinsa miten eri 

tehtävät tehdään. Mut sitte ihan tietysti päivittäistä ni totta kai se nyt, 

esimies on siellä meidän porukassa ni, totta kai sen nyt näkee ja 

tarvittaessa puuttuu. Osaston vastaava antaa sillai ne normit minkä 

mukaan toimitaan. Sitte, jos tulee ongelmatilanteita, niin tullaan tietenkin 

neuvomaan ja opastamaan.” 

 

Yksi kassapalvelupäälliköistä mainitsi innostuneesti tekevänsä kassatyöskentelyn 

havainnointia. Tulkintani mukaan tässä tapauksessa ohjataan myös kassatyön toimin-

nallista palvelun laadun ulottuvuutta. 

 

”Me tehään kassalla sellasta, millähän nimellä se nyt on. Siis 

havainnointia! Elikkä meillä on siihen lomake. Mä en itse sitä tee vaan 

sitten niin työntekijät tekee sitä toisilleen, koska jos mä meen siihen selän 

taakse, ni se on ihan eri asia. Mä luulen että ne skarppaa viel enmmän 

siinä. Et se on vähän rennompi ja sit havainnointii teen satunnnaisesti 

vuosittain. Ja nyt tehtiin viimeks keväällä ihan kaikille. Ne on ne samat 

asiat, et siin on ihan laajasti kaikki mitä siin kassalla pitää. Sen jälkeen mä 

käyn kassahenkilön kanssa palautekeskustelun siitä, et miten se tilanne 

on menny.” 
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Kassaesimiehet näkivät henkilökuntapalaverit tärkeäksi kanavaksi asiakaspalvelun 

johtamisessa. Kassaesimies kuvaili toimenpiteitä kassaosaston palvelun ohjaamiseen 

seuraavasti: 

 

”Ja sit ihan henkilökuntapalavereissa, niin joka ikisessä palaverissa 

käydään lähes samoja asioita läpi, muistutellaan siitä, millasta sen 

asiakaspalvelun täytyy olla.” 

 

Toinen esimies painotti myös palaverien keskustelevaa luonnetta, jossa henkilöstöllä 

on mahdollisuus pohtia toimintatapoja yhdessä. 

 

”Meillä on kuukausittaiset kassapalaverit, joissa käydään siis läpi sitä, 

miten on menny ja mitä on tulevaisuudessa ja korjataan aina niitä, jos on 

tullu asiakaspalautteita ni niihin sitte, niistä tehdään sitte semmonen teema 

sinne palaveriin, et ehkä ne on ne tärkeimmät siinä et päästään 

keskustelemaan niinku kaikki yhdessä ja miettimään onks joku asia, 

pitääks se tehdä näin vai pitääks se tehdä toisin.”  

 

4.1.4  Kassapalvelututkimus kassaosaston palvelun johtamisessa 

 

Mittarit ovat konkreettisia johtamisen työkaluja, joiden avulla voidaan hallita 

monimutkaisiakin kokonaisuuksia ja samalla saadaan tietoa suoriutumisesta 

suhteessa tavoitteisiin. Toisin sanoen niiden avulla voidaan kontrolloida, kuinka 

suunnitellut asiat toteutuvat käytännössä. Lisäksi mittareilla voidaan viestiä 

henkilöstölle tavoitteista ja ohjata sitä tekemään oikeita asioita. Jo pelkkä mittarin 

pystyttäminen parantaa laatua. Kun mittareita käydään läpi säännöllisesti, syntyy 

tuloksia ja ennen kaikkea työprosesseissa oleviin ongelmakohtiin voidaan puuttua ja 

ne korjata.  (Kujansivu et al. 2007, 159-160) 
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Bournen (2005) tutkimusten mukaan suorituskyvyn mittauksen myötä organisaatiossa 

sisäinen viestintä on huomattavasti parantunut, koska mittareiden antamia tuloksia 

aletaan säännöllisin väliajoin viestiä henkilöstölle. Ukko et al. (2005,74) tutkimuksessa 

sekä case-yrityksen henkilöstö että johto olivat yhtä mieltä siitä, että mittaus antoi 

enemmän sisältöä osapuolten väliseen kommunikaatioon, esimerkiksi kehitys-

keskusteluissa.  

 

Case-yrityksessä kassapalvelututkimus näyttää olevan tärkeä väline johtamiselle, 

koska se tarjoaa jatkuvan, rakentavan ja kaikkien organisaation osapuolten mielestä 

merkityksellisen palautteen asiakasrajapinnan kassaosaston työstä. Kassapalvelu-

tutkimus puoltaa paikkaansa konkreettisena apuvälineenä niin päivittäisjohtamisessa, 

säännönmukaisissa kassapalavereissa kuin kassahenkilöstön kehityskeskustelujen 

tukenakin. Kassapalvelupäällikkö kuvaa tutkimuksen käyttöä kassapalvelun johta-

misen tukena seuraavasti: 

 

”Niin kyllä se ohjaa (toimintaa), kun ne kassahenkilöt näkee tän tuloksen, 

et mihin täytyy taas kiinnittää enemmän huomiota. Niin sillä tavalla jos näit 

vaan tehtäis, eikä käytäs läpi niin ei päästäis kiinni siihen palvelun laadun 

kehittämiseen.” 

 

Grantin (2011) mukaan tuomalla asiakkaalle tuotetun arvon ja hyödyn näkyviin 

työntekijöille, synnyttää se työntekijöille merkityksellisyyttä, mikä tuottaa kolmenlaisia 

seurauksia: 

 

4. Vaikutuksien esille nostaminen auttaa työntekijöitä ymmärtämään 

syvemmin, mikä vaikutus heidän työllään on loppukäyttäjän kannalta. 

5. Arvostuksen tunne saa työntekijät kokemaan, että asiakkaat arvostavat 

heitä ja heidän työpanostaan. 

6. Empatian avulla työntekijät pystyvät paremmin asettumaan asiakkaan 

asemaan, ymmärtämään hänen tilanteitaan, toimintaansa ja tarpeitaan. 
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Asiakkaiden palautteen merkitystä kassaosaston työntekijä kuvailee seuraavasti: 

 

”Onhan se silllai niin, kun on asiakastyytyväisyyskyselyssä, mihin tossa 

mihin noi asiakkaat kiinnittää huomiota niin yrittää ittekki.”   

 

Kassaosaston päällikkö kertoo käyttävänsä kassapalvelututkimusta asiakasnäkö-

kulman osalta hyödyksi sekä palavereissa että kehityskeskusteluissa. 

 

”….Ja monta kertaa avataan siitä sillä tavalla niinku auki, että mitähän 

asiakas on ajatellu tässä kohdassa?!  

 

Myös yksikön johtaja painottaa sitä, että kun asia tulee esille asiakkaan kertomana, 

esimerkiksi asiakaspalautteen välityksellä, siihen suhtaudutaan myötämielisemmin 

kuin esimiehen kautta tulevaan viestintään. 

 

”Ei henkilöstö välttämättä koe että, jos mä sanon esimiehenä et mä olen 

eri mieltä, mut sit kun asiakas, ne ottaa sen vakavammin.” 

 

Lönnqvistin (2004) tutkimusten mukaan useat lähteet osoittavat, että kvalitatiivinen 

tieto, ns. avoimet kysymykset on koettu erityisen hyödyllisiksi toiminnan ohjauksen 

välineiksi. Haastatteluissa avoimien palautteiden merkitys tuli erittäin vahvasti esille 

sekä työntekijöiden, päälliköiden että johdon kommenteissa. Avoimet kysymykset 

näyttävät edistävän henkilökuntapalavereiden vuorovaikutteisuutta.  Tämä tuli esille 

erityisen painokkaasti kassapalveluhenkilöstön taholta: 

 

”Ja sit ne avoimet palautteet, mitä sieltä tulee, ni niistä usein myöskin 

keskustellaan.  Et jos asiakas on arvioinu vaikka jonkun, jonkun hevi-

osaston asioita, niin sit täs palaverissa ku sitä käydään läpi ni sitte 

mietitään että onko se vaikuttanu niiku johonki muuhun arvosanaan, niinku 

meiän toimintaan.” 
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”Sieltä otetaan justiinsa avoimia kommentteja. Palavereissa näkyy 

taululla.” 

 

”Ne kirjalliset palautteet tietenki… Et nehän me käydään sitten huolella 

läpi, jos tulee jotain. Ei niinkään noi pisteet, nehän on vaan numeroita, mut 

sitten just noi avoimet, niist saa enemmän irti.” 

 

Kassapalvelupäällikkö korosti avointen palautteiden virittävän keskustelua 

palavereissa seuraavasti: 

 

”Ja sit ne avoimet palautteet, mitä sieltä tulee, ni niistä usein myöskin 

keskustellaan.” 

 

Myös yksikön johtaja painotti avointen kysymysten tärkeyttä. Hän mainitsi 

perehtyvänsä niihin huolella. 

 

Ne (avoimet kommentit) on aina tärkeitä. Ne on oikeastaan niitä 

tärkeimpiä. Et ne nousee niinku sieltä. Kyllä mä aina ne luen sieltä. 

Viimeksi hyvinkin tarkasti.” 

 

Ketjun johtaja nosti esille kyselyn siirron perinteisestä lomakekyselystä tablettitieto-

koneelle. Tähän liittyen hän ilmaisi myös huolensa avoimien palautteiden kohtalosta, 

koska asiakkaiden kynnys avoimen palautteen antoon voi nousta, kun se joudutaan 

kirjoittamaan tabletille eikä perinteisesti paperille. 

 

”Avoimet palautteet on aina äärimmäisen tärkeitä. Jos siellä toistuu 

samoja asioita ja päästään niiden numeroiden taaksekin vähän.” 

 

Haastattelujen perusteella kaikilla organisaatiotaloilla avoimien kommenttien painoarvo 

verrattuna tutkimuksen muuhun sisältöön näytti olevan todella suuri. Laadullista 

aineistoa, kuten vastauksia avoimiin kysymyksiin, pidetään yleensä erityisen hyödyl-
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lisinä. Kuitenkaan, kuten Lönnqvist (2004, 230) toteaa, subjektiiviset mittarit eivät aina 

kuvaa objektiivisesti todellisuutta, sillä niitten kautta ei päästä seuraamaan tarkalla 

tasolla esimerkiksi mitattavan ilmiön kehittymistä ja muutosta.    

 

4.1.5 Kassapalvelututkimus tavoitteiden seuraamisen apuna 

 

Laitisen (2003) mukaan seuraavat tekijät ovat tärkeitä tavoitteiden saavuttamisessa: 

  

- Henkilökunnan on oltava tietoinen tavoitteista ja myös sisäistettävä ne 

- Henkilöstöllä on motivaatio pyrkiä kohti tavoitetta.  

- Tuloksia on mitattava ja verrattava asetettuja tavoitteita saavutettuihin.  

 

Erityisen tärkeää on viestiä tavoitteet sille organisaation tasolle, jota ne koskevat. 

Rantamäki et al. (2006, 115) määritteleekin esimiehen keskeisiksi tehtäviksi tavoite-

asetannan ja tulosten seurannan. Tulosten seurannassa oleellista on myös aikaväli, 

jolla tavoitteita seurataan. Mittausjakson suorituksen analysoiminen yhdessä 

jälkikäteen palauttaa mieleen ne valinnat ja suoritukset, jotka johtivat lopputulokseen.  

Mikään palkkiomalli ei tuota kuitenkaan täyttä hyötyä, ellei siihen palata toistuvasti 

vuoden aikana. 

 

Haastattelujen perusteella esiin nousi se, että tutkimuksen läpikäynnille ei ole selkeää 

mallia. Läpikäynnille ei tahdo löytyä myöskään jokaisen tutkimuskierroksen jälkeen 

aikaa. Haastatteluissa nousi esille myös kassapalvelupäälliköiden ajanhallinnan 

haasteet. Heidän toimenkuvansa on laaja ja johdettava henkilöstömäärä suuri.  

Kysymykseen, käytkö tutkimusta läpi oman organisaation kanssa, kassapalvelu-

päällikkö totesi: 

 

”Kyllä mä yritän siellä (kassaosaston) palavereissa käydä. Se tulee 

ennemmin tai myöhemmin.  Jos sitä ei tuu nyt ihan heti, niin siinä 

seuraavassa palaverissa, niin kyllä ennemmin tai myöhemmin.” 
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Joskus tulokset jäävät pelkän ilmoitustaulun varaan. Kuitenkin henkilökohtaista 

viestintää pidettiin Karhun tutkimuksessa (2005, 57) kaikilla organisaation tasoilla 

tehokkaimpana viestintäkanavana. Toinen kassapalvelupäälliköistä painottikin tulosten 

yksityiskohtaista läpikäyntiä henkilökuntapalavereissa seuraavasti: 

 

”Elikkä tää kysely, ainaku se on tehty meillä, niin mä käyn sen joka ikinen 

kerta palaverissa läpi koko kassaosaston kanssa. Jokanen kohta 

käydään läpi, et miks tää on saanu tämmösen arvosanan, mistä se voi 

johtua ja mitä me voidaan tehdä paremmin.” 

 

Pääsääntöisesti kassahenkilöstö oli tyytyväinen tulosten läpikäyntiin. Yksikään 

haastatelluista ei ilmaissut tyytymättömyyttään tulosten läpikäyntiin. Kaikki haastatellut 

kassahenkilöt kertoivat saavansa riittävästi tietoa tuloksista.  

 

”Joo, kyllä meidän esimiehet käy, ja sitten ne esitellään meille, ne tulokset 

kaikki.” 

 

Tutkimus osoitti, että kassapalvelututkimuksella sinänsä on ainakin hetkellistä positii-

vista vaikutusta kassaosaston henkilöstön työskentelyyn.  

  

”Ehkä sitä pyrkii petraamaan kun tulokset tulee. Sitten taas ajan kanssa ei 

kiinnitä niin huomioita siihen.” 

 

”No kyllä se varsinkin kun tulokset tulee, niin kyllä sitä aina rupee omaa 

työtään miettimään miten niinku tekee jos jossain on niinku selkeesti olis 

parannettavaa niin silloin miettii omaa työtään.” 

 

”Kyllähän se siis tietenki jos saadaan hyvät tulokset siitä, niin kyllhän se 

motivoi silleen että jää se hyvä mieli, että jatka samaan malliin ihmeessä” 
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Kassapalvelututkimuksella ei kuitenkaan ollut positiivista vaikututusta työskentelyyn 

aivan kaikkien haastateltavien työntekijöiden mielestä: Yksi haastateltavista kassa-

työntekijöistä suhtautui muita haastateltavia kriittisemmin kassapalvelututkimuksen 

vaikutukseen. 

 

”Kyllä ne ainakin jotka on pitempään talossa ollut, joilla on omat 

toimintatavat, eivät oo lähteny mitään muuttelee.” 

 

Tässä voisin tulkita vastauksen niin, että myös haastateltava, vaikka ei suoraan 

viitannutkaan itseensä, on sitä mieltä, ettei tutkimuksella ole varsinaista vaikutusta 

työsuoritukseen ja tietyt toimintatavat ovat ajan myötä vakiintuneet eikä niihin voida 

helposti vaikuttaa.  

 

Palaverit ja tutkimuksen läpikäynnit käsitetään usein vain yksisuuntaisiksi ylhäältä 

alaspäin tapahtuviksi viestintätilanteiksi.  Zeithaml et al. (2009, 168) on todennut, että 

päinvastainen alhaalta ylöspäin tapahtuva viestintä on tärkeää, jotta operatiivinen johto 

ja edelleen ylin johto saisi parhaan mahdollisen näkemyksen siitä, millaisia odotuksia 

asiakkailla on yritykseen nähden. Ovathan asiakasrajapinnassa työskentelevät ihmiset 

jatkuvassa yhteydessä asiakkaisiin.  Asiakaspalveluhenkilöstö tarjoaa elintärkeän 

yhteyden ulkoisten asiakkaiden ja sisäisten organisaation toimintojen välillä. Heidän 

tulisi ymmärtää, suodattaa ja tulkita tietoa edustamansa yrityksen ja sen ulkoisten 

toimintojen välillä.    

 

Yhdessä kassapalveluhenkilöstön kommentissa vuorovaikutteisuus nousi spontaanisti 

esille: 

”Et meillähän on nyt tää kassapäällikkö sellainen et ottaa avoimesti niitä 

ehdotuksia vastaan. Me käydään niitä aika lailla yhessä läpi.” 

 

Avoin ja vastavuoroinen keskustelu nousee Liukkonen et al. (2002, 261) mukaan 

yhdeksi tärkeimmäksi työvälineeksi työntekijän työmotivaatiota kehitettäessä. Toinen 

kassapalvelupäälliköistä korostikin palavereissa asioiden yhdessä keskustelua. 



66 (84) 
 

“sitte semmonen teema sinne palaveriin, et ehkä ne on ne tärkeimmät siinä 

et päästään keskustelemaan niinku kaikki yhdessä ja miettimään onks joku 

asia, pitääks se tehdä näin vai pitääks se tehdä toisin” 

 

Kujansivu et al. toteaa (2007, 187), että yrityksillä on usein hyvin kehittyneitä työkaluja 

käytössään, mutta niitä ei juurikaan käytetä hyväksi. Voidaan käyttää paljonkin 

resursseja erilaisten mittausten ja selvitysten tekemiseen, mutta voidaan kuitata 

lyhyesti jossain kuukausipalaverissa. Tämä saattaa Kujansivun mukaan johtua siitä, 

että johdolla on liian paljon erilaista informaatiota suodatettavanaan, mikä hajauttaa 

johdon huomiota moniin asioihin. Kyseinen seikka tuli hyvin myös esille myös ketju-

johtajan haastattelussa. 

 

”Sitä tutkimustietoo on niin paljon saatavilla.  Oikeestaan kaipaaki tällasia, 

jotka on tällasia nopeita, lyhyitä, ketteriä ja saadaan vastaukset nopeesti  

ja tota pystytään tekemään johtopäätökset  hyvin nopeesti. Ei tätäkään 

(viittaus kassapalvelututkimukseen) ei tarvii kattoo kun minuutin ni 

tiedetään se missä on onnistunut ja missä on epäonnistunut. Siihen ei 

tuntia tarvii varata aikaa. Se tässä arjen kiireessä sopii meille varsin hyvin. 

Toki niitä syvällisiä tutkimuksiakin tarvitaan. Täytyy ollakin tällainen hyvä 

mixi. Tämä ajaa juuri sitä henkilöstön työskentelyä ja ohjausta ja jatkuvaa 

laadun mittaamista”  

 

Jotta työntekijä voisi onnistua työssään, on hänen tiedettävä mitä häneltä odotetaan. 

Myönteinen ja rakentava palaute auttavat suuntaamaan toimintaa (Rantamäki et al. 

2006). Kehityskeskustelut nousivat erityisesti kassapäälliköiden haastatteluissa esille. 

Molemmat haastatelluista palvelupäälliköistä ilmoittivat käyttävänsä tutkimusta hyödyk-

seen kehityskeskusteluissa. 
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4.2  Palkitsemisnäkökulma 

 

Rantamäki et al. (2006, 16) mukaan palkitseminen on organisaation johtamisen väline, 

jonka avulla strategiset päämäärät konkretisoidaan ja muutetaan edelleen toiminnalli-

siksi tavoitteiksi. Palkitsemisen perusteet kertovat sen, mitä työntekijältä odotetaan.  

 

Hyvin suunniteltu ja toteutettu palkitseminen ohjaa tehokkaasti henkilöstön toimintaa. 

Palkitsemisen kautta voidaan päästä parempiin tuloksiin ja vaikuttaa työntekijöiden 

suorituksiin, työn tehokkuuteen ja työntekijöiden motivaatioon.  Rahallisen palkitse-

misen alueella esimiehen päivittäisen johtamisen kannalta tehokkaimmat työvälineet 

löytyvät tavoitteiden saavuttamiseen liittyvistä palkkioista (Rantamäki et al. 2006, 92). 

 

Usein palkitsemisjärjestelmistä ei ole kuitenkaan kerrottu riittävän selkeästi 

asianosaisille, jolloin ei tiedetä, millä perusteella palkkioita maksetaan ja miten itse voi 

vaikuttaa palkkioiden saamiseen.  Kaikilla haastattelemillani kassahenkilöillä oli melko 

hyvä käsitys osaston palkitsemisperusteista.  Erityisesti budjetin ylitys ja asiakastyyty-

väisyystutkimus osattiin auttamatta mainita. Kassatyytyväisyys tuli spontaanisti esille 

kahden haastatellun osalta. Vaikutti siltä, että asiakastyytyväisyystutkimus ja kassatyy-

tyväisyystutkimus käsitteinä sekoittuivat haastateltavien kommenteissa. Toki ne ovat 

käsitteinä hyvin samantyyppisiä, joista havaintojeni mukaan puhutaan muutenkin 

paljon ristiin.  

 

Kassaosaston palkitsemisperiaatteita haastateltava kassahenkilöstö kuvaili seuraa-

vasti: 

”Kassaosastolla se on nimenomaan tää asiakastyytyväisyys ja sitten siinä 

on tää, osastolla se muistaakseni se on tää tulostehokkuus, jotain 

tämmöstä. Se asiakastyytyväisyyskyselyn tutkimus, tehot, mitähän siinä 

vielä on?”  

 

”No kyllä se palkitseminen siitä muotoutuu, että me ollaan budjetti ylitetty. 

Tai sit… sen mukaan. Saadaan sitä tulospalkkioo sitten.” 
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”No siihenhän vaikuttaa just nää meidän myynnit ja tehot, ja sitten toi 

asiakastyytyväisyys ja sitten toi kassatyytyväisyys.” 

 

Kassapalvelututkimuksen vaikutus positiivisesti työn suorittamiseen tuli esille lähes 

kaikissa haastattelussa. Kuitenkin painotettiin erityisesti sitä, että itse tulospalkkio ei 

ollut ainoa vaikutin. Merkittävämmältä kuin itse tulospalkkio vaikutti tutkimuksen 

välineellinen arvo palautekanavana ja tiimihenkeä vahvistavana instrumenttina.  

 

Rantamäki et al. (2006, 71) mukaan palaute on mahdollisesti hyötysuhteeltaan 

tehokkain palkitsemisen muoto. Organisaatioissa on usein palautetta monista lähteistä; 

se vain pitää tehdä näkyväksi ja kohdistaa ihmisiin. Palkitsemisjärjestelmien 

instrumentaalista vaikutusta asiakasrajapinnan henkilöstön sitoutumisessa palvelun 

laatuun tukee muiden muassa Pi-Chuanin (2012) tutkimus. 

 

”Ja kyll se jotenki motivoi tietenki kun seill on se tulospalkkio taustalla ni. 

Tietää et siitä sillee hyötyy jotain, vaikka se ei oo se pääpointti.” 

 

”Joo, kyllähän se herättää keskustelua ja sitte tuloksia odotetaan. Ja eikä 

mun mielestä pelkästään sen takia, et siin odotetaan esimerkiksi 

tulospalkkiota.” 

 

”Ja sit sen huomaa siitäkin, miten, jotenki sitoutuneita noi kassat on.  Jos 

vaikka ollaan jääty tavoitteesta, kerran jäätiin 0,01, kuinka pettyneitä ne 

on. Et ne tosissaan. Ne ei nyt aattele siinä sitä palkkioo, mihin tää on myös 

sidottu, mut kyll ne on sitte pettyneitä, jos ei päästä siihen.” 

 

Suurimmat ongelmat palkitsemisjärjestelmissä ovat palkitsemisen oikeudenmukaisuus 

ja tavoitteiden oikeellisuus. Tulosten ja niistä maksettavien palkkioiden välisten 

yhteyksien on oltava selkeitä (Kaplan & Atkinson 1998, 675).  Kassaosaston päällikön 

kommentin mukaan tämä kriteeri toteutuu hyvin: 
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”Ei, sillai. Tää koetaan sillai rehelliseks palautteeks ja se että ne tavotteet.  

Kyll me kymppisuoritusta haetaan koko ajan.” 

 

Menestyäkseen ja onnistuakseen työssään, on työntekijän tiedettävä mitä häneltä odo-

tetaan. Rantamäki et al. (2006, 33) esittää, kuinka myönteinen ja rakentava palaute 

auttavat suuntaamaan toimintaa. Rantamäen mukaan hyvä työsuoritus syntyy, kun 

työntekijä osaa ja haluaa tehdä työnsä hyvin ja organisaatio antaa siihen mahdolli-

suuden. Työntekijällä pitää olla kuitenkin myös riittävät tiedot ja taidot sekä halu 

onnistua. Organisaatio luo työntekijälle onnistumisen mahdollisuuksia myös 

huolehtimalla tavoitteiden selkeydestä sekä tarjoamalla hyvät työvälineet. 

Palkitsemisen avulla voidaan tukea onnistumista kaikista edellä mainitusta kolmesta 

näkökulmasta (kuva 8). Palkitseminen voi kannustaa henkilöstöä myös kehittämään 

omaa osaamistaan. Palkitseminen selkeyttää myös tavoitteita, luo tilanteita palautteen 

antoon ja lisää tiedon kulkua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8    Hyvän työsuorituksen edellytykset (soveltaen Rantamäki et al. 2006) 

 

 

 

Mahdollisuus tehdä 
Selkeät tavoitteet 
Rooli ja vastuut 

Palaute toiminnasta 
Riittävä tiedonkulku 
Hyvät työvälineet 

Halu tehdä 
Motivaatio 

Halu onnistua 
Arvostuksen kokeminen 

Rakentava palaute 

 

Kyky tehdä 
Ammattitiedot ja taidot 
Vuorovaikutustaidot 

Valmius muuttua ja kehittyä 
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Kassapalvelututkimuksen tulokset on läpikäyty useimpien haastateltavien mielestä 

melko perusteellisesti. 

 

”Joo, kyllä meidän esimiehet käy, ja sitten ne esitellään meille, ne tulokset 

kaikki.” 

 

Seuraavan haastateltavan kommentin perusteella tulosten läpikäynti jää kuitenkin 

melko yksipuoliseksi. 

 

”Juu. Sit aina kun on palaveri niin. Aina seuraavassa palaverissa kun 

asiakastyytyväisyyskysely on ollu. Mainitaan, että tuleeko tulospalkkio, jos 

on ollu huono niin ei tule. Jos on hyvä niin tulee.” 

 

Rantamäki et al. tutkimuksen mukaan (2006, 114) mikään palkkiomalli ei tuota täyttä 

hyötyä, ellei siihen palata jatkuvasti vuoden aikana. Hyväksi käytännöksi onkin 

Rantamäen mukaan havaittu se, että esimies ottaa esimerkiksi kuukausipalaverissa 

esille palkkiomallin mittarit, käy niiden tilan läpi ja keskusteluttaa ihmiset tehdyistä 

toimenpiteistä, niiden vaikutuksista ja mitä asioita voidaan tehdä tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

 

Haastattelujen perusteella palkitsemisella sinänsä on ainakin hetkittäistä positiivista 

vaikutusta, mutta merkittävämmältä vaikutti kuitenkin tutkimuksen välineellinen arvo 

palautekanavana ja tiimihenkeä vahvistavana positiivisena välineenä. 

 

Kassaosaston henkilöstön mielipidettä palkitsemisesta on tutkittu myös case-yrityksen 

toimesta henkilöstötutkimuksella (kuva 9, Kassaosaston henkilöstökysely, Corporate 

Spirit 0y 2013). 
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Tutkimuksen asteikko on numeraalinen 1 - 5, jolloin 5 on asteikon maksimiarvo. 

Seuraavat henkilöstötutkimuksen kysymykset liittyvät tavoiteasetantaan ja 

palkitsemiseen: 

 

- Kokonaispalkitsemiskäytännön motivoivuus hyviin työsuorituksiin sai arvosanat 

3,94 ja 4,09.  

- Tietämys tulospalkkiojärjestelmän palkitsemisen perusteista ja tavoitteista sai 

arvosanat 4,28 ja 4,44. 

- Tietämys miten voi vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen omalla toiminnalla sai 

arvosanat 4,14 ja 4,32. 

 

Kokonaispalkitsemisjärjestelmän motivoivuus hyviin työsuorituksiin sinänsä on hyvällä 

tasolla, samoin kuin tietämys tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja tavoitteista samoin 

kuin se, kuinka kassahenkilöstö voi vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen omalla 

toiminnallaan. 

 

Kyseisen henkilöstötutkimuksen tulokset tukevat haastattelututkimukseni tuloksia 

kaikkien kolmen osa-alueen osalta. 
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Kuva 9   Kassaosaston henkilöstökyselyn tulokset (Corporate Spirit 0y, 2013) 
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4.3 Validiteetti -näkökulma 

 

Tavoitepalkkion avulla tavoitteita voidaan priorisoida ja konkretisoida siten, että 

tuloskortista valitaan ne tavoitteet ja mittarit, joiden on tärkeintä ohjata toimintaa ja 

joiden kytkeminen palkkioon saa aikaan toivottua toimintaa (Rantamäki et al. 2006). 

Kuitenkin liian usein valvotaan vääriä ja epäolennaisia asioita ja työntekijöitä ehkä 

palkitaankin näiden perusteella (Grönroos 2000, 149).  Muun muassa Bourne et al. 

(2002, 1303) mukaan toimintaa ohjaavien mittareiden tulee olla sellaisia, että niiden 

henkilöiden tai henkilöstöryhmien, joiden suoritusta on tarkoitus mitata, on 

mahdollisuus vaikuttaa suorituksellaan niihin. 

 

Kassatutkimuksen validiteetti koettiin sekä työntekijä, että työnantajapuolella pääosin 

hyväksi, lukuun ottamatta yhtä kysymystä – avataanko muovikassit?  Kassatoimi-

henkilö kuvaa kysymyksen aiheuttamaan hämmennystä seuraavasti: 

 

”Tän reilu kolme vuotta mitä mä oon ollu talossa, niin se (muovipussien 

avaamista koskeva kysymys) on aina mistä me vedetään huonot arviot ja 

mitä me ei niinku kuolemaksikaan keksitä, mistä se johtuu, koska kassit 

kyllä avataan. Et sit se risoo, jos jäädään tulospalkkiosta, ja sitten se on toi 

yks.” 

 

Haastattelujen perusteella näyttää siltä, kysymys muovipussien avaamisesta vie 

suhteettoman paljon huomiota muilta kysymyksiltä.  Tutkimuksen luotettavuus kyseen-

alaistettiin usean haastateltavan osalta juuri tämän kysymyksen vuoksi. Kaikki 

haastattelemani työntekijäpuolen edustajat, myös kaksi päälliköistä, kritisoivat 

kysymystä, osa voimakkaastikin, ja kertoivat, että se lähes jokaisella tutkimuskierrok-

sella laski arvosanoja. Haastateltavat epäilivät myös sitä, että asiakkaat eivät toden-

näköisesti ymmärrä oikein kysymystä. 
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”mutta sitten on toi (kysymys) hihnan kautta kulkevat muovikassit avataan 

niin se ei niinku oikein, must tuntuu, että se aina jymähtää siihen. Mä en 

tiedä ymmärtääkö asiakkaat sitä niinku et mitä tolla tarkotetaan?  

 

Kysymys näytti turhauttavan useimpia haastateltavia. Kuten toinen kassapalvelu-

päälliköistä totesikin, kyseinen muovikassikysymys on usein ollut vaikuttamassa siihen, 

että palkitsemisrajaa ei saavutettu.  Kassapalvelupäällikkö kertoi, että henkilöstöltä on 

tullut kysymykseen liittyvää palautetta  

 

”Toi kutonen, muovikassit, et sitä on kritisoitu kyllä. Et sitä henkilökunnan 

puolesta on toivottu, että poistettaisiin kysymys. Et koska mä kyllä tiedän, 

että mun joka ikinen työntekijä avaa muovikassit.” 

 

Toinenkin palvelupäällikkö kommentoi oma-aloitteisesti muovipussikysymystä. 

Kysyttäessä, onko kassapalvelututkimuksessa kysymyksiä, jotka hän poistaisi, 

mainitsee hän ainoastaan muovipussikysymyksen. 

 

”Siinä on se yksi kysymys, että kaikki hihnan kautta kulkevat muovipussit 

avataan. Siitä on monta kertaa vuosien varrella puhuttu. Siitä 

kysymyksestä me saadaan aina yllättävänkin huono arvosana. Et 

muutenhan noi kysymykset on tosi hyviä.” 

 

Koska hyvien mittareiden suunnittelu voi olla vaikeaa, johtajat voivat tyytyä 

heikompiinkin mittareihin (Lönnqvist 2004, 141). Lawson et al. (2007) on osoittanut 

kuinka turhat mittarit voivat kuitenkin viedä henkilöstön huomion tärkeämmiltä 

mittareilta. Kujansivu et al. (2007, 167) painottaa, että mittareiden on syytä vastata 

liiketoiminnallisia tavoitteita erityisesti silloin, kun mittareilla pyritään ohjaamaan henki-

löstön toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Mittareita onkin Lawson et al. (2007) 

mukaan arvioitava säännöllisesti, jotta varmistettaisi niiden olevan valideja. Muutoin 

johdon ja henkilöstön motivaatio käyttää mittaristoa kärsii. 
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”No kyllä me ollaan jossain palavereissa kun ollaan käyty niitä tuloksia läpi, 

ni vähän purnattu kyllä ja kauhisteltu et miten tää voi olla edes mahdollista” 

 

Toinen kassapalvelupäälliköistä kommentoi kysymystä neuvonnan palvelusta ja toivoo 

siihen enemmän tunnepohjaista kysymystä: 

 

”Tohon neuvontaan mä olen usein miettiny et se olis yks semmonen, 

mutta kun en ole keksiny kans et mitä, mut jotenki sitä neuvonnan. Toi on 

aika yksoikonen, et neuvonnan palvelu on hyvää…Vähän liian 

ympäripyöree. Siihen kysymykseen jotain syvyyttä lisää tai jotenki toisella 

kysymyksellä kartottaa sitä, et mitä se niinku tarkottaa. Ois niinku kiva 

tietää et mikä sen fiiliksen asiakkaalle oikeasti toi.” 
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5. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä osiossa vastaan opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiin sekä esittelen tutkimukseni 

johtopäätökset. 

 

Tutkimuksessani käsiteltiin case-yrityksen hypermarketyksikön kassapalvelututki-

musta seuraavien kolmen teeman mukaisesti: 

 

- Kassapalvelututkimuksen merkitys toiminnan ohjauksen välineenä  

- Kuinka kassapalvelututkimus toimii henkilöstön palkitsemisen välineenä. 

- Kuinka luotettavasti ja aidosti kassapalvelututkimus mittaa kassapalvelua 

henkilöstön näkökulmasta eli kuinka validi mittari se on. 

 

Empiirisen analyysini tulokset olivat miltei yhteneviä lähdekirjallisuuden tulosten 

kanssa. Suuria eroavaisuuksia en havainnut käyttämäni kirjallisuuden ja empirian 

välillä. 

 

Toiminnan ohjaus marketkaupan asiakasrajapinnassa on vaativaa ja usein 

stressaavaakin. Kassaosaston palvelupäälliköiden toimenkuva kattaa laajan kirjon 

tehtäviä, henkilöstön rekrytoinnista työvuorosuunnitteluun. Kiireaikoina, usein 

päivittäin, päälliköt osallistuvat myös operatiiviseen työhön, asiakaspalveluun kassa-

pisteissä ja neuvontapalveluissa. Palvelupäälliköt johtavat jopa yli 70 hengen kassa-

osastoja. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu lukuisia yksikön muita yleisiä tehtäviä, kuten 

koko yksikön henkilöstöasioita sekä oheispalveluista huolehtimista. Tämän vuoksi 

palvelupäälliköiden ajanhallinta on haasteellista. 

 

Koska palvelua, kuten muitakin aineettomia menestystekijöitä on haastava johtaa ja 

vaikea hallita, tarvitsee operatiivinen johto työnsä tueksi eri tyyppisiä järjestelmiä ja 

mallinnuksia, jotta asiakaspalvelun tasoa voitaisiin seurata ja palvelun taso pitää 

hyvällä tasolla (Kujansivu et al. 2007, 12).  Prosessien ja mittareiden on oltava selkeitä 
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ja ymmärrettäviä, jotta niiden avulla voitaisiin viestiä toiminnan tavoitteita ja tuloksia 

tehokkaasti. Selkeät prosessit toimivat myös johtamisen tukena (Rantamäki et al. 2006, 

67).   

 

Kassapalvelulle ei tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa ollut käytössä 

varsinaista mallinnusta tai prosessikaavioita. Tutkimuksen kohteena olevissa 

yksiköissä toiminnan ohjaus painottui palvelun laadun tekniseen ulottuvuuteen.  

Palvelun toiminnallista laatua sen sijaan ohjattiin vain satunnaisesti.  

 

Tutkimukseni mukaan kassapalvelututkimuksella oli merkitystä tutkimuskohteen 

toiminnan ohjauksen välineenä. Tosin kassapalvelututkimuksen hyödyntäminen 

vaihteli yksiköittäin ja myös sen mukaan, kuinka kassaosaston päälliköiden aika antoi 

myöten tutkimuksen läpikäyntiin. Kassapalvelututkimus näytti tarjoavan jatkuvan, 

merkityksellisen ja käyttökelpoisen palautteen asiakasrajapinnan työstä ja näin ollen 

mahdollisuuden palvelun kriteerien viestimiselle sekä kassaosaston toiminnan 

ohjaamiselle.  Tutkimus puoltaa paikkaansa konkreettisena päivittäisjohtamisen 

välineenä kuin kassapalavereissa ja kassahenkilöstön kehityskeskusteluissakin.  

 

Yhtenäistä mallia kassapalvelututkimuksen tulosten läpikäynnille ei tutkimusyksikössä 

ollut. Päälliköt kävivät tulokset läpi silloin kuin aikaa oli, kuitenkin pääsääntöisesti 

kassapalavereissa. Joskus kassapalvelututkimuksen tulokset jäivät pelkän ilmoitus-

taulun varaan. Palavereissa tutkimusten läpikäynti oli yleensä kuitenkin vuoro-

vaikutteista. Henkilöstö koki myös saavansa riittävästi tietoa kassapalvelututkimuksen 

tuloksista.  

 

Kassapalvelututkimuksen, ainakin hetkellinen, positiivinen vaikutus työn suoritta-

miseen ja palvelun laatuun on tutkimukseni perusteella ilmeinen. Henkilöstön 

kommenteissa tuli esille palautteen tärkeys sinänsä. Palautteen saaminen työstä 

koettiin yleisesti tärkeänä, erityisesti niissä tapauksissa, kun se tuli asiakkaan taholta. 

Tätä asiakkaan kautta tulevaa kassapalvelututkimusten ja muiden asiakastyyty-

väisyystutkimusten palautetta päälliköt käyttivät myös johtamisen tukena. Asiakkaiden 
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palautetta kannattaakin tutkimusten mukaan käyttää, sillä asiakkaiden palautteella on 

”voimaannuttava” ominaisuus. Esimerkiksi Grantin (2011) mukaan palaute ohjaa 

työntekijöitä tehokkaammin kuin monet muut johtamisen muodot.  

 

Tutkimukseni tulokset olivat hyvin samansuuntaiset Grantin teorian kanssa. Palautteen 

tärkeys kassahenkilöstölle ja käyttökelpoisuus kassaosaston toiminnan ohjauksessa 

tuli haastatteluaineistossani hyvin esille. Myös Wirtz et al. (2010) kannustaa positii-

visten palautteiden yhteiseen käsittelyyn. Asiakaspalveluhenkilöstön palautteiden 

yhteinen palautteiden käsittely kohottaa Wirtzin mukaan palveluhenkilöstön itseluotta-

musta ja auttaa muistamaan sen, etteivät kaikki palautteet suinkaan ole negatiivisia. 

Tämä puolestaan parantaa henkilöstön asennetta asiakaspalautteeseen yleensä. 

 

Useat tutkijat ovat todenneet, että esimiehen valmentavalla johtamistyylillä on useista 

tekijöistä suurin vaikutus asiakasrajapinnan palvelun laatuun sitoutumisessa.  

(Elmadag et al. 2008; Pi-Chuan et al. 2012.)  Kysely tarjoaakin esimiehelle käyttö-

kelpoisen työkalun myös valmentavaan johtamiseen. Se tarjoaisi myös välineen eri 

yksiköiden väliseen palvelun benchmarkkaamiseen. Tätä mahdollisuutta ei tutkimuk-

sen kohteena olevassa organisaatiossa oltu hyödynnetty.  

 

Palveluun liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa korostuu yrityksen johdon esimerkin 

merkitys palvelun johtamisessa. (Bourne et al. 2005; Fischer et al. 2013) Koko yksik-

köä koskevissa, yksikön johtajan pitämissä palavereissa asiakastyytyväisyyttä tai 

asiakaspalvelua ei yleensä haastattelujen perusteella kuitenkaan käsitelty, vaan 

pääpaino näytti olevan tuloksen läpikäynnissä. Kuvaava oli kassahenkilön kommentti;  

 

”Kassapalavereissa kassapäällikkö käy läpi, mutta esimerkiksi yksikön 

johtajan koko talon palaverissa se on se tulos, tulos liittyvää puhetta, ei 

siinä käydä mitään tämmöisiä asiakastyytyväisyyksiä.” 

 

Se, että johto on aidosti kiinnostunut asiakaskokemuksen tilasta ja myös näyttää 

kokevansa hyvän asiakaspalvelun tärkeänä, on edellytys organisaation sitoutumisessa 
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palvelun laatuun. Yrityksen johto voisi tuoda jokapäiväistä toimintaa palvelun laatuun 

liittyen kohdeyrityksessä enemmän esille esimerkiksi nykyisen asiakastyytyväisyys-

tutkimuksen palveluosion läpikäynnin avulla. Toki palvelun laatua  on kohdeyrityksessä 

sittemmin tuotu esille esimerkiksi palveluteeman lanseerauksena koko organi-

saatiossa.  

 

Pääsääntöisesti tutkimuksen kohteena olevissa yksiköissä palkitseminen koettiin 

toimivaksi. Operatiiviisen tason henkilöstö osasi mainita palkitsemisperusteet hyvin, 

huomattavasti ennakko-odotuksiani paremmin.  

 

Yksittäinen kassapalvelututkimuksen kysymys liittyen muovipussien avaamiseen 

aiheutti kuitenkin hämmennystä ja tyytymättömyyttä erityisesti työntekijätasolla. 

Palkitsemisen oikeudenmukaisuus ei haastatteluissa noussut muutoin esille, kuin 

tämän kysymyksen (avataanko muovipussit) osalta. Kysymyksen heikentävä vaikutus 

kokonaistuloksiin lähes jokaisella tutkimuskierroksella vaikutti turhauttavan 

haastateltavia.  Muutaman kerran palkitsemiseen oikeuttava raja oli jäänyt 

haastattelujen mukaan saavuttamatta juuri kyseisen kysymyksen vuoksi. Grönroosin 

(2000, 149) mukaan liian usein valvotaan vääriä ja epäolennaisia asioita ja työntekijöitä 

ehkä palkitaankin näiden perusteella. 

 

Kassapalvelututkimuksen ja palkitsemisen positiivinen vaikutus työn suorittamiseen oli 

ilmeinen. Kuitenkin useat haastateltavat painottivat, ettei tulospalkkio ollut ainoa 

vaikutin.   Tärkeää näytti olevan tutkimuksen välineellinen arvo asiakkaiden palaute-

kanavana ja kassahenkilöstön tiimihenkeä ja ammatti-identiteettiä vahvistavana 

tekijänä, minkä vuoksi tulosten läpikäynti kassapalavereissa onkin tärkeää. Palkitse-

misjärjestelmän instrumentaalista vaikutusta palvelun laatuun tukee myös Pi-Chuan et 

al. (2012) tutkimus.   

 

Kaikkia tutkimuksen mittareita ei ole johdettu tuloksesta, joten mahdollisesti luontevin 

palkitsemista kuvaava termi voisi olla tulospalkkion sijaan tavoitepalkkio. 

Kassaosastojen päälliköt käyvät tutkimusten tulokset läpi kassapalavereissa. Tosin, 
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ajanpuutteen vuoksi, eivät kuitenkaan heti tulosten saavuttua, mikä olisi tutkimusten 

mukaan tehokkainta, vaan vasta silloin kun muut asiat antavat myöten.  

 

Bourne et al. (2002, 1303) huomauttaa, että kaikkien mittareiden tulee kuitenkin olla 

sellaisia, että henkilöiden, joiden suoritusta on tarkoitus mitata, on mahdollisuus 

suorituksellaan vaikuttaa niihin. Mittareiden avulla motivointi voi olla hankalaa, jos 

työntekijä pitää mittausta epäluotettavana. Tällöin mittarilla voi olla jopa käänteinen 

motivaatiota vähentävä vaikutus. (Lönnqvist & Mettänen 2003, 115; Zeithaml et al. 

2009, 305)  

 

Yksittäinen kysymys (avataanko muovipussit) vei suhteettomasti huomiota muilta 

kassapalvelututkimuksen seurattavilta asioilta. Kysymystä kritisoivat kaikki kassa-

henkilöt yhtä lukuun ottamatta sekä myös kassapalvelupäälliköt.  Epäilys siitä, että 

asiakkaat eivät ymmärtäneet kysymystä oikein, nousi haastatteluissa vahvasti esiin. 

Muutoin henkilöstö piti kassapalvelututkimuksen kysymyksiä valideina. 

 

Avoimien kysymysten suuri painoarvo nousi esille tutkimuksessani kaikilla kolmella 

organisaatiotasoilla. Avoimien palautteiden käsittelyyn käytettiin poikkeuksetta aikaa 

myös yksiköiden henkilöstöpalavereissa. Avoimet palautteet mainittiin usein 

kiinnostavammaksi kuin numeraalinen aineisto myös kassapalveluhenkilöstön 

kommenteissa. Tämän vuoksi yksittäiset, useimmiten lukumäärältään vähäiset, 

asiakkaiden kommentit näyttivät vievän huomiota tutkimuksen muulta aineistolta ja ne 

saivat sen vuoksi mahdollisesti liian suuren painoarvon tulosten tulkinnassa.  

 

Muun muassa Teodoru (2007) esittää, että joillekin asiakkaille palautteen antaminen 

on helppoa, toiset taas eivät halua sitä antaa, etenkään jos kyseessä on negatiivinen 

palaute. Etenkin, jos palautemäärät ovat pieniä, olisi hyvä huomioida, että kaikista 

äänekkäimmät asiakkaat eivät välttämättä edusta koko asiakaskunnan mielipidettä, 

eikä toimintatapojen muutoksiin yksittäisten palautteiden vuoksi aina välttämättä 

kannata panostaa.   Avoimet kommentit ovat kuitenkin yksittäisten vastaajien subjek-

tiivisia arvioita. Otantamäärä yksiköiden tutkimuksissa on 100 kpl ja avoimia 
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kommentteja on tutkimuskierroksella havaintojeni mukaan usein vain muutama. Toki, 

esimerkiksi Lönnqvistin (2004, 228) tutkimuksen perusteella kvalitatiivinen tieto, 

erityisesti avoimet kysymykset on koettu erityisen hyödyllisiksi toiminnan ohjauksen 

välineiksi. 

 

Päivittäistavarakauppa on ollut pitkään case-yrityksen liiketoiminnan kivijalka, sillä yli 

60 prosenttia ryhmän liikevaihdosta tuotetaan ruokakaupoissa. Tarkkaan harkitut 

liikeideat ja konseptit, asiakkaiden ostokäyttäytymisen perusteella tehty toimipaikka-

verkosto sekä toimintaa tehokkaasti tukeva logistiikka on tuottanut tulosta markkina-

osuuden kasvuna ja toiminnan tehostumisena 1990-luvun alusta näihin päiviin. Case-

yrityksen marketkaupan ketjujen tunnettuus on erinomainen ja ketjubrändit ovat 

ranking-listojen kärjessä. Sekä Business Intelligence- että massiivinen kanta-asiakas-

järjestelmä ovat koko kaupparyhmässä kehittyneitä ja hyvin toimivia. Back to Basics - 

olemme palaamassa takaisin perusasioihin, palveluun ja asiakkaan kohtaamiseen.  Nyt 

on siis ”etupihan” ja - asiakkaan vuoro. 

 

Tätä opinnäytetyötä valmistellessani olen kiinnittänyt asiakkaana erityistä huomiota 

palveluun, yritysten palvelukulttuuriin sekä havainnoinut asiakaskokemusta yleisesti. 

Voinkin todeta, että palvelun taso on vähittäiskaupassa äärimmäisen vaihtelevaa. 

Palveluvalmennuksia on jossain muodossa ollut käytössä lähes kaikissa yrityksissä, 

mutta silti tulokset jäävät usein puolitiehen. Aina ei asiakaspalveluhenkilöstöltä 

luonnistu edes katsekontakti tai asiakkaan tervehtiminen.  

 

Arvostukseni asiakasrajapinnassa toimivaa palveluhenkilöstön vaativaa työtä kohtaan 

on tätä opinnäytettä valmistellessani kasvanut entisestään. Kyseisen henkilöstöryhmän 

merkitys onnistuneen asiakaskokemuksen muodostumisessa on ensiarvoisen tärkeä.   

Kuitenkin esimerkiksi kassapalveluhenkilön ammatin yleinen arvostus on melkoisen 

heikkoa.  

 

Omien kokemuksieni mukaan asiakkaiden kynnys reagoida juuri kassapalveluun on 

suhteellisen matala. Palautetta esimerkiksi tervehtimättä jättämisestä tai jonoista 
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annetaan hyvinkin herkästi.  Tämän olen todennut myös asiakkuusvastaavan tehtä-

vässäni palautteita käsitellessäni. 

 

Työntekijöiden vaihtuvuus alalla on melko suuri. Monesti kassatyötä pidetään 

väliaikaisena työskentelyvaihtoehtona esimerkiksi opiskelun lomassa.  Kuitenkin, 

työntekijöissä on myös vuosia tehtävässä työskennelleitä, joilla on vahva ammatti-

identiteetti, innostusta ja ymmärrys oman toiminnan merkityksestä asiakaskokemuk-

selle ja yrityksen menestykselle. Kyseisen win-win-win -tilanteen kiteytti yksi haasta-

teltavista kassahenkilöistä seuraavasti:  

 

Itellä vahvana tulee se, et mä tiedän et talon etu on mun etu. Et se jo mä 

en hoida mun hommia kunnolla, ni se tarkottaa sitä, että talolla menee 

huonommin, mikä tarkottaa sitä, ettei mulla oo ehkä hommia kohta enää. 

Et jos mä hoidan omani hyvin ja oon talon puolella, ni talo on mun 

puolella. Ja kaikki on tyytyväisiä, talo, ja minä ja asiakas. Kaikki voittaa. 

 

Onnistunut asiakaskokemus on koko organisaatioverkoston asia. Hyvä palvelu 

realisoituu asiakasrajapinnassa, mutta, jotta se toteutuisi onnistuneesti kaikilta osiltaan, 

tarvitaan myös organisaation muiden toimintojen ymmärrys oman tehtävän merki-

tyksestä onnistuneen asiakaskokemuksen tuottamiseen, sillä asiakaskokemukseen 

vaikuttavat kaikki yrityksen toiminnot yhdessä. 

 

Omalla kohdallani tietynlainen ”herääminen” palvelua käsittelevään aineistoon 

perehtyessäni oli se, kun mielsin myös oman työtehtäväni yrityksen tukitoiminnoissa 

selkeästi palvelutehtäväksi, vaikken suoraan asiakasrajapinnassa toimikaan. 

Aikaisemmin, pitkän työurani aikana, tämä asia ei tullut oikeastaan mitenkään esille. 

Yrityksen konttoritoiminnot olivat selkeästi etäämpänä varsinaisesta liiketoiminnasta ja 

näin ollen kynnys asiakasrajapinnan yhteydenotoillakin konttorille korkeampi. Toki 

organisaatiomallit ovat vuosien mittaan mataloituneet, ja hierarkkiset johtamismallit 

muuttaneet muotoaan. 
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Tätä johtopäätösosuuttani kirjoittaessani on case-yrityksen erillisestä kassaosaston 

palvelututkimuksesta luovuttu. Kassaosastoa koskevat kysymykset on lisätty omana 

osiona yleiseen, koko yksikköä käsittelevään asiakastyytyväisyystutkimukseen. 

Tutkimuksen arvoinen aihe olisi, kuinka muutos on eri organisaatiotasoilla koettu ja 

mitä vaikutusta sillä on ollut palvelun johtamiseen. Kiinnostavaa olisi myös selvittää 

organisaation sisäisen palvelun, tukipalvelujen ja yrityskulttuurin sekä sisäisen 

markkinoinnin merkitystä asiakaskokemukseen. Tämän lisäksi uuden digi-teknologian 

mahdollisuuksia asiakaspalvelun johtamisessa ja kehittämisessä olisi mielenkiintoista 

kartoittaa. 

 

Vaikka tutkimus toteutettiin päivittäistavarakaupan kassaosastolla, sen tulokset on 

sovellettavissa myös yleisemmin palvelusektorilla. Palvelun johtamisen lainalaisuudet 

pysyvät kuitenkin kuta kuinkin samoina toimialasta riippumatta.  Uskon, että mahdolli-

suuksia ja keinoja palvelun ja asiakaskokemuksen kehittämiselle löytyy case-

yrityksessäkin vielä runsaasti. 
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LIITE 1 
 
ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /  Toimipaikan nimi:        

         

         

Olen      Nainen                Mies                                      

         

Arvioi alla olevia väittämiä kouluarvosanoin 4 - 10.        

Jokaisen väittämän alla on lueteltu asioita, joita väittämän arvioinnissa voi ottaa huomioon.       

         

         

1.  Kassahenkilö tervehtii asiakasta 4 5 6 7 8 9 10 

         

2. Kassapalvelu on sujuvaa 4 5 6 7 8 9 10 

         

3.  Kassapalvelu on ystävällistä 4 5 6 7 8 9 10 

         

4.  Kassapalvelu on luotettavaa ja huolellista 4 5 6 7 8 9 10 

         

5.  Hihnan kautta kulkevat muovikassit avataan asiakkaalle valmiiksi 4 5 6 7 8 9 10 

         

6.  Tekstiilit laitetaan erillisiin pusseihin 4 5 6 7 8 9 10 

         

7.  Kassahenkilö huomioi helposti rikkoutuvat tuotteet 4 5 6 7 8 9 10 

         

8. Kassojen alue  on siisti 4 5 6 7 8 9 10 

         

9.  Kassahenkilöstön ulkoinen olemus on siisti 4 5 6 7 8 9 10 

         

10. Kassoilta saatava palvelu on hyvää 4 5 6 7 8 9 10 
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Rastita se vaihtoehto, joka kuvaa seuraavia väittämiä parhaiten: 

         

12. Neuvonnan palvelu on hyvää        

 aina         

 pääsääntöisesti         

 toisinaan         

 harvoin        

         

13. Asioin Toimipaikassa        

 viikoittain         

 2 - 3 kertaa kuukaudessa         

 kerran kuukaudessa tai harvemmin         

        

14. Kassapalvelu verrattuna kilpailijoihin on        

 parempaa         

 ei eroa         

 huonompaa         

         

         
Muuta palautetta:        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

KIITOS PALAUTTEESTASI!        
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LIITE 2 
 

HAASTATTELURUNKO 
 
TEEMAT: 

1. Kassapalvelututkimuksen toiminnanohjauksen ulottuvuus 

2. Kassapalvelututkimuksen palkitsemisulottuvuus 

3. Kassapalvelututkimuksen validiteetti asiakaskokemuksen mittarina 

Taustatiedot: 
1. Tehtävänimike ja työtehtävät lyhyesti 

2. sukupuoli 

3. ikä 

4. työsuhteen laatu 

5. työssäoloaika tässä tehtävässä: vuodesta. 

 
Työntekijät: 
 
(kysymyksen 4.  kohdalla haastateltava saa tarvitsemansa ajan tutustuakseen 
kysymyslomakkeeseen) 
1. Kertoisitko miten työsuoritustasi ohjataan? 

2. Tiedätkö miksi kassapalvelututkimus suoritetaan? 

3. Tiedätkö työryhmäsi palkitsemisperiaatteet, tulospalkkion kriteerit? 

4. Pystytkö mielestäsi vaikuttamaan näihin (tutkimuksen) asioihin työssäsi?  

5. Onko nämä asiat ohjeistettu, miten? 

6. Mitä lisäisit tutkimukseen? Miksi? 

7. Mitä poistaisit tutkimuksesta? Miksi? 

8. Onko kassapalvelututkimuksella   vaikutusta työhösi kassapisteessä, jos on, millaista? 

9. Käydäänkö kassapalvelututkimusta yksikössäsi läpi? Miten? 

10. Saatko mielestäsi riittävästi tietoa kassapalvelututkimuksen tuloksista? Kuinka? 

 
Palvelupäälliköt: 
 
1. Miten kassapalvelun laatua ohjataan yksikössäsi? 

2. Onko kassapalveluprosessista olemassa (käytössä) kuvausta/ohjeistusta? 

3. Miten kassapalvelututkimus ohjaa kassaosaston henkilöstön työskentelyä – vai ohjaako? 

4. Käytätkö kassapalvelututkimusta hyödyksesi henkilöstön johtamisessa? Miten? 

5. Ovatko kassapalvelun tutkimuskysymykset mielestäsi linjassa ohjeistuksien kanssa, miltä 

osin eivät ole? 

6. Kuinka tutkimuksen tulokset käydään läpi osastosi henkilöstön kanssa? 

7. Käsitteletkö tutkimusta muun organisaation, esim. esimiehesi tai toisten yksiköitten 

esimiesten kanssa? 

8. Mittaako kassapalvelututkimus mielestäsi asiakaskokemusta luotettavasti? 

9. Mitä lisäisit tutkimukseen? Miksi? 

10. Mitä poistaisit tutkimuksesta? Miksi? 
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11. Antaako henkilöstö palautetta tutkimuksesta? Millaista? 

Yksikön johtaja: 
 
1. Miten kassapalvelututkimus ohjaa henkilöstön työskentelyä yksikössäsi? 

2. Kuinka käytät kassapalvelututkimusta hyödyksesi henkilöstön johtamisessa? 

3. Kuinka tutkimuksen tulokset käydään läpi yksikkösi henkilöstön kanssa? 

4. Mittaako kassapalvelututkimus mielestäsi asiakaskokemusta luotettavasti? 

5. Mitä lisäisit tutkimukseen? Miksi? 

6. Mitä poistaisit tutkimuksesta? Miksi? 

 
Ketjujohtaja: 
 
1. Miten kassapalvelututkimus ohjaa henkilöstön työskentelyä yksikössäsi/yksiköissäsi? 

2. Kuinka kassapalvelututkimuksen tulokset käydään läpi kassaosastojen/ketjuyksiköitten 

kanssa 

3. Kuinka kassapalvelututkimuksen tulokset käydään läpi palvelupäälliköiden kanssa? 

4. Millaiseksi arvioit kassapisteen asiakaskokemuksen merkityksen yrityksen/yksikkösi 

menestystekijänä? 

5. Mittaako kassapalvelututkimus mielestäsi asiakaskokemusta luotettavasti? 

6. Mitä seikkoja lisäisit tutkimukseen? Miksi? 

7. Mitä poistaisit tutkimuksesta? Miksi? 

8. Millaista palautetta olet saanut henkilöstöltä liittyen tutkimukseen? 

9. Onko jotain muuta, mitä haluaisit kommentoida tutkimukseen liittyen? 

 
 
 


