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________________________________________________________________ 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yrityskulttuurin muutosta ja 

palvelukulttuurin luomista voisi tukea sisäisen markkinoinnin keinoin. 

Tutkimuksella halutaan lisätä ymmärrystä palvelukulttuurista ja sisäisestä 

markkinoinnista sekä näiden välisestä suhteesta.  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu yrityskulttuurin, palvelukulttuurin ja 

sisäisen markkinoinnin teorioiden ympärille. Yritys, joka noudattaa 

palvelustrategiaa, tarvitsee palvelukeskeistä yrityskulttuuria. Palvelukeskeisyys 

tarkoittaa myönteistä asennetta vuorovaikutukseen sisäisten ja ulkoisten 

asiakkaiden kanssa. Palvelukulttuurin edellytyksiä ja saavuttamista voidaan tukea 

sisäisen markkinoinnin toiminnoilla. 

 

Tutkimuksen empiirinen osa perustuu kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin ja 

analyyseihin. Tutkimukseen valittiin määrällinen tutkimusote, koska se 

mahdollistaa laajan aineiston analyysin ja kattavan yleiskuvan saamisen 

tutkittavasta ilmiöstä. Suuri aineisto mahdollisti myös monimuuttujamenetelmien 

käytön. Tutkimuksen alue rajattiin yksittäiseen sisäisen markkinoinnin 

toimenpideohjelmaan. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sisäisen markkinoinnin 
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toimenpideohjelma on tukenut palvelukulttuurin piirteiden omaksumista. Asenne- 

ja palvelukoulutusta on tärkeä jatkaa palvelustrategian toteuttamiseksi. 
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________________________________________________________________ 

The aim of this study is to make clear how the change of corporate culture and 

creating the service culture can be supported by the means of internal marketing. 

One objective is to increase understanding of the service culture and internal mar-

keting and the relationship between them. 

  

Theoretical framework was built around theories of corporate culture, service 

culture and internal marketing. Company who follows the rules of service strategy 

needs service oriented corporate culture. Service orientation means positive 

attitude when communicating with internal and external customers. Premises of 

service culture can be supported with functions of internal marketing. 

 

Empirical part of this study is based on quantitative research methods and anal-

yses. Quantitative research method was chosen since it enables to analyse the 

data widely and it makes easier to overview the study comprehensively. The big 

data enabled also the usage of multivariate method. This study was limited to a 

single internal marketing operational program. Results of this study showed that 

operational program of internal marketing has supported accepting the features of 

service culture. It is important to continue the training program and developing fa-

vourable attitudes towards a service strategy.   
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Tämän tutkimuksen taustalla on kohdeorganisaatiossa toteutettu strateginen 

toimenpideohjelma palvelukulttuurin saavuttamiseksi ja henkilöstön 

palveluhenkisyyden kehittämiseksi. Henkilöstön asenteita ja toimintaa on lähdetty 

organisaatiossa tietoisesti kehittämään. Organisaatio tavoittelee hyvää 

palveluasennetta sekä asiakaskeskeistä toimintaa. Tutkimuksella haluttiin kartoittaa 

kehitystyöstä saavutettuja tuloksia. Samalla haluttiin lisätä ymmärrystä yrityskulttuurin 

muutoksesta, palvelukulttuurista sekä sisäisen markkinoinnin merkityksestä 

yrityskulttuurin kehittämiseen. 

 

Kohdeorganisaatio on vuosien varrella kasvanut yritysostoin ja ulkoistuspalveluin, ja 

sen liiketoiminta jakaantuu tuotannolliseen projektitoimintaan sekä huolto- ja 

valvomotoimintaan. Vuonna 2013 kohdeyritys teki strategisen valinnan ja siirsi 

painopistettään palveluliiketoimintaan. Yrityksen asemoidessa itsensä 

palveluliiketoimintaan, tulee sille väistämättä eteen myös pohdinta yrityskulttuurista ja 

sen kehittämisestä vastaamaan paremmin yrityksen uutta strategiaa. (Grönroos 

2009) 

 

Yrityskulttuuri on yleiskäsite, joka selittää miksi ihmiset toimivat ja ajattelevat tietyllä 

tavalla. Yrityskulttuurin voi aistia organisaation sisäisestä ilmapiiristä. Yrityskulttuuria 

ilmentää muun muassa yhteiset normit ja arvot, säännöt ja palkitsemisjärjestelmä, 

mutta myös monet muut asiat organisaatiossa. On tärkeä ymmärtää, että 

yrityskulttuuri ilmenee useilla tasoilla. Osa niistä on näkymättömiä, itsestään selviä 

olettamuksia tai käsityksiä ja osa puolestaan näkyviä, kuten organisaation rakenteet. 

(Harisalo 2009, Schein 2004 & 1999 ja Grönroos 2009) Yrityskulttuurin käsitettä 

tutkittaessa nousee esiin erityisesti organisaatiokulttuuriin sosiaalistuminen (Hofstede 

2001, Buchanan & Huczynski 2010 ja Lämsä & Hautala 2008), alakulttuurien 

vaikutus (Harisalo 2009) sekä kulttuurin kuvaaminen vahvana tai heikkona (Grönroos 

2009).  

 



 

 

Yrityskulttuuri on vahvasti kytköksissä yrityksen strategiaan. Kulttuurin pitää olla 

tilanteeseen sopiva. Yritys, joka identifioi itsensä palveluyritykseksi, tarvitsee 

palvelukeskeisiä ja laatupainotteisia arvoja sekä vahvaa kulttuuria, joka edistää 

hyvän palvelun ja asiakaskeskeisyyden arvostusta. Ilmapiirin ja kulttuurin merkitys 

palveluorganisaatiolle on erityisen tärkeä palvelujen tuotannon ja kulutuksen 

luonteesta johtuen. Työntekijöiden asenteet ja työsuoritukset näkyvät asiakkaille, ja 

työntekijöiden ja asiakkaiden kokemukset ovat selvästi sidoksissa toisiinsa. 

(Grönroos 2009) Palvelukulttuurin käsitteeseen liittyy muun muassa sisäinen 

markkinointi, sisäinen yhteistyö, työntekijöiden valtaistaminen ja toiminta-edellytysten 

parantaminen, työtyytyväisyys, ilmapiiri, palvelun laadun mittaaminen ja 

palkitseminen. (Grönroos 2009 ja Lucas 2012) 

 

Miksi yrityskulttuuria on tärkeää tutkia ja ymmärtää? Yrityskulttuuria pidetään 

mahdollisena kilpailuedun lähteenä ja kannattavuuden edistäjänä. Tämän vuoksi 

myös kulttuurin hallinta nähdään tärkeänä kaikissa yrityksissä, etenkin 

palvelukilpailussa toimiville. Palvelukeskeisyys, palvelun laatu ja kannattavuus 

nähdään myönteisenä prosessina, joka ruokkii itse itseään. Palvelukeskeisyys 

kohentaa selvästi asiakkaan kokemaa palvelun laatua ja edistää luultavasti myös 

hyvän teknisen laadun tuottamista. Asiakkaan kokema laatu vaikuttaa puolestaan 

kannattavuuteen. (Grönroos 2009) 

  

Palvelustrategian käyttöönotto ja toteutus edellyttävät siis palvelukulttuuria ja 

kulttuurin muutosta. Muutos on pitkäaikainen prosessi, joka vaatii yritykseltä laajoja 

toimenpideohjelmia. Palvelukulttuurin yleisinä edellytyksinä nähdään organisatoriset 

edellytykset, johtamisedellytykset sekä osaamis- ja asenne-edellytykset. Yhtenä 

prosessin pääaineksista pidetään kuitenkin sisäistä markkinointia. Sisäinen 

markkinointi nähdään keinoksi päästä palvelukulttuuriin. Palvelukulttuuriin pyrittäessä 

sisäisen markkinoinnin tavoitteena on saada yrityksen henkilöstö ymmärtämään ja 

hyväksymään yrityksen palvelustrategia, toiminta-ajatus, tuotteet ja palvelut, kehittää 

asiakaskeskeisyyttä, luoda myönteisiä suhteita organisaation sisällä, saada 

esimiehet omaksumaan palveluhenkinen johtamistyyli sekä opettaa henkilöstölle 

palveluhenkisiä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. (Grönroos 2009) 

 



 

 

Sisäisen markkinoinnin käsitettä käytettiin ensimmäisen kerran 1970- luvulla. Sen 

jälkeen useat tutkijat ovat käyttäneet käsitettä omissa tutkimuksissaan ja eri 

yhteyksissä. Täysin tunnustettua ja hyväksyttyä käsitettä tai luotettavaa ja pätevää 

mittausta sisäisestä markkinoinnista ei kuitenkaan ole vielä rakennettu. (Lings ja 

Greenley 2010 ja 2005) 

 

Sisäisen markkinoinnin keskustelu ja tutkimus on kasvanut voimakkaasti 2000- 

luvulla. Tutkimuskenttää voisi kuitenkin edelleen kuvata hajanaiseksi ja sisäisen 

markkinoinnin käsitettä pirstaloituneeksi. Sisäisestä markkinoinnista löytyy runsaasti 

tutkimusmateriaalia erilaisissa konteksteissa. Esimerkiksi Ahmedin et al. (2003) 

tutkimus osoitti, että sisäisen markkinointi mixin ja liiketoiminnan suorituskyvyn välillä 

on voimakas ja positiivinen yhteys. Myös Sanchez-Hernandezin ja Franciscon (2011) 

tutkimus antoi myönteisiä tuloksia. Tutkimuksen tulokset tukivat laajasti teoreettista 

näkökulmaa, että organisaation panostukset henkilöstöön ja sisäisen markkinoinnin 

toimintojen implementoinnit ovat yhteydessä palvelun laatuun ja innovaatioiden 

menestykseen. González Mieresin et al. (2012) tutkimus puolestaan osoitti, että 

sisäisen markkinoinnin täytäntöönpanolla oli positiivinen vaikutus organisaation 

poisoppimiseen. Ja mitä korkeammalla tasolla organisaation poisoppiminen oli, sitä 

parempi oli yrityksen kyky innovoida. Joungin et al. (2015) tutkimuksessa kolme 

sisäistä markkinointikäytäntöä – visio, kehitys ja palkinnot – olivat yhteydessä 

henkilöstön työtyytyväisyyteen ja kaksi sisäistä markkinointikäytäntöä – kehitys ja 

palkinnot - työtyytyväisyyden lisäksi ennustivat työntekijöiden sitoutumista 

organisaatioon. Lisäksi tutkimuksen havaintojen mukaan työtyytyväisyydellä ja 

organisaatioon sitoutumisella oli merkittävä vaikutus työntekijöiden pysyvyyteen.  

 

Tarkasteltujen tutkimustulosten perusteella voisi tehdä oletuksen, että sisäisellä 

markkinoinnilla on positiivinen yhteys henkilöstön työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen, 

palvelun laatuun ja liiketoiminnan suorituskykyyn. Huomionarvoista tutkimuskentän 

tarkastelussa oli se, että sisäistä markkinointia oli pääsääntöisesti käsitelty ja tutkittu 

perinteisten palvelualojen, kuten pankki- ja finanssipalvelujen, ravintola- ja 

majoituspalvelujen, asiantuntijapalvelujen, julkishallinnon palvelujen sekä 

vähittäiskaupan palvelujen, kontekstissa. 

 



 

 

Sisäisen markkinoinnin suhteesta palvelukulttuurin luomiseen ja 

kulttuurinmuutokseen löytyy niukasti aikaisempaa tutkimustietoa. Aikaisempia 

tutkimuksia ovat Gummessonin (1987) case-tutkimus Ericssonin 

markkinaorientoituneeseen kulttuuriin siirtymisestä sisäisen markkinoinnin keinoin 

sekä Hoggin, Carterin & Dunnen (1998) tutkimus sisäisestä markkinoinnista ja 

yrityskulttuurista. Gummessonin tutkimuksessa kriittisenä tekijänä nousi esiin 

esimiesten sitoutuminen. Jälkimmäisessä tutkimuksessa tulos viittasi siihen, että 

vaikka työntekijöiden keskuudessa oli vahva ymmärrys organisaation tavoitteista, 

ilmeni kuitenkin vastustusta kulttuurin muutosta kohtaan. Tutkimus myös osoitti, että 

sisäinen markkinointi vaikutti siihen, miten henkilöt näkevät oman roolinsa 

organisaatiossa ja miten nämä rooli liittyy laajempaan kokonaisuuteen. Kotimaisista 

tutkimuksista kiinnostavin tämän työn kannalta on Kalliomaan (2009) 

väitöskirjatutkimus sisäisestä markkinoinnista johtamisena. Tutkimuksen tulokset 

osoittivat, että sisäisen markkinoinnin johtamisella oli yhteys sisäisen asiakkaan eli 

työntekijän käyttäytymiseen ja ulkoisen asiakkaan tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen. 

Lings ja Greenleyn (2010 ja 2005) sisäisen markkinoinnin tutkimuksiin on viitattu 

runsaasti alan tutkimuskentässä. Lings ja Greenleyn (2010) tutkimustulosten mukaan 

sisäisellä markkinoinnilla on myönteisiä vaikutuksia työntekijöiden 

markkinalähtöisyyteen ja muuhun roolikäyttäytymiseen.  

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yrityskulttuurin muutosta ja 

palvelukulttuurin luomista voisi tukea sisäisen markkinoinnin keinoin. Tutkimuksen 

tavoitteena oli kuvata sisäistä markkinointia ja sen keskeisimpiä piirteitä. 

Teoreettisena tavoitteena oli saada yleiskuva tutkittavasta ilmiöstä eli sisäisen 

markkinoinnin ja palvelukulttuurin kehittämisen keskinäisestä vuorovaikutuksesta.    

 

Tutkimuksen empiirisenä tavoitteena oli selvittää kohdeorganisaation sisäisen 

markkinoinnin keinoja ja niiden vaikutusta yrityksen tavoittelemaan palvelukulttuuriin. 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa tutkitaan kohdeorganisaation sisäisen 

markkinoinnin vaikuttavuutta henkilöstön asenteisiin ja palveluhenkisyyteen sekä 

vaikuttavuutta käytännön toimintaan, esimiestyöhön ja työyhteisöön. Lisäksi 



 

 

tavoitteena on empiiristen tulosten ja teoreettisen viitekehyksen perusteella 

määritellä liikkeenjohdolliset implikaatiot.  

 

1.3 Tutkimuksen rajaus 
 
Tutkimuksen empiirinen osuus on rajattu kohdeorganisaation yksittäiseen 

valmennusohjelmaan ja sen tuloksiin. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät 

kohdeorganisaation muut toimenpideohjelmaan sisältyvät asiat, kuten 

organisaatiorakenteen kehittäminen. Kyselytutkimuksen tuloksia on analysoitu 

keskeisemmiltä osilta. Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty kohdeorganisaation 

yksiköitä ja teknisiä alueita koskevat tulokset niiden laajuuden vuoksi.  

 

1.4 Tutkimusongelma  
 
Tutkimustavoite pyritään saavuttamaan vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin.  

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Mitä ovat käsitteet palvelukulttuuri ja sisäinen markkinointi, ja mikä on niiden 

keskinäinen suhde? 

2. Miten sisäinen markkinointi tukee yrityskulttuurin muutosta ja palvelukulttuurin 

saavuttamista? 

3. Miten kohdeorganisaation toimenpideohjelma ja siitä saadut tulokset 

asemoituvat teoreettiseen viitekehykseen? 

 

Tiedon hankinnan menetelmäksi on valittu kyselytutkimus. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne  
 

Tutkimus jakautuu viiteen päälukuun. Ensimmäisen (1) pääluvun tarkoituksena on 

johdatella lukija tutkimusaiheeseen. Luvussa kuvataan tutkimuksen johtoajatus sekä 

sen teoreettinen ja käytännöllinen merkitys. Luvussa esitellään tutkimuksen 

perusvalinnat, kuten tutkimuksen aihe ja tavoite, tutkimusongelma, 

tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaukset.  



 

 

 

Tutkimuksen toisessa (2) pääluvussa määritellään avainkäsitteet: yrityskulttuuri, 

yrityskulttuurin muutos, palvelukulttuuri ja sisäinen markkinointi. Avainkäsitteiden 

kautta muodostuu tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Viitekehyksessä lähdetään 

liikkeelle laajemmasta kulttuurin käsitteestä eli organisaatio- ja yrityskulttuurista. 

Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään yrityskulttuuria, sen näkymättömiä ja näkyviä 

ulottuvuuksia, kulttuuriin sosiaalistumista, alakulttuurin käsitettä sekä kulttuurin 

muuttamisen näkökulmia. Toisessa alaluvussa käsitellään palvelukulttuurin 

edellytyksiä ja henkilöstön palveluhenkisyyden kehittämistä. Kolmannessa 

alaluvussa käsitellään sisäistä markkinointia, sen tavoitteita, asenne- ja 

viestintäjohtamista sekä sisäiseen markkinointiin sisältyviä toimintoja. Kolmas alaluku 

kokoaa yhteen tutkimuksen kannalta olennaisimmat löydökset.  

 

Tutkimuksen kolmas (3) pääluku sisältää tutkimusmenetelmät. Luvun alussa on 

esitelty kohdeorganisaatio ja sen yrityskulttuurin muutokseen tähtäävä 

valmennusohjelma. Luvussa esitellään tutkimuksen aineisto, sen keruu- ja 

analysointimenetelmät sekä tutkimuksenkulku. Luvussa perustellaan kvantitatiivisen 

tutkimustavan valintaa ja arvioidaan menetelmien luotettavuutta, rajoituksia ja 

heikkouksia sekä tulosten käytännön merkitystä ja mahdollista yleistettävyyttä. 

 

Tutkimuksen neljännessä (4) pääluvussa esitellään tutkimusanalyysit ja päätelmät. 

Luvussa arvioidaan myös tulosten luotettavuutta. Viimeinen pääluku (5) sisältää 

yhteenvedon sekä johtopäätökset keskeisimmistä löydöksistä perusteluineen. 

Viimeisessä alaluvussa esitetään jatkotutkimusaiheita sekä kehitysehdotuksia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. YRITYSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN PALVELUKESKEISEMMÄKSI SISÄISEN 
MARKKINOINNIN KEINOIN 

 

2.1 Tutkimuksen pääkäsitteet 
 

Tutkimuksen pääkäsitteitä ovat yrityskulttuuri, yrityskulttuurin muutos, palvelukulttuuri 

ja sisäinen markkinointi. Näihin tutkittaviin ilmiöihin on haettu aikaisempaa 

tutkimustietoa, jotta ymmärrettäisiin ilmiöiden suhde toisiinsa sekä koko tutkittava 

ilmiö.  

 

Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään ensin kaksi laajempaa käsitettä, 

yrityskulttuuri ja palvelukulttuuri, ja selvitellään niiden merkitystä organisaation 

ihmisten asenteille ja käyttäytymiselle. Sen jälkeen siirrytään sisäiseen markkinointiin 

ja sen keinoista luoda palvelukulttuuria ja vaikuttaa henkilöstön palveluhenkisyyden 

kehittämiseen. 

 

2.2 Yrityskulttuurin merkitys organisaation ihmisten asenteille ja käyttäytymiselle 
 
Organisaatiokulttuurilla on useita merkityksiä ja määritelmiä. Se koostuu useista eri 

ilmiöistä, kuten arvoista, uskomuksista, oletuksista, käsityksistä, esineistä, 

käyttäytymisen normeista ja käyttäytymismalleista. Organisaatiokulttuuri selittää 

määrätyn ihmisyhteisön tapaa ajatella, arvostaa ja toimia. Organisaatiokulttuuri 

voidaan nähdä sosiaalisena energiana, joka saa ihmiset toimimaan tietyllä tavalla. 

”Kulttuuri on organisaatiolle, mitä persoonallisuus on yksilölle – piilotettu, mutta 

yhdistävä teema, joka tarjoaa merkitystä, suuntaa, ja mobilisointia.” (Shafritz, Ott & 

Jang 2005: 352, alkuperäinen teos Kilmann et al. 1985) ”Organisaatio ei ole vain 

rakenteita, prosesseja, teknologiaa ja taloutta, se on myös kulttuuri, joka määrittää 

kuinka ihmiset suhtautuvat asioihin, mitä he pitävät tärkeänä ja kuinka he tulkitsevat 

organisaation tarkoituksia ja johdon pyrkimyksiä. Kulttuuri on tapa jäsentää 

todellisuutta” (Harisalo 2009: 281). 

 

Organisaatiokulttuurin katsotaan liittyvän läheisesti organisaatiokäyttäytymisen 

ilmiöön. Kulttuurissa ilmenevät tavat eivät ole sisäsyntyisiä, vaan ne opitaan 

yhteisössä elämisen ja toimimisen kautta. Kulttuuria on mahdollista tarkastella 



 

 

monella tasolla, kuten kansallisella, alueellisella, kielellisellä sekä sukupolvien ja 

organisaatioiden tasolla. Organisaatiokulttuuri sisältää organisaation jäsenten 

yhteiset ajattelu- ja toimintatavat. (Lämsä & Hautala 2008: 176)    

 

Yhtenä tunnetuimmista organisaatiokulttuurin määritelmistä pidetään Edgar Scheinin 

esittämää luonnehdintaa. Schein kuvailee organisaatiokulttuuria perusolettamusten 

malliksi, jonka jokin ryhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan 

käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä 

ongelmia. Organisaatiokulttuuri koostuu suhteellisen pysyvistä arvoista, tavoista ja 

käytännöistä, jotka organisaation jäsenet jakavat keskenään, ja jotka he opettavat 

uusille työntekijöille ja siirtävät sukupolvelta seuraavalle sukupolvelle. (Lämsä & 

Hautala 2008: 176, alkuperäinen teos Schein 1987)  

 

 

Kuvio 1. Organisaatiokulttuuria kuvaavat keskeiset käsitteet (Harisalo 2009: 268) 

 

Kuvio 1. esittää ne käsitteet, joista organisaatioiden kulttuuri muodostuu. 

Perusolettamukset muodostavat kulttuurin keskeisimmän perustan. Nämä asiat ovat 



 

 

hyvin syvällä organisaatiossa ja niitä pidetään näkymättöminä ja vaikeasti 

tunnistettavina. Ne määrittävät organisaation jäsenten keskinäiset suhteet, heidän 

toimintansa luonteen ja heidän ymmärryksensä ajasta, paikasta ja todellisuudesta. 

Kun ihmiset ovat sisäistäneet nämä olettamukset, he ottavat ne itsestäänselvyyksinä 

ja toimivat tiedostamatta niiden mukaan. Arvot kertovat siitä, mitä asioita 

organisaatiossa pidetään tärkeinä. Kun ne ovat linjassa perusolettamusten kanssa, 

niiden hyväksyttävyyttä ei aseteta kyseenalaiseksi. Arvot ovat luonteeltaan yleisiä 

ihanteita, kuten luotettavuus, rehellisyys, hyvä palvelu ja ympäristönsuojelu. 

Tietoisuuden vahvistamista ohjaa seuraavaa tasoa edustavat perspektiivit, joihin 

kuuluvat normit, säännöt ja vaatimukset. Ne määrittävät, miten organisaation 

jäsenten tulee käyttäytyä ja toimia. Ne ovat ohjeita hyväksyttävästä tavasta tehdä 

työtä ja käsitellä erilaisia asioita. Esimerkiksi ohjeet vaativat työntekijöitä olemaan 

kohteliaita ja huolellisia. Ohjeet voivat olla sekä kirjallisessa että kirjoittamattomassa 

muodossa. Perspektiivien merkitys on siitä, että ne tehostavat ongelmien ratkaisua. 

(Harisalo 2009: 266-269) 

 

Organisaatiokulttuurilla on kolme näkyvää tulosta (kuvio 1). Nämä ovat kielelliset 

tulokset sekä käyttäytymistä ja organisaation fyysistä ilmenemistä kuvaavat 

konkreettiset tulokset. Kielen tuloksia ovat esimerkiksi tarinat ja kertomukset. Hyvät 

tarinat voivat puhutella työntekijöitä jopa paremmin kuin organisaatiokaaviot ja 

taulukot. Myös erilaiset kielikuvat ja huumori ovat kielen tuloksia. Huumori voi auttaa 

kestämään vaikeuksia ja yhdistää sopeutumista. Kielikuvat taas auttavat ihmisiä 

selkeyttämään asioiden monimutkaisuutta. Esimerkiksi tuotantoprosessia voidaan 

kuvata lyhyesti osuvalla kielikuvalla. Käyttäytymisen tulokset ovat erilaisia rituaaleja, 

seremonioita ja rutiineja, jotka luovat organisaatioon järjestystä, ennustettavuutta ja 

selkeyttä. Työntekijät voivat kokea yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta osallistuessaan 

rituaaleihin, seremonioihin ja rutiineihin. Organisaation vaatima pukeutumiskoodi on 

eräs organisaatiokulttuurin fyysinen tulos. Eri toimialoilla on muista poikkeavia, 

välttämättömäksi koettuja pukeutumiskoodeja. Tällaisia ovat esimerkiksi 

terveydenhuollossa tai rakennustyömailla käytettävät asut. Rakennuksilla ja 

teknologialla on myös omat tarkoituksensa kulttuurin ilmentäjinä. Ne välittävät 

sanomaa organisaation luotettavuudesta ja vakavaraisuudesta. (Harisalo 2009: 269-

270)  

 



 

 

Organisaatioiden kulttuureita koskevat näkemykset voidaan jakaa kahteen 

pääryhmään: Organisaatio on kulttuuri tai Organisaatiolla on kulttuuri. 

Ensimmäisessä ryhmässä johtava ajatus on se, että kulttuuri on tekijä, joka on 

organisaatiossa. Ihmisten on sopeuduttava kulttuuriin ja heidän on hyvin vaikeaa, 

jopa mahdotonta muuttaa sitä. Tässä ajatusmallissa kulttuuriset tekijät kehittyvät ajan 

myötä monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksen tuloksena. Kehitys on hidasta ja jopa 

huomaamatonta. Johtajien on vaikeaa jättää omaa puumerkkiään kulttuuriin. 

(Harisalo 2009: 272–273) Tämän näkökulman mukaan organisaatiokulttuurin 

muuttaminen on sidoksissa ajattelu- ja toimintatapojen muuttamiseen, joka ei 

tapahdu äkillisesti johtajan suoralla vaikutuksella. Kyseessä on pitkäkestoinen 

muutosprosessi, jota kukaan ei voi täysin hallita. Esimerkiksi palveluyrityksen 

asiakaskeskeisyyden tulkinta muotoutuu jatkuvasti työntekijöiden arkitoiminnassa. 

(Lämsä & Hautala 2008: 176–177) ”Tämä käsitys kulttuurista lähestyy 

evoluutioteorian käsitystä organisaatioiden omalakisesta kehityksestä” (Harisalo 

2009: 273).  

 

Tilanne on toinen, kun organisaatiolla oletetaan olevan oma kulttuurinsa. Tämän 

näkemyksen mukaan kulttuuri on yksi tekijä monien muiden toimintaan vaikuttavien 

tekijöiden, kuten strategian, rakenteen ja teknologian, ohella. Näkemyksen mukaan 

kulttuuri on organisaation ominaisuus, jota on mahdollista selittää ja ennustaa ja 

siihen vaikuttaminen on mahdollista. Organisaatiokulttuuri on väline tuottavuuteen ja 

menestykseen. Tällöin ajatellaan, että johdon on mahdollista kehittää kulttuuria 

haluttuun suuntaan sopivilla johtamisen keinoilla. (Lämsä & Hautala 2008: 177)  

 

Kulttuuria voidaan tämän jälkimmäisen näkemyksen mukaan muokata ja kehittää 

mieleisekseen erottuakseen kilpailijoista. Organisaatio voi luoda itselleen sellaisen 

kulttuurin, joka on ainutlaatuinen ja vaikeasti kopioitavissa. Näkemyksen mukaan 

kulttuuri on johtamisen tulos. Ilman johtamista kulttuurin merkitys organisaation 

toimintaa mahdollistavana tekijänä alkaa rapautua. Päätöksenteossa alkaa esiintyä 

yhtenäisyyttä heikentävää väittelyä ja vastakkainasettelua. Ihmiset alkavat vähätellä 

johdon pyrkimyksiä. Johtamattomana vahva kulttuuri heikentyy. Kulttuurin 

muuttaminen on siis mahdollista, vaikka vaativaa ja aikaa vievää. (Harisalo 2009: 

273) Esimerkiksi johtamisjärjestelmän, kuten toiminnanohjauksen 

suorituskykymittariston, käyttöönotto voi saada aikaan kulttuurin muutoksen, olipa se 



 

 

sitten yrityksen tietoisena tai tiedostamattomana tavoitteena. (Helms-Mills, Dye & 

Mills 2009: 71) 

 

Jälkimmäinen näkemys vaikuttaisi lähdekirjallisuuden perusteella olevan vallitseva. 

Sen mukaan kulttuurin ajatellaan olevan jotain konkreettista, jota voidaan muuttaa ja 

johtaa. Kyseinen näkökulma sisältyy myös tähän tutkimukseen, jossa lähtökohtana 

on tutkia yrityskulttuurin muutosta ja palvelukulttuurin saavuttamista sisäisen 

markkinoinnin keinoin.  

 

Eräs tapa määritellä organisaatiokulttuuri on ymmärtää se organisaatiossa 

suhteellisen laajasti omaksutuksi ja jaetuksi henkiseksi syvärakenteeksi, jonka 

varassa organisaatiossa ajatellaan, toimitaan ja strukturoidaan valinnan 

mahdollisuuksia. Kun jokin asia on laajasti omaksutuu, ihmiset pitävät sitä yleisesti 

hyväksyttynä ja luonnollisena. Jos henkilöstöllä on kielteinen asenne työntekijää 

kohtaan, he suhtautuvat kriittisesti työnantajan ehdotuksiin tulkitsemalla niitä 

vastakkaisten etujen näkökulmasta. Vastaavasti, jos työntekijät ovat yhtä mieltä 

hyvän palvelun välttämättömyydestä, he ovat valmiita tekemään sen eteen kaikkensa 

onnistuakseen siinä. (Harisalo 2009: 266) 

 

Organisaatiokulttuuria voidaan ajatella myös sääntöjen säätämisenä. 

Organisaatiossa on lukuisia virallisia ja epävirallisia sääntöjä. Virallisia sääntöjä ovat 

esimerkiksi työpaikan politiikka ja lainsäädäntö. Sen sijaan epävirallisia sääntöjä ei 

löydy käsikirjoista, vaan ne esiintyvät käytännön tavoissa. Istumajärjestys tai 

pukeutumissäännöt voivat olla esimerkiksi tällaisia. Se, kuinka organisaation jäsenet 

sisäistävät ne ja toteuttavat niitä, kuvastaa organisaation kulttuuria. Kuva kertoo siitä, 

”miten asiat ovat”, eikä niinkään, ”miten asiat pitäisi olla”. Tässä lähestymistavassa ei 

kuitenkaan ole otettu huomioon käyttäytymismallien monimutkaisuutta, kuten miten 

työntekijät haluavat käyttäytyä tai mikä ohjaa heidän käyttäytymistään. (Helms-Mills, 

Dye & Mills 2009: 62–63, alkuperäinen teos Mills & Murgatroyd 1991)  

 
Kulttuuriin ja organisaatioon sosiaalistumista ja yhteisten kokemusten jakamista 

ryhmässä pidetään tärkeänä asiana. Tulokkaat opetetaan organisaation kulttuuriin 

sosiaalistumisen kautta, välittämällä yrityksen arvoja. Sosiaalistuminen nähdään 

prosessina, jossa vaikutetaan työntekijän käyttäytymismalliin, arvoihin, asenteisiin ja 



 

 

motiiveihin ja mukautetaan ne vastaamaan organisaation arvoja, normeja ja 

odotuksia. Sosiaalistumista tapahtuu roolimallien avulla, käytettävien fraasien ja 

sanontojen kautta, yrityksen perimätiedon ja rituaalien kautta sekä omaksumalla 

sanalliset ja sanattomat tavoitteet ja arvot. Ihmiset sosiaalistuvat ollessaan 

yhteydessä muiden työntekijöiden kanssa, ja saamalla sekä virallista että 

epävirallista tietoa. (Buchanan & Huczynski 2010: 107–110)  

 

Kuviossa 2. on kuvattu eroa kansallisen ja organisaation kulttuurin välillä. Hofsteden 

(2001) käsityksen mukaan kansallisella tasolla kulttuurierot ovat enimmäkseen 

arvoissa, kun taas organisaatiokulttuuri ilmenee enemmän käytäntöinä. Työkulttuuri 

on näiden kahden tason välissä, mikä tarkoittaa sitä, että se ilmenee sekä arvoina 

että käytäntöinä. Arvojen ja käytänteiden tasapainoa voidaan selittää erilaisilla 

sosiaalistumisen eli oppimisen paikoilla. Arvot opitaan nuorena, lähinnä perheessä ja 

naapurustossa ja myöhemmin koulussa. Kymmeneen ikävuoteen mennessä lapsi on 

omaksunut suurimman osan perusarvoistaan. Organisaation käytänteet opitaan 

puolestaan aikuisina työpaikoilla, sosiaalistumisen kautta. (Hofstede 2001: 394) 

 

Kuvio 2. Arvojen ja toimintatapojen tasapaino kansallisella, ammatillisella ja 

organisaation tasolla (Hofstede 2001: 394) 

 
Organisaatiokulttuuria opitaan tarinoiden ja samanlaisina toistuvien rituaalien kautta. 

Konkreettisia rituaaleja ovat esimerkiksi yhteiset tapahtumat ja henkilöstön 

kehittämisohjelmat. Ihmiset oppivat organisaatiokulttuuria myös työyhteisössä 

käytetyn ammattikielen kautta. Ammattikieli nopeuttaa ja helpottaa viestintää, mutta 

samalla rajaa kieltä taitamattomat kulttuurin ulkopuolelle. Päästäkseen sisään 

kulttuuriin, uuden työntekijän on opeteltava käyttämään kieltä. Kulttuuria voi 

vahvistaa ja yhtenäistää valitsemalla sellaisia työntekijöitä, jotka ovat lähellä 



 

 

nykyisten jäsenten tyyliä, arvoja ja uskomuksia. Toisaalta, jos yrityksessä halutaan 

monimuotoistaa organisaatiokulttuuria, on tarpeen palkata näkemyksiltään erilaisia 

henkilöitä. (Lämsä & Hautala 2008: 183) 

 

Hitt, Miller ja Colella (2009) nostavat aikaisempien kulttuuritutkijoiden työstä esiin 

arvoperustan, tiedon sisällön ja sosiaalisen dynamiikan. Tutkijat arvelevat, että 

organisaatioiden arvojen omaksumisessa, kollektiivinen, muodollinen lähestymistapa 

saattaa olla paras. Kollektiivisessa prosessissa jokainen tulokas kokee samat 

sosiaalistumisen tapahtumat, kuten videot, johtajien tervehdykset, harjoitukset ja 

tarinat. Tyytyväisyyttä ja sitoutumista voi kasvattaa antamalla yksityiskohtaista ja 

säännönmukaista tietoa tulevista tapahtumista ja kehitystoiminnasta. Tietojen 

perusteella uudet tulokkaat pystyvät erottamaan selkeän tien etenemiseen ja 

menestykseen, ja epävarmuus vähenee. Sosiaalisessa dynamiikassa korostetaan 

positiivisen sosiaalisen tuen tarjoamista tulokkaille. Osallistuvassa organisaatiossa 

sosiaalistumisen prosessi käynnistyy jo tulokkaan valintaprosessin aikana. 

Tarkoituksena on varmistaa, että hakijan arvot ja tavoitteet sopivat yrityksen arvoihin 

ja tavoitteisiin. Uuden tulokkaan integroiminen organisaation kulttuuriin on tärkeää 

kulttuurin säilymisen ja ylläpitämisen kannalta. (Hitt, Miller & Colella 2009: 463–464) 

 

Organisaatiokulttuuria tutkittaessa nousee usein esiin pohdita siitä, onko 

organisaatiolla yksi kulttuuri, josta vallitsee yksimielisyys vai onko organisaatiossa 

monia erilaisia alakulttuureita. Vaikka alakulttuurit on rajattu tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle, on näkemys tärkeää nostaa esille, sillä tutkijan esihaastatteluissa 

tekemien havaintojen mukaan kohdeorganisaation tuotannollisten projektiryhmien 

sekä huolto- ja ylläpitoryhmien välillä voi olla kulttuurillisia eroavaisuuksia. On siis 

mahdollista, että organisaatioon on kehittynyt tai kehittyy yhtenäiskulttuurista 

erottuvia alakulttuureja. Alakulttuurilla tarkoitetaan yksikköä tai ryhmää, jonka 

sisäinen kulttuuri eroaa organisaation vallitsevasta kulttuurista. Alakulttuurit voivat 

vahvistaa yläkulttuuria paikkaamalla ja täydentämällä sen puutteita. Kun 

organisaatioon syntyy uusia alakulttuureja, on mahdollista, että vahvistamisen sijasta 

ne alkavat heikentää yhtenäiskulttuuria. Alakulttuurien olemassaolo voi johtaa siihen, 

että ihmisten on vaikeampi ymmärtää toisiaan tai sopia keskinäisestä työnjaosta. 

Asiat vaikeutuvat ja ihmiset alkavat vähätellä toisiaan. Tällöin alakulttuurien välille 

kehittyy jännitteitä ja konflikteja, joita osapuolet eivät edes halua ratkaista. 



 

 

Alakulttuurit voivat siis tehdä vahvasta kulttuurista heikon. (Harisalo 2009: 271) 

Alakulttuuri voi kehittyä organisaatioon etenkin, jos organisaatio ei sisällä vahvaa 

kulttuuria. (Hitt, Miller & Colella 2009: 464)  

 

Alakulttuurikysymykseen on esitetty kolme erilaista näkökulmaa: integraatio eli 

yhdentyminen, fragmentaatio eli pirstaloituminen sekä differentiaatio eli 

erilaistuminen. Yhdentymisnäkökulmassa kulttuuri ymmärretään siten, että kaikilla 

organisaation jäsenillä on samanlainen käsitys organisaatiokulttuurista ja jäsenten 

ajattelu- ja toimintatavat ovat samankaltaiset. Pirstaloitumisnäkökulman mukaan ei 

ole johdonmukaista, yhtenäistä ja vakaata organisaatiokulttuuria. Sen mukaan 

organisaatiokulttuurit ovat ristiriitaisia, moninaisia ja jatkuvasti muuttuvia. 

Erilaistumisnäkökulman mukaan organisaatiokulttuuri muodostuu useista 

alakulttuureista, kuten eri ammattiryhmien, johdon ja työntekijöiden omista 

yhtenäisistä alakulttuureista. Alakulttuureja on luokiteltu ammattinimikkeen tai 

yritysjärjestelyjen seurauksena syntyvän aikaisemman organisaatiokytköksen 

perusteella. Sairaalassa on esimerkiksi lääkäreiden ja hoitajien ammatilliset 

alakulttuurit ja hierarkkisessa alakulttuurissa johdon ja alaisten alakulttuurit. Myös 

työryhmällä tai tiimillä voi olla oma alakulttuurinsa. (Lämsä & Hautala 2008: 177–178, 

alkuperäinen lähde Martin 1992) 

 

Tässä luvussa käsiteltiin yrityskulttuuria ja siihen liittyviä ilmiöitä. Kuten luvun alussa 

kerrottiin, yrityskulttuuri sisältää useita merkityksiä ja määritelmiä. Tämän 

tutkimuksen kannalta tärkeitä havaintoja ovat kulttuurin merkitys ihmisten asenteisiin 

ja toimintatapoihin sekä kulttuuriin sosiaalistuminen ja arvojen merkitys 

sosiaalistumisessa. Kulttuuri voi määrittää kuinka ihmiset suhtautuvat asioihin, mitä 

he pitävät tärkeänä ja kuinka he tulkitsevat organisaation tarkoituksia. Toimintatavat 

opitaan yhteisössä elämisen ja toimimisen kautta. Yritys voi tukea kulttuuriin 

sosiaalistumista välittämällä yrityksen arvoja ja tarjoamalla tulokkaille sekä virallista 

että epävirallista tietoa. Seuraavassa luvussa tarkastellaan palveluyrityksen 

liiketoiminnan logiikkaa, prosessiluonnetta sekä yrityskulttuurin merkitystä 

palveluorganisaatiolle.  

 



 

 

2.3 Yrityskulttuurin merkitys palveluorganisaatiossa 
 

Palvelustrategian toteuttamiseen tarvitaan yrityskulttuuria, jota voidaan kutsua 

palvelukulttuuriksi. Tarve johtuu palvelujen tuotannon ja kulutuksen luonteesta. 

Palveluyritys pyrkii vastaamaan asiakkaiden yksityiskohtaisiin tarpeisiin. Miltei mistä 

tahansa tuotteesta voi tehdä palvelun, jos myyjä pyrkii mukauttamaan ratkaisun 

asiakkaan vaatimusten mukaiseksi. Palvelua on nimenomaan tapa toimittaa 

asiakkaalle hyvin suunniteltu tuote. Liiketoiminnan logiikkana on siis edistää 

prosesseja, jotka tukevat asiakkaiden arvon luontia. Yrityksen roolina tässä 

logiikassa on tarjota käyttöön palveluprosessi ja osallistua arvon tuottamiseen ja 

luomiseen asiakkaiden kulutusprosessissa. Grönroos korostaa prosessiluonnetta 

palvelujen tärkeimpänä piirteenä. Palvelut ovat toiminnoista koostuvia prosesseja, 

joissa käytetään monenlaisia resursseja, kuten ihmisiä, muita fyysisiä resursseja, 

tietoa, järjestelmiä ja infrastruktuureja. Resursseja käytetään usein suorassa 

vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, jotta asiakkaan ongelmaan löydetään 

ratkaisu. Palvelut myös tuotetaan ja kulutetaan jossain määrin samanaikaisesti. 

Näistä seikoista johtuen laadunvalvontaa ja markkinointia on vaikea toteuttaa 

perinteisin menetelmin. Ei ole siis mitään ennalta tuotettua laatua, jota voisi valvoa 

ennen kuin palvelu on myyty ja kulutettu. (Grönroos 2009: 76–80, 83)  

 

Grönroos huomauttaa, että suurin osa tuotantoprosessista on näkymätöntä, ja että 

asiakas kiinnittää huomiota nimenomaan tuotantoprosessin näkyvään osaan (kuvio 

3). Mallin näkyvä eli vuorovaikutteinen osa on välittömässä yhteydessä asiakkaisiin. 

Näkyvät toimenpiteet asiakas kokee ja arvioi pienintäkin yksityiskohtaa myöten. 

Muista osista hän voi kokea vain lopputuloksen. Palvelujen peruspiirteenä pidetään 

myös sitä, että asiakas on palvelun kanssatuottaja. Alla olevassa kuviossa asiakas 

on nelikulmion sisällä. Asiakas ei ole ainoastaan palvelun vastaanottaja, vaan 

osallistuu palveluprosessiin myös tuotantoresurssina. Toisin sanoen asiakkaat eivät 

ole etäisiä eivätkä kokonaan organisaation ulkopuolella niin kuin joukkotuotannossa. 

Yrityskulttuuri eli organisaation ihmisten normit ja yhteiset arvot, on nelikulmion alla. 

Kulttuuri on organisaatiossa aina läsnä. Kulttuurilla on joskus merkittävä vaikutus 

työntekijöihin, toisinaan se on merkityksettömämpi. Palveluja tuottavalle 

organisaatiolle palvelukeskeinen kulttuuri on erityisen tärkeä. Ilman sitä yritys on 

vaikeuksissa. (Grönroos 2009: 80, 425–426)  



 

 

 

 

Kuvio 3. Palvelujärjestelmämalli (Grönroos 2009: 425) 

 

Palveluorganisaatiossa tarvitaan vahva ja vakiintunut kulttuuri. Grönroos esittää 

palvelukulttuurista seuraavan luonnehdinnan: ”kulttuuri, jossa jokainen pitää 

luonnollisena ja yhtenä tärkeimmistä normeistaan sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden 

hyvää palvelua ja jossa arvostetaan hyvää palvelua”. (Grönroos 2003: 467) Kulttuurin 

tulee edistää hyvän palvelun ja asiakaskeskeisyyden arvostusta. Palvelu on ihmisten 

välistä vuorovaikutusta. Asiakkaita ja heidän käyttäytymistään ei voi 

säännönmukaistaa tai täysin ennakoida, joten asiakaspalvelussa tilanteet vaihtelevat. 

Työntekijä voi kohdata uusia, ennakoimattomia ja jopa kiusallisia tilanteita. Tämän 

vuoksi tarvitaan palvelukeskeinen kulttuuri, joka kertoo työntekijöille, kuinka 

suhtautua näihin tilanteisiin. Vahvaa kulttuuria pidetään erityisen tärkeänä 

palveluorganisaatiolle sen vuoksi, että työntekijöiden asenteet ja työsuoritukset 

näkyvät asiakkaille. (Grönroos 2007: 101, 2003: 465–466) 

 

Vahvassa kulttuurissa perusolettamukset, arvot, perspektiivit ja konkreettiset tulokset 

tukevat toisiaan ja enemmistö organisaation jäsenistä on omaksunut sen. Vahva 

kulttuuri vähentää johtamisen, ohjauksen ja valvonnan tarvetta ja kustannuksia 

organisaatiossa. ”Vahva kulttuuri antaa koko organisaatiolle oman tunnusomaisen 

leimansa” (Harisalo 2009: 271). Buchanan & Huczynski kuvailevat vahvaa kulttuuria 

siten, että sen jäsenillä on voimakas emotionaalinen yhteys organisaation 



 

 

ydinarvoihin ja se ohjaa heidän käyttäytymistä. Vahvassa kulttuurissa vallitsee laaja 

yksimielisyys arvoista ja normeista. Vahva kulttuuri kehittyy hitaasti. Vahvan 

kulttuurin etuina pidetään sen erotettavuutta muista organisaatioista ja 

käyttäytymisen ohjaamista. Vahva kulttuuri luo pysyvyyttä ja auttaa työntekijöitä 

liittämään itsensä organisaatioon. Haittana nähdään se, että vahvaa kulttuuria on 

vaikea sopeuttaa ympäristön muutoksiin. Vahvan kulttuurin omaavaa yritystä on 

myös vaikea sulauttaa toiseen organisaatioon. (Buchanan & Huczynski 2010: 117-

118) Grönroosin mukaan monissa teollisuusyrityksissä ja julkisissa laitoksissa on 

muutoksen jarruna vahva kulttuuri, joka ei arvosta palvelua. Näissä olemassaoleva 

kulttuuri saattaa painottaa teollisuuden ihanteita tai byrokraattisia ihanteita sen 

sijaan, että keskityttäisiin pitämään asiakkaat ja kasvattamaan asiakassuhteita. 

Markkinoiden ja yhteiskunnan asettamat haasteet saattavat jäädä huomiotta. 

Organisaatio ei siis kykene mukautumaan muutostarpeeseen. (Grönroos 2009: 485). 

 

Heikossa kulttuurissa perusolettamusten, arvojen, perspektiivien ja konkreettisten 

tulosten ristiriitaisuus vaikeuttaa niiden hyväksymistä. Ihmisiä suhtautuvat niihin 

epäillen, välinpitämättömästi ja jopa kriittisesti. Pahimillaan kulttuurin merkitys 

kiistetään. Ihmiset voivat hymähdellä johdon pyrkimyksille ja vähätellä organisaation 

saavutuksia. Heikko kulttuuri aiheuttaa organisaatiossa saamattomuutta ja jännitteitä. 

(Harisalo 2009: 271) 

 

Palvelunäkökulman omaksumiseen ja strategian toteuttamiseen tarvitaan 

organisaation jokaisen jäsenen tukea. Palvelemisen on oltava myös kaikkien 

organisaation toimien olemassaolon syy. Tämä ei kuitenkaan tarkoita muiden arvojen 

häviämistä. Esimerkiksi sisäinen tehokkuus ja kustannusten karsinta ovat yhä 

tärkeitä. Palvelukeskeisillä arvoilla tulee kuitenkin olla yrityksessä keskeinen asema. 

Organisaation arvot ovat kulttuurin perusta. Arvot muodostavat niin sanotun 

ohjenuoran, jonka varassa työntekijät tekevät päivittäiset tehtävänsä. Arvot ohjaavat 

siis tehtävien suoritusta ja ne ovat juurtuneet syvälle työntekijöiden mieliin. (Grönroos 

2009: 482–484) 

 

Helms-Millsin, Dyen ja Millsin (2009) nostavat organisaation arvot kulttuurin 

muutoksen keskiöön. He esittävät, että kulttuurin muutos on varmasti mahdollista 

saavuttaa, mutta uusi kulttuuri ei ole välttämättä se, johon yritys pyrkii, mikäli arvot, 



 

 

uskomukset ja oletukset eivät ole kaikille yhteiset. Yritysten kulttuurinmuutokset ja 

niiden onnistumiset ja epäonnistumiset osoittavat kuitenkin, että organisaatiokulttuuri 

ei ole niin konkreettinen ja muutettavissa oleva kuin yritykset ovat olettaneet. Jos 

yritys haluaa käyttäytymisen muutosta, kuten vastata asiakkaiden tarpeisiin tietyllä 

tavalla, sitä voi vahvistaa arvojen kautta. Yritysten työntekijöiden tulee tällöin 

vilpittömästi sitoutua ja uskoa arvoihin. (Helms-Mills, Dye & Mills 2009: 71)  

 

2.4 Palvelukulttuurin saavuttamisen edellytykset 
 

Edellisessä luvussa käsiteltiin palveluyrityksen liiketoiminnan logiikkaa, 

prosessiluonnetta sekä yrityskulttuurin merkitystä palveluorganisaatiolle. Luvussa 

todettiin, että palvelustrategian käyttöönotto ja toteutus edellyttävät palvelukulttuuria. 

Tässä luvussa tarkastellaan palvelukulttuuriin liittyviä käsitteitä sekä laajemmin 

palvelukulttuurin saavuttamisen yleisiä edellytyksiä. 

 

Käsitteet kulttuuri ja ilmapiiri liittyvät läheisesti toisiinsa. Sanotaan, että yrityskulttuurin 

voi aistia organisaation sisäisestä ilmapiiristä. Ilmapiiri riippuu työntekijöiden välisten 

suhteiden toimivuudesta. Ilmapiiri kuvaa myös henkilöiden kokonaistunnetta siitä, 

mikä organisaatiossa on tärkeää. Ilmapiiriin vaikuttavat työntekijöille asetetut 

tavoitteet ja päivittäisten rutiinien hoitamistapa. Grönroosin mukaan myönteiset 

palveluasenteet ja palveluhenkinen ilmapiiri toteutuvat, jos työntekijät kokevat, että 

organisaation rutiineissa, toimintaperiaatteissa ja johdon ja palkitsemisjärjestelmien 

suuntaviivoissa korostetaan hyvän palvelun tärkeyttä. Tämän vuoksi yrityksen 

kulttuuri ja ilmapiiri vaikuttavat ratkaisevasti työntekijöiden palveluhenkisyyteen. 

(Grönroos 2009: 479) 

 

Palvelukulttuurin yhteydessä käytetään usein käsitteitä palveluasenne, 

palvelukeskeisyys ja asiakaskeskeisyys organisaation tai sen jäsenten kuvaamiseen. 

Lucas luonnehtii, että palveluasenteet ovat ihmisten tunteita, ideoita ja kohteita. 

Asenteet vaikuttavat siihen, miten ihmiset suhtautuvat eri asioihin ja tilanteisiin. 

Asenteet perustuvat arvoihin ja ne eroavat yksilöiden ja kulttuurien välillä. (Lucas 

2012: 42) Grönroosin mukaan palvelukeskeisyyttä voi kuvata yhteisiksi asenteiksi ja 

arvoiksi, jotka vaikuttavat organisaation ihmisiin niin, että he suhtautuvat 



 

 

keskinäiseen vuorovaikutukseensa ja ulkopuolisten tahojen kanssa harjoittamaansa 

vuorovaikutukseen suopeasti. Palvelukeskeisyys parantaa sisäistä ilmapiiriä sekä 

palvelujen ja tuen laatua. Palvelukeskeisyys saa myös asiakkaat kokemaan palvelun 

laadun hyväksi. (Grönroos 2009: 483) Asiakaskeskeisyys on puolestaan termi, jota 

käytetään kuvaamaan palveluntarjoajia ja organisaatioita, jotka asettavat asiakkaat 

ensimmäiseksi, ja jotka käyttävät aikaa, vaivaa ja rahaa nykyisten ja potentiaalisten 

asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja niihin keskittymiseen. Asiakaskeskeisyyden 

toimet keskittyvät ennemmin pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamiseen kuin 

pelkästään tuotteiden tai palvelujen myymiseen ja siirtymällä seuraavaan 

asiakkaaseen. (Lucas 2012: 42) 

 

Grönroos on listannut palvelukulttuurin saavuttamisen yleisiä edellytyksiä. 

Palvelukulttuurin ja hyvän palvelun edellytyksiä ovat hänen mukaan strategiset, 

organisatoriset ja johtamisedellytykset sekä osaamis- ja asenne-edellytykset. Mikäli 

kaikkia näitä ei tunnisteta, yrityksen sisäinen muutosprosessi kärsii ja tulos jää 

keskinkertaiseksi. Strategiset edellytykset täytetään kehittämällä palvelukeskeinen 

strategia. Tämä merkitsee sitä, että ylin johto haluaa tehdä organisaatiosta 

palvelukeskeisen. Myös Lucasin tunnistamat edellytykset ovat samoilla linjoilla. 

Palvelufilosofia lähtee liikkeelle yrityksen visiosta ja suuntaviivoista. Yrityksen 

ylimmällä johdolla on tärkeä rooli vision viestimisessä eteenpäin organisaatiossa. 

Ilman selkeästi suunniteltua ja viestittyä visiota palvelustrategia ei tule onnistumaan. 

Palvelufilosofia tai missio kuvaa organisaation lähestymistapaa, suuntaa ja fokusta. 

Missio näyttää suuntaa organisaation päivittäiselle vuorovaikutukselle asiakkaiden 

kanssa. (Grönroos 2009: 486, Lucas 2012: 44) 

 

Strategian perustana on toiminta-ajatus. Mikäli yritys on valinnut palvelustrategian, 

sen voidaan todeta omaksuneen toiminta-ajatuksen, jonka perimmäisenä 

tarkoituksena on tukea asiakkaiden toimintoja ja prosesseja siten, että niissä kehittyy 

arvoa asiakkaille. Ennen kuin palvelustrategia julkaistaan ja palvelukulttuuria 

lähdetään kehittämään, yrityksen tulisi kuitenkin määritellä, ketkä sen asiakkaita ovat, 

minkälaiset tarpeet näillä on, miten asiakkaiden tarpeisiin vastataan ja millä tavoin 

asiakkaat pyritään pitämään. Tämä on kriittinen vaihe liiketoimintamallin luomisessa 

ja se jää monilta yrityksiltä tekemättä. Toiminta-ajatuksen ja palveluajatuksen 

määrittelyt kertovat henkilöstölle, mitä heidän odotetaan tekevän. Ellei näitä asioita 



 

 

selvitetä, tavoitteet ja rutiinit eivät muodostu selkeiksi ja ymmärrettäviksi. Tunnettua 

palveluajatusta ei näin ollen muodostu. Ja mikäli keskijohto ei ymmärrä 

palveluajatuksia, työnjohdollisia tehtäviä on vaikea suorittaa johdonmukaisesti. 

(Grönroos 2009: 486, Lucas 2012: 57) 

 

Henkilöresurssien hallinta on myös tärkeä osa strategisia edellytyksiä. 

Rekrytointimenettely, urasuunnittelu ja palkkiojärjestelmät ovat merkittäviä 

palvelukulttuurin osia. Rekrytoinnissa tulee painottaa palvelukeskeisyyttä ja 

suorituksia on mitattava sillä tavalla, että työntekijät oivaltavat palvelun tärkeyden. 

Työtekijät työskentelevät tehokkaammin ja tuottavammin, kun heidän hyvät 

työsuorituksensa huomioidaan ja niistä palkitaan. Rahallisen palkitsemisen lisäksi on 

tärkeää, että esimiehet ja työnjohtajat huomioivat hyvät suoritukset ja antavat niistä 

positiivista palautetta. Työntekijöiden valtuuttaminen nousee esiin yhtenä keinona 

varmistaa, että asiakaspalvelijat voivat vastata asiakkaiden kysymyksiin ja tarpeisiin 

nopeasti. Valtuuttaminen tarkoittaa vallan siirtämistä asiakasrajapintaan. 

Asiakaspalvelija voi ratkaista asian itse ilman että hänen täytyy soittaa ja varmistaa 

asia esimieheltään. Valtuuttamista pidetään myös aineettomana tapana palkita 

työntekijöitä. Usein henkilöt, joilla on päätöksentekovalta, kokevat itsensä ja 

organisaation paremmiksi (Grönroos 2009: 487, Lucas 2012: 56) 

 

Organisatoriset edellytykset hyvälle palvelulle tarkoittavat sitä, että 

organisaatiorakenne sallii työntekijöiden toimia niin, että palvelujen helppo saatavuus 

ja päätöksenteon nopeus ja joustavuus mahdollistuvat. Monimutkainen virallinen 

organisaatiorakenne tekee hyvän palveluajatuksen toteutuksen mahdottomaksi. Ellei 

organisaatiorakenne salli työntekijöiden toimia palvelustrategien mukaisesti, 

palvelukulttuurille ominaisia normeja ja arvoja ei voi muodostua ja työntekijät 

turhautuvat. Lucas toteaa, että valitettavan usein yritysten organisaatiohierarkia on 

ylhäältä-alas-hierarkia, jossa hierarkian ylimpänä on ylin johto ja viimeisenä 

elementtinä asiakas tai tuotekeskeinen hierarkia, jossa asiakasta katsotaan siitä 

näkökulmasta, mitä tuotteita tai palveluja ne käyttävät. Valitettavan usein 

organisaation ylilupaukset ja alisuoriutumiset johtuvatkin siitä, että heidän 

kulttuurisella ja sisäisillä järjestelmillä ja rakenteilla ei ole kykyä tukea asiakkaiden 

palvelualoitteita. Menestyvä organisaatio on asiakaskeskeinen, ja jonka fokus on 

asiakkaan yksilöllisissä tarpeissa. (Grönroos 2009: 487, Lucas 2012: 42–43) 



 

 

 

Organisaation suunnittelussa on siis pidettävä mielessä palvelun luominen ja 

toimitus. Tavallisesti tämä tarkoittaa matalaa organisaatiorakennetta, jossa ei ole 

monta hierarkkista kerrosta. Päätökset on tehtävä lähellä asiakasta. 

Asiakasrajapinnassa olevien henkilöiden vastuu kasvaa ja heidän odotetaan tekevän 

työnsä itsenäisemmin, mikä tarkoittaa sitä, että esimiesten asema muuttuu. Tämä ei 

kuitenkaan merkitse sitä, että työnjohto menettäisi valtaa. Työnjohtajien asema 

muuttuu asiajohtajuudesta ja päätöksenteosta enemmän alaisten auttamiseen, 

rohkaisemiseen ja valmentamiseen eli henkilöstöjohtamiseen. Tukitoiminnoissa 

työskentelevien pitäisi pitää asiakaskontakteissa olevia työkavereitaan sisäisinä 

asiakkaina, joita heidän on palveltava yhtä hyvin kuin ulkoisia asiakkaita. 

Organisatorisia edellytyksiä tunnistettaessa on hyvä huomioida, että organisaatiossa 

on virallisen rakenteen lisäksi aina myös epävirallinen rakenne. Ihmiset muodostavat 

henkilökohtaisia kontakteja, jotka joko yksinkertaistavat tai mutkistavat virallista 

rakennetta. (Grönroos 2009: 487)  

 

Yrityksen säännöt ja toiminta- ja menettelytavat ilmentävät sen kulttuuria. 

Organisatorisiin edellytyksiin sisältyy operatiivisten järjestelmien, rutiinien ja 

työnkulkujen kehittäminen. Tähän lukeutuu myös asiakastiedon saatavuus. Asiakkaat 

törmäävät yrityskulttuuriin negatiivisella tavalla, mikäli henkilökunta piiloutuu yrityksen 

sääntöjen ja toimintatapojen taakse ratkaistessaan ongelmia. Säännöt ja 

toimintatavat ovatkin usein joustavia. Yleensä tavoitteena on asiakkaiden odotuksiin 

ja vaatimuksiin vastaaminen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti eli välttyä 

turhilta viivytyksiltä ja tietokatkoksilta. Kehittämisen hyödyt ovat kaksijakoiset. 

Asiakkaat kokevat palvelun toiminnallisen laadun paranevan ja työntekijät kokevat 

työnsä merkityksellisemmäksi. Muunlainen toiminta johtaa kriittisyyteen, 

tyytymättömyyteen, mahdollisesti asiakaskatoon ja työntekijöiden turhautumiseen. 

(Grönroos 2009: 488, Lucas 2012: 50)  

 

Johtamisedellytykset pitävät sisällään esimiesten ja työnjohtajien asenteet 

asemaansa ja alaisiaan kohtaan. Esimiehillä on ratkaiseva asema palvelukulttuurin 

kehittämisessä. Yrityskulttuurin arvot eivät leviä läpi organisaation eivätkä pysy 

voimassa ilman kaikkien esimiesten neuvoja ja tukea. Esimiehen tulee haluta ja 

osata viestiä alaistensa kanssa. Jokaisen esimiehen on suostuttava myös 



 

 

valmentamaan alaisiaan eli rohkaisemaan ja vahvistamaan heidän motivaatiotaan 

toimia palveluhenkisesti. Johtamistyylissä on otettava huomioon, että palvelu on 

suurelta osin ihmisten välistä vuorovaikutusta. Aika ajoin palvelutyössä tulee eteen 

tilanteita, joissa työntekijä tarvitsee esimiehen tai johdon tukea. Parhaimmillaan 

johdon tuki on jatkuvaa ja tehokasta valmentamista ja neuvontaa. Valitettavasti 

useilla esimiehillä ei ole riittävää osaamista tukeakseen työntekijää. Joissain 

tapauksissa valmentamisen tärkeys on havaittu ja niin aiotaan toimia, mutta 

esimiehillä ei vain ole riittävästi aikaa siihen. (Grönroos 2009: 489, Lucas 2012: 53) 

 

Suoritusten ja tulosten valvonta ja palkitseminen ovat olennainen osa johtamista. 

Perinteinen valvontatehtävä on kuitenkin vaihtumassa ohjaamiseksi. Jotkut esimiehet 

voivat kokea, että tämä murentaa heidän arvovaltaansa. Tämä ei kuitenkaan pidä 

paikkaansa. Johto edelleen asettaa tavoitteet, ohjenuorat ja delegoi operatiivisen 

vastuun selkeästi. Teknisen johtamisen sijaan tulee uudenlaista johtamista ja 

valmentamista. (Grönroos 2009: 489) 

 

Viestintä on tärkeä osa johtamistyötä. Viestintä on kaksisuuntaista, joten siinä pitää 

osata myös kuunnella. Yksi suurimmista palvelukeskeisyyteen tähtäävän prosessin 

riskeistä on johtajien ja esimiesten puheiden ja tekojen välinen ristiriitaisuus. Jos 

johtaja puhuu palvelu- tai asiakaskeskeisyyden tarpeesta, mutta ei käytännössä toimi 

palvelustrategian mukaisesti, sekä johtaja että palvelukulttuuri menettävät 

uskottavuuttaan. Palvelukeskeiseen johtamistyyliin liittyy siis avoin sisäinen 

viestintäilmasto ja sen kehittäminen. Työntekijät tarvitsevat tietoa johdolta 

voidakseen toteuttaa palvelustrategiaa. Toisaalta työntekijöillä on arvokasta tietoa 

johdolle asiakkaiden tarpeista, toiveista ja ongelmista. Grönroos toteaa, että on hyvä 

ajatus ottaa asiakaspalvelijoita mukaan uusien palvelujen suunnittelu- ja 

päätöksentekoprosessiin. Tämä prosessi on keino kertoa työntekijöille yrityksen 

strategiasta ja tavoitteista sekä keino saada heidät sitoutumaan niihin. (Grönroos 

2009: 489–490) 

 

Esimiesten ja johtajien johtamismenetelmät ja asenteet alaisia kohtaa ovat siis 

ratkaisevan tärkeitä sisäisen markkinointiprosessin pitkäaikaisen menestyksen 

kannalta. Grönroos tiivistää johtajuuden vaikutuksen siten, että johtajan tehtävänä on 

vaalia palvelukeskeisyyden arvoja työntekijöiden parissa sekä kehittää 



 

 

toimintaperiaatteita, käytäntöjä ja rutiineja, jotka ovat johdonmukaisia näiden arvojen 

kanssa. Lisäksi johdon tehtävänä on varmistaa, että ne, jotka toteuttavat näitä 

menettelytapoja parhaiten taatakseen palvelukeskeisen ilmaston, saavat tunnustusta 

ja palkkioita. (Grönroos 2009: 490–491, alkuperäinen lähde Schneider & White) 

 

Hyvän palvelun osaamis- ja asenne-edellytykset voidaan täyttää kouluttamalla 

henkilökuntaa. Grönroosin mukaan työntekijöiden koulutus on olennainen osa 

sisäistä markkinointia. Organisaatioissa, joissa on palvelulle vieraita arvoja tai 

normeja, on odotettavissa muutosvastarintaa. Jos yritys on toiminut aina 

tuotantopainotteisesti, ei ole helppoa saada ihmisten ajattelutapaa muuttumaan. 

Tämä pätee niin johtoon, esimiehiin kuin työntekijöihin. Vastarinta on ainakin osittain 

asennekysymys. Grönroos korostaa, että suuri osa vastarinnasta voidaan murtaa 

luomalla ensin edellä mainitut strategiset, organisatoriset ja johtamisedellytykset. Jos 

näistä edellytyksistä ei pidetä huolta, henkilöstön asenteet voivat olla kielteisiä. 

Motivoituakseen palvelukeskeiseen ajatteluun ja toimintaan ihmisten pitää saada 

tietoa palveluorganisaation toiminnasta, asiakassuhteista sekä omasta asemastaan 

yrityksen toiminnassa ja asiakassuhteissa. Ihmisten pitää tietää, mitä kenenkin 

odotetaan tekevän. Jokaisen henkilön tulisi tiedostaa yrityksen toiminta-ajatus, 

strategiat ja kokonaistavoitteet, oman osastonsa tai yksikkönsä tavoitteet sekä omat 

henkilökohtaiset tavoitteensa. Ilman viestintää ja vuorovaikutusta ei voida odottaa 

henkilön ymmärtävän, miksi häntä pyydetään toimimaan tietyllä tavalla. Grönroos 

huomauttaa, että tämä on vielä tärkeämpää tukitoimintojen työntekijöille kuin 

kontaktihenkilöille. (Grönroos 2009: 491) 

 

Koulutusohjelmat sisältävät usein sekä osaamiskeskeistä koulutusta että 

asennekoulutusta. Osaavan ihmisen on helpompi asennoitua myönteisesti tiettyyn 

ilmiöön. Grönroos huomauttaa, että on tärkeä tajuta, että asenteita voi harvoin 

muuttaa ilman tietoa. Kannustuspuheet voivat auttaa, mutta eivät sellaisenaan 

koskaan luo pysyviä palvelukeskeisiä asenteita. Ihmisillä pitää olla tiedossaan 

tosiasiat eli miksi yritys on palveluyritys tai miksi teollisuusyritys omaksuu 

palvelustrategian. Ihmisten pitää ymmärtää mitä vaatimuksia palvelustrategiasta 

seuraa ja mikä on oma asema muihin toimintoihin ja ihmisiin nähden. (Grönroos 

2009: 491–492) 

 



 

 

Lämsä & Hautala (2008) tuovat esiin organisaatiokulttuurin muutosta edistäviä 

seikkoja, kuten henkilöstön ja johdon koulutus ja kehittäminen, muutokset 

toimintatavoissa ja – rutiineissa sekä fyysisessä työympäristössä, muutokset 

organisaatiorakenteessa, uusien käsitteiden, puhetapojen ja tarinoiden käyttöönotto, 

äkillinen ja ulkoinen muutospaine, uudet henkilöstön arviointi- ja 

palkitsemisperiaatteet, esimiehen ja avainhenkilöiden vaihtuminen ja uusia ihanteita 

luovat arvo- ja periaatejulistukset. (Lämsä & Hautala 2008: 183) 

 

Chakravorti (2011) on tehnyt organisaationkulttuurin muutoksen johtamisesta ja 

teorioista laajan sisällön analyysin ja luonut sen pohjalta viitekehyksen yrityskulttuurin 

muutoksen ja tiedon johtamisesta asiakaskokemusten parantamiseksi. Chakravortin 

tutkimustulokset ovat samoilla linjoilla Grönroosin näkemyksen kanssa. Aikaisemmat 

tutkimukset, joissa yritykset ovat onnistuneesti läpivieneet organisaatiomuutoksia, ja 

niissä havaitut menetelmät, pitäisi Chakravortin mukaan toimia vertailuarvoina 

yrityksille, jotka aikovat uudistaa organisaatiotaan asiakaslähtöisemmäksi. 

Ensinnäkin yrityksen tulisi luoda liiketoimintamalli, joka helpottaa yhteistyötä ja tiedon 

jakamista, jotta haluttu asiakaskokemus saavutetaan. Menestyvissä muutoksissa 

tietoa on johdettu, asiakaslähtöiset arvot viestitty, johtajien toiminta on tukenut 

muutosta ja työntekijöitä on koulutettu ja motivoitu. Lisäksi käyttäytyminen kollegoita 

ja asiakkaita kohtaan sekä mittaaminen ja palkitseminen ovat olleet muutoksen 

keskiössä. Chakravorti korostaa, että nykypäivän monikanavaisessa 

markkinointiympäristössä yritysten täytyy rekrytoida tietynlaisella asenteella olevia 

henkilöitä, kouluttaa, palkita ja kannustaa henkilöstöä sekä helpottaa yhteistyötä läpi 

organisaation. (Chakravorti 2011: 144–145) 

 

Kuviossa 4 on esitetty Chakravortin (2011) viitekehyksestä se osa, joka kuvastaa 

yrityskulttuurin muutosta asiakaskokemuksen parantamiseksi. Palvelukulttuurin 

kehittäminen on tärkeä osa teoriaviitekehystä. Viitekehyksen mukaan yrityksen tulisi 

kasvattaa sellainen toimintaympäristö, jossa palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys 

ovat mottoja ja tunnuslauseita. Yhteiset asiakaslähtöiset arvot leimaavat nuo 

tunnuslauseet jokaisen työntekijän mieliin. Jotta arvoista tulisi yhteisiä, pitää ne olla 

yhteneväisiä asiakkaille annettavien arvolupausten kanssa ja työntekijöiden tulee 

kokea ne tärkeiksi. Johtajilla on kehittämisessä tärkeä rooli. Heidän roolinsa nähdään 

ihmisten keskinäisen yhteistyön ja tiedon hallinnan edistäjänä. Työntekijöille tulee 



 

 

tarjota materiaalia ja tukea. Yrityksen tulee kehittää toimintapolitiikka ja prosessit 

siten, että ne selkeyttävät ja vahvistavat odotuksia eri rooleissa. Mallissa 

työntekijöiden valtuuttaminen nousee vahvana esiin. Se pitää työntekijät 

motivoituneena ja keskittyneenä asetettuihin tavoitteisiin. Suorituksen mittaaminen ja 

saavutuksista palkitseminen tärkeimmissä palvelusuorituksissa tukevat 

palvelukulttuurin saavuttamista. Organisaatiolla tulee olla kykyä ja halukkuutta jakaa 

tietoa ja käsitellä asiakastietoa tehokkaasti. Tätä varten tarvitaan oikeanlainen 

liiketoimintamalli eli politiikka, järjestelmät, rakenteet ja prosessit, jotka helpottavat 

työntekijöiden päivittäistä työtä. (Chakravorti 2011: 135–140) 

 

Kuvio 4. Viitekehys organisaatiokulttuurin muutoksesta asiakaskokemuksen 

parantamiseksi (mukaellen Chakravorti 2011: 144) 

 

Tässä luvussa on käsitelty palvelukulttuuriin liittyviä käsitteitä ja luonnetta sekä 

palvelukulttuurin kehittämistä. Yrityksen on ensin saatettava strategiset ja 

organisatoriset edellytykset kuntoon. Tämän jälkeen kyse on inhimillisten 

voimavarojen hallinnasta. Johtajat, esimiehet ja muu henkilökunta on motivoitava 

palvelustrategian noudattamiseen strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa 

sekä strategian toteutuksessa. Grönroosin mukaan sisäinen markkinointi voi olla 

tässä tehtävässä suureksi avuksi. (Grönroos 2009: 492)  

 

 

 



 

 

2.5 Palvelukulttuurin saavuttaminen sisäisen markkinoinnin keinoin 
 

Sisäinen markkinointi ei ole ilmiönä uusi. Yritykset ovat aina harrastaneet työmoraalia 

kohentavia toimenpiteitä, ja henkilöstöhallinnossa on pitkään kannettu huolta 

työntekijöiden asenteista ja motivaatiosta. Sisäisen markkinoinnin käsite on kuitenkin 

tuonut henkilöresurssien hallintaan uusia näkökohtia, kuten että työntekijät 

muodostavat yrityksen ensimmäiset, sisäiset markkinat ja että yrityksen sisäisiä 

ihmisiä, toimintoja ja osastoja tulee tarkastella sisäisinä asiakkaina. (Grönroos 2009: 

444)  

 

Sisäisen markkinoinnin käsitettä käytettiin ensimmäisen kerran 1970- luvulla. Sen 

jälkeen useat tutkijat ovat käyttäneet käsitettä omissa tutkimuksissaan ja eri 

yhteyksissä. Yleinen näkemys tutkijoilla on se, että sisäinen markkinointi kannustaa 

työntekijöitä hyväksymään ja toimimaan strategian mukaisesti ja käyttäytymään 

markkinasuuntautuneesti. Tutkijat ovat tuoneet esille, että kilpailuetua 

palvelumarkkinoilla voidaan saavuttaa, mikäli johtajat kiinnittävät huomiota 

työntekijöiden tarpeiden täyttämiseen ja työtyytyväisyyteen. Nämä ovat edellytyksiä 

sen varmistamiseksi, että työntekijät tarjoavat hyvää palvelua asiakkaille. Lings ja 

Greenleyn (2010 & 2005) mukaan lukuisista tutkimuksista huolimatta täysin 

tunnustettua ja hyväksyttyä käsitettä tai luotettavaa ja pätevää mittausta sisäisestä 

markkinoinnista ei kuitenkaan ole vielä rakennettu.  

  

Mielenkiinto sisäistä markkinointia kohtaan virisi tutkijoiden parissa uudelleen 1990-

luvulla ja aiheeseen liittyvä tutkimus on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Sisäisen 

markkinoinnin kasvava tarve johtuu siitä, että liike-elämässä korostetaan entistä 

enemmän inhimillistä vuorovaikutusta. Käynnissä on jatkuva muutos teollisuusajasta 

kohti uutta palvelutalouden kilpailua. Yrityksen aikaisempi toimintalogiikka on 

korvattava palvelulogiikalla. Palvelujen merkityksen kasvu on saanut yhä useamman 

yrityksen huomaamaan, että tärkeimpiä resursseja ovat hyvin koulutetut ja 

palveluhenkiset työntekijät, raaka-aineiden tai tekniikan sijaan. Tekniset osuudet ovat 

useissa palveluprosesseissa jo selviöitä, kun taas kontaktit asiakaspalvelijoiden 

kanssa ratkaisevat suhteen säilymisen. Sisäisen markkinoinnin käsite on saanut 

viime vuosikymmeninä myös uutta sisältöä, kun aihetta on alettu tarkastella suhde- ja 

verkosto-organisaation näkökulmasta. Tämä on tuonut henkilöstöhallintoon uusia 



 

 

näkökohtia, kuten tarpeen kehittää sisäisiä markkinointiprosesseja, joihin sisältyy 

organisaation henkilöstön lisäksi verkoston muiden organisaatioiden henkilöstö. 

(Grönroos 2009: 445, 447) 

 

Sisäisen markkinoinnin käsite sai alkunsa työntekijöiden sisäisistä markkinoista. 

Käsite perustuu ajatukseen, että yrityksen työntekijät muodostavat organisaation 

ensimmäiset, sisäiset markkinat. Tavarat, palvelut ja ulkoiset viestintäkampanjat on 

kyettävä markkinoimaan ensin tälle sisäiselle kohderyhmälle, jotta voidaan odottaa 

sen myöhemmin onnistuvan myös ulkoisille asiakkaille. (Grönroos 2009: 443, 446 ja 

2000: 280–281) Sisäisessä markkinoinnissa ei kuitenkaan ole kyse mainostamisesta 

ja myymisestä.  

 

Sisäinen markkinointi on johtamisfilosofia, joka tarkoittaa työntekijöiden kohtelemista 

asiakkaina. Henkilöstö on yritykselle strateginen resurssi. Henkilöstön 

asennoituminen työhönsä ja asiakkaisiin vaikuttaa yrityksen menestykseen. Tästä 

syystä sisäinen markkinointi on johtamisstrategia. Sisäisen markkinoinnin 

onnistuminen edellyttää ylimmän johdon aktiivista ja jatkuvaa tukea, myös käytännön 

teoissa. (Grönroos 2009: 446) 

 

Grönroos nimeää kolmenlaisia tilanteita, joissa tarvitaan sisäistä markkinointia. Näitä 

ovat tilanteet, joissa luodaan palvelukulttuuria yritykseen ja pyritään kehittämään 

henkilöstöä palveluhenkiseksi tai kun pidetään yllä palveluhenkisyyttä henkilöstön 

keskuudessa tai kun esitellään uusia tuotteita ja palveluja sekä 

markkinointikampanjoita ja – toimia työntekijöille. (Grönroos 2009: 451) Sisäisen 

markkinoinnin fokus on siinä, miten yritys voi saada ja pitää asiakaskeskeisiä 

työntekijöitä. Se tarkoittaa palvelukulttuurin luomista ja ylläpitämistä, vaikka sisäinen 

markkinointi ei yksistään olekaan riittävä. Sisäinen markkinointi tarkoittaa myös 

tuotteiden ja palvelujen, uusien teknologioiden, uusien järjestelmien ja 

toiminnallisuuksien markkinoimista ja kouluttamista sisäisesti ennen ulkoista 

markkinointia. Yrityksen sisäiset markkinat eli työntekijät pitää huolehtia ensin. 

(Grönroos 2007:102, 2000: 280) 

 

Sisäisen markkinoinnin käsitteistö on hajanainen. Kalliomaan (2009) väitöskirjassa 

tuodaan esille alan tutkijoiden erilaisia määritelmiä sisäiselle markkinoinnille. Kapean 



 

 

määritelmän mukaan sisäinen markkinointi on myynninedistämistä, ulkoisista 

markkinointikampanjoista tiedottamista tai sellaisen markkinointiohjelman 

kehittämistä, joka on yhteensopiva ulkoisen markkinointiohjelman kanssa. Laajan 

määritelmän mukaan sisäinen markkinointi on asiakassuuntautuneisuuden 

johtamisen prosessi, sosiaalinen prosessi ja nopeisiin strategisiin muutoksiin 

reagoiva systeemi. Tutkimuksessa tuodaan esille Vareyn (1995) laaja määritelmä, 

jonka mukaan sisäinen markkinointi koostuu erilaisten johtamistekniikoiden 

yhteisvaikutuksesta. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstöjohtaminen, 

henkilöstösuhteiden kehittäminen, strateginen johtaminen, laatujohtaminen, viestintä 

sekä markkinointi. Määritelmien laajuus ja erilaisuus kuvastaa sitä, että 

tutkimusalueen käsitteistö on vielä epäyhtenäistä. (Kalliomaa 2009: 43–45)  

 

Tutkijat näkevät sisäisen markkinoinnin tehtävät myös kovin erilaisina. Kalliomaan 

tutkimuksessa esitettyjä tehtäviä olivat esimerkiksi strategioihin sitouttaminen, 

sisäisen palvelun laadun parantaminen, asiakaskeskeisen kulttuurin rakentaminen, 

palvelusuuntautuneisuuden parantaminen, motivaation parantaminen ja osastojen 

välisen yhteistyön saavuttaminen. Kalliomaa tulkitsee asiaa siten, että kaikki esitetyt 

tehtävät edellyttävät johtamista ja erityisesti ihmisten johtamista. Tutkijan mukaan 

kysymys on tehtävästä, johon tarvitaan keinoja, jotta lopullinen tavoite saavutettaisiin. 

Sisäisen markkinoinnin perimmäinen tavoite on organisaation ja ulkoisen asiakkaan 

menestys sekä keskinäinen pitkäaikainen suhde. (Kalliomaa 2009: 48–49)  

 

Kalliomaan tutkimuksessa esitetään yhteenveto sisäisen markkinoinnin 

perusväittämistä: 

1. Työntekijät ovat sisäisen markkinoinnin ensisijainen kohde. 

2. Esimiehiä ja alaisia kohdellaan sisäisinä asiakkaina, joiden tarpeet 

huomioidaan. 

3. Sisäinen markkinointi on johtamisfilosofia, jossa keskeinen asia on sisäisten 

asiakkaiden suhteet. 

4. Sisäiseen markkinointiin sisältyy palvelutehtävä (osa palveluketjua). 

5. Esimiesten ja alaisten sisäisen motivaation ylläpitäminen ja kehittäminen on 

sisäisen markkinoinnin peruselementti.  

6. Sisäinen markkinointi ylläpitää ja parantaa asiakaskeskeisyyttä. 



 

 

7. Tavoitteena on organisaation ja ulkoisen asiakkaan menestyminen. (Kalliomaa 

2009: 45) 

 

Viimeaikaisissa alan tutkimuksissa on viitattu runsaasti Lingsin ja Greenleyn (2010 & 

2005) tutkimuksiin. Lings ja Greenley (2005) ovat tutkineet sisäistä markkinointia ja 

sisämarkkinasuuntautuneisuutta (Internal market orientation, IMO). Tutkijat 

kiteyttävät sisäisen markkinoinnin aikaisempia tutkimustuloksia siten, että johtajien ja 

esimiesten käyttäytyminen vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen, ja 

että työntekijöiden myönteinen asenne, työtyytyväisyys ja motivaatio tuottavat 

parempaa asiakaspalvelua. Omassa tutkimuksessaan, jonka tarkoituksena oli 

rakentaa työkalu johtajien markkinasuuntautuneisuuden tutkimiseen vähittäiskaupan 

kontekstissa, he päätyivät jakamaan markkina-suuntautuneisuuden viiteen osa-

alueeseen: kirjoitettu virallinen tieto, kerrottu virallinen tieto, epävirallinen tieto, 

viestintä ja reagointikyky. Virallinen tieto sisälsi kirjoitetun ja kerrotun tiedon, kuten 

arvot ja markkinatilanteen. Epävirallinen tieto sisälsi edellä mainittujen lisäksi 

yksilölliset ja henkilökohtaiset tilanteet ja asenteet. Viestintä koski palvelutarjoomaa, 

asiakkaiden odotuksia ja tarpeita, tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksia sekä 

yrityksen strategiaa ja tavoitteita. Reagointikyvyllä tutkijat tarkoittivat työnkuvia, jotka 

kohtaavat työntekijöiden tarpeet, palkkaa ja palkkioita, koulutusta, johdon harkintaa ja 

sosiaalisia elementtejä. Näistä neljästä osa-alueesta tutkijat muodostivat muuttujia, 

joita he testasivat empiirisesti. Tuloksena muuttujakokonaisuuksista syntyi siis 

faktoreita. Tulokset indikoivat positiivisia seurauksia asiakastyytyväisyyteen, 

kilpailuasemaan, henkilöstön asenteisiin ja pysyvyyteen. Tutkimusten pohjalta tutkijat 

ovat ehdottaneet, että yritykset voisivat mitata sisäisen markkinalähtöisyytensä edellä 

mainittujen neljän ulottuvuuden kautta. (Lings ja Greenley 2005: 290–305) 

 

Lings ja Greenley (2010) tutkivat sisäisen markkinoinnin vaikutusta käyttäytymiseen. 

Tutkimustulosten mukaan sisäisellä markkinoinnilla on myönteisiä vaikutuksia 

työntekijöiden markkinalähtöisyyteen ja muuhun roolikäyttäytymiseen. Sisäisellä 

markkinoinnilla voidaan vaikuttaa ulkoisen markkinoinnin menestykseen. Tutkimus 

tarjoaa empiiristä tukea sille olettamalle, että sisäinen ja ulkoinen markkinointi ovat 

suhteessa toisiinsa. Tutkijat korostivat tutkimuksessaan, että yritysten pitäisi ottaa 

enemmän vastuuta työntekijöiden tarpeiden huomioonottamisesta. Tutkimus antaa 

johtajille näyttöä siitä, että keskittymällä työntekijöiden tarpeiden täyttämiseen 



 

 

vaikutetaan heidän käyttäytymiseen suhteessa markkinoihin. Sisäisen markkinoinnin 

tarkoitus on kannustaa työntekijöitä toimimaan organisaation markkinoinnin 

tavoitteiden mukaan ja näin vahvistaa yrityksen kilpailuasemaa ulkoisilla markkinoilla. 

Sisäisen markkinoinnin keinoin yritys voi rakentaa toimivat suhteet työntekijöiden 

välille. Tätä varten johdon tulee ymmärtää ja täyttää työntekijöiden tarpeet, sekä 

ilmaistut että piilevät tarpeet. (Lings & Greenley 2010: 321–337) 

 

Sisäisen markkinoinnin ja uuden palvelun suorituskyvyn välistä yhteyttä (new service 

performance) tutkittiin Sanchez-Hernandezin ja Franciscon (2011) tutkimuksessa. 

Tutkimuksen tulokset tukivat laajasti teoreettista näkökulmaa siihen, että 

organisaation panostukset henkilöstöön sisäisen markkinoinnin toiminnoilla 

implementoituina ovat yhteydessä palvelun laatuun ja innovaatioiden menestykseen. 

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että johtajien pitäisi varmistaa sisäisten 

näkökohtien hallinta, kuten sisäinen viestintä ja työntekijöiden sitoutuminen, jotta 

uusia palveluja toteutetaan onnistuneesti. Johtajien tulisi olla aktiivisempia ja yrittää 

sisällyttää markkinoinnin näkökulma inhimillisen pääoman kysymyksiin.  

 

Sisäisen markkinoinnin suhteesta palvelukulttuurin luomiseen ja 

kulttuurinmuutokseen löytyy niukasti aikaisempaa tutkimustietoa. Aikaisempia 

tutkimuksia ovat Gummessonin (1987) case-tutkimus Ericssonin 

markkinaorientoituneeseen kulttuuriin siirtymisestä sisäisen markkinoinnin keinoin 

sekä Hoggin, Carterin & Dunnen (1998) tutkimus sisäisestä markkinoinnista ja 

yrityskulttuurista. Gummessonin tutkimuksessa kriittisenä tekijänä nousi esiin 

esimiesten sitoutuminen. Jälkimmäisessä tutkimuksessa tulos viittasi siihen, että 

vaikka työntekijöiden keskuudessa oli vahva ymmärrys organisaation tavoitteista, 

ilmeni kuitenkin vastustusta kulttuurin muutosta kohtaan. Tutkimus myös osoitti, että 

sisäinen markkinointi vaikutti siihen, miten henkilöt näkevät oman roolinsa 

organisaatiossa ja miten nämä rooli liittyy laajempaan kokonaisuuteen. 

 

Grönroosin mukaan ei ole olemassa täydellistä luetteloa toimista, jotka sisäisen 

markkinoinnin ohjelmaan tulisi sisällyttää. Tätä tukee myös edellisessä luvussa 

todettu asia, että lukuisista tutkimuksista huolimatta täysin tunnustettua ja 

hyväksyttyä käsitettä tai luotettavaa ja pätevää mittausta sisäisestä markkinoinnista 

ei ole vielä rakennettu. Miltei jokainen henkilöstön palveluhenkisyyteen ja 



 

 

asiakaskeskeisyyteen välittömästi tai välillisesti vaikuttava toiminto tai tehtävä 

voidaan sisällyttää ohjelmaan. Sisäinen markkinointi on ennen kaikkea henkilöstön 

johtamista koskeva filosofia. Se on myös järjestelmällinen tapa kehittää ja edistää 

palvelukulttuuria. (Grönroos 2009: 455)  

 

Tyypillisiä sisäisiä markkinointitoimia ovat koulutus, johdon antama tuki ja sisäiset 

vuorovaikutukset, sisäinen joukkoviestintä ja tietotuki, henkilöstöhallinnolliset keinot 

ja ihmisresurssien hallinta, järjestelmien ja teknisen tuen kehittäminen sekä 

markkinatutkimus ja markkinasegmentointi. Monet luettelon toimista sopivat 

palvelukulttuurin luomiseen tai ylläpitämiseen tai uusien tuotteiden, palvelujen tai 

markkinointikampanjoiden esittelyyn tai useampaan näistä. (Grönroos 2009: 455–

456)  

 

Koulutusta voidaan pitää sisäisen markkinointiohjelman perusosana. Sisäisen 

markkinoinnin koulutus kuuluu sekä viestintäjohtamisen että asennejohtamisen 

prosesseihin. Työntekijöiden asenteita on johdettava ja heidät on saatava 

motivoituneiksi toimimaan asiakaskeskeisesti ja palveluhenkisesti. Toisaalta tarvitaan 

viestintää eli kaksisuuntaista tiedon välitystä, rohkaisua ja palautetta. Esimiehet, 

työnjohtajat, asiakaspalvelijat ja tukihenkilöt tarvitsevat tietoa pystyäkseen 

suoriutumaan tehtävistään. He tarvitsevat tietoa muun muassa työrutiineista, 

tuotteiden ja palvelujen piirteistä ja asiakkaille annetuista lupauksista. Heidän on 

tarpeen kertoa asiakkaiden tarpeista saamistaan tiedoista sekä omista tarpeistaan ja 

työsuoritusten tehostamista koskevista käsityksistään. Sekä asenne- että 

viestintäjohtamista tarvitaan, jotta sisäinen markkinointiprosessi onnistuu. Näistä 

asennejohtaminen on jatkuva prosessi. Viestintäjohtaminen voi olla irrallisempi 

prosessi, johon kuuluu tiettyinä aikoina toteutettavia toimia. (Grönroos 2009: 449–

450) 

 

Sisäisen markkinointiohjelmaan voidaan sisällyttää kolmenlaista koulutusta: 

1. Kokonaisvaltaisen näkemyksen opettaminen palvelustrategian toiminnasta ja 

jokaisen yksilön asemasta suhteessa muihin yksilöihin, yrityksen toimintoihin 

ja asiakkaisiin 

2. Myönteisten asenteiden kehittäminen palvelustrategiaa, asiakaskeskeisyyttä 

ja osa-aikaista markkinointia kohtaan 



 

 

3. Työntekijöiden viestintä-, myynti- ja palvelutaitojen kehittäminen (Grönroos 

2009: 456) 

 

Kaikkia edellä mainittua kolmea koulutusta tarvitaan. Ensimmäinen koulutus tarjoaa 

perustan palvelustrategian ja sen toteutuksen ymmärtämiselle. Se on siis näistä 

kolmesta kaikkien tärkein. Se selvittää yhteisen päämäärän eli asiakkaiden hyvän 

palvelemisen ja heidän sisäisten arvonluontiprosessiensa tukemisen. Kaksi muuta 

koulutusta ei onnistu ilman ensimmäistä. Ilman tietoa on hyvin vaikeaa tai 

mahdotonta luoda edellytyksiä palveluhenkisyydelle. Grönroos toteaa, että 

asenneongelmat ovat usein seurausta tiedon puutteesta. Kolmas koulutus antaa 

työntekijöille, etenkin kontaktihenkilöille ja tukihenkilöille, erityistaitoja viestinnällisten 

tehtävien hoitoon. Palveluhenkisyyttä korostavat kurssit kuuluvat tähän ryhmään. 

Grönroos huomauttaa, että usein tehdään kohtalokas erehdys, että uskotaan 

kolmannen ryhmän koulutuksen riittävän henkilöstön asenteiden muokkaamiseen. 

Tällainen lähestymistapa ei onnistu juuri koskaan ja tällaista ansaa on syytä välttää. 

(Grönroos 2009: 456, 492) 

 

Koulutusohjelma ei tietysti yksistään ole riittävä sisäisen markkinoinnin ohjelmassa. 

Ylimmän johdon, keskijohdon ja työnjohtotason asema on ohjelman jatkuvuuden 

kannalta ratkaiseva. Esimiesten tulee osoittaa johtajuutta. Heidän tulisi rohkaista 

työntekijöitä toteuttamaan uusia ideoita ja auttamaan heitä oivaltamaan, kuinka niitä 

voi soveltaa juuri heidän ympäristössään. Myös tunnustuksen antaminen on tärkeä 

osa johtamistukea. Esimiesten työssään käyttämä johtamistyyli vaikuttaa työskentely-

ympäristöön ja sisäiseen ilmapiiriin. Tämän vuoksi myös johtamistyyli on sisäiseen 

markkinointiin kuuluva kysymys. Työntekijät on tärkeä saada sitoutumaan tuleviin 

toimiin. Suunnittelu ja päätöksenteko yhdessä työntekijöiden kanssa nähdään 

keinona sitouttamiseen. Asiakaspalvelijoiden tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista 

kannatta hyödyntää suunnitteluprosessissa. (Grönroos 2009: 457–458)  

 

Esimiesten ja työnjohtajien tehtävänä on kertoa alaisilleen uusista 

palvelustrategioista ja uusista toimintatavoista sekä saada heidät ymmärtämään ja 

hyväksymään ne. Sisäinen joukkoviestintä ja tietotuki tarkoittavat sitä, että 

yrityksessä laaditaan tukiaineisto, kuten tietokoneohjelmia ja muita audiovisuaalisia 

materiaaleja, esimiesten viestinnän tueksi. Myös esitteitä, intranetiä, lehtiä ja muita 



 

 

joukkoviestinnän keinoja voi käyttää suorissa sisäisissä kampanjoissa. (Grönroos 

2009: 458) 

 

Rekrytointimenettely, urasuunnittelu ja palkkiojärjestelmät kuuluvat sisäisen 

markkinoinnin ihmisresurssien hallintaan. Rekrytoinnissa tulee painottaa 

palvelukeskeisyyttä ja suorituksia on mitattava sillä tavalla, että työntekijät oivaltavat 

palvelun tärkeyden. Työtekijöiden palkitseminen hyvästä palvelusta on tärkeä työkalu 

sisäisessä markkinoinnissa. (Grönroos 2009: 458, 487)  

 

Järjestelmätuki on tärkeä osa sisäistä markkinointia. Asiakastietokantojen, 

tukijärjestelmien ja muiden asiakas-palvelijoiden työtä helpottavilla tukimuodoilla on 

tärkeä merkitys asiakaspalvelulle ja myös työntekijöiden 

asiakaspalveluhenkisyydelle.  Myös yhteydenotto helpottuu ja nopeutuu tehokkailla 

tukijärjestelmillä. Toisaalta tekniikka mahdollistaa kielteisiä vaikutuksia. Sähköpostin 

ja intranetin käyttö voi vieraannuttaa työntekijöitä toisistaan ja työyhteisöstä. 

Pelkästään tietotekniikan välityksellä toteutettava viestintä mahdollistaa tietotulvan. 

(Grönroos 2009: 460)  

 

Grönroos nostaa esiin sisäiseen markkinointiin läheisesti liittyvät käsitteet 

valtaistamisen ja mahdollistamisen. Työntekijöiden valtaistaminen tarkoittaa sitä, että 

asiakaspalvelijoille annetaan valtuudet tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin. 

Valtuudet voivat koskea myös mahdollisesti ongelmallisia tilanteita. Valtuuksille ja 

päätöksenteolle täytyy määrittää rajat, ja ne on esitettävä selvästi. Tavoitteena on, 

että asiakaspalvelija tai tukihenkilö tietää vastuunsa. Häntä tulee myös rohkaista 

toimimaan entistä tehokkaammin ja asiakaskeskeisemmin. Valtaistamisella nähdään 

olevan yhteys myös työtyytyväisyyteen. Valtaistamista on myös kritisoitu. Kriitikot 

väittävät, että todellista valtaistamista on tapahtunut hyvin vähän, ja että käytännössä 

yrityksissä tukeudutaan vakioprosesseihin. Valtaistaminen on monimutkainen 

kysymys, ja se edellyttää johdon ja työntekijöiden välisten luottamussuhteiden 

jatkuvaa vaalimista. Mahdollistaminen puolestaan tarkoittaa, että työntekijät saavat 

tarvitsemaansa tukea voidakseen tehdä palveluprosessissa itsenäisiä päätöksiä. 

Mahdollistaminen sisältää johtamistukea, osaamistukea sekä teknistä tukea. 

Valtaistaminen ei voi toimia ilman että työntekijöille samalla luodaan näitä 

toimintaedellytyksiä. (Grönroos 2009: 468) 



 

 

3. KYSELYTUTKIMUS: YRITYS, AINEISTO JA ANALYYSIMENETELMÄT 

 

3.1 Kuvaus kohdeyrityksestä  
 
Tutkimuksen kohteena oli suomalainen tekniikan alan yritys, jonka liiketoiminta 

sisältää suunnittelua, valmistusta, huoltoa ja valvontaa. Yrityksen tavoitteena on 

saavuttaa kilpailuetua palvelustrategian turvin. Yksi osa yrityksen strategista 

johtamista on sisäinen markkinointi ja sen toimenpideohjelma. Sisäisellä 

markkinoinnilla pyritään kehittämään henkilöstöä palveluhenkiseksi, ja sen avulla 

luodaan yrityskulttuuria palvelukeskeisemmäksi. Yritys on toiminut alalla useita 

vuosikymmeniä ja kasvanut monin yritysostoin ja ulkoistuspalveluin. Yrityksen 

markkinoinnissa on korostunut tekniikan ja osaamisen merkitys. Palvelun nostaminen 

strategian keskiöön tarkoitti kuitenkin yrityksen muokkaamista palveluyritykseksi ja 

myös yrityskulttuurin muutosta. Yrityksen muokkaaminen palveluyritykseksi on 

yritykselle suuri haaste ja se tulee viemään paljon aikaa. Muutos myös koskettaa 

kaikkia henkilöitä ja henkilöstöryhmiä huolimatta siitä työskenteleekö henkilö 

suunnittelussa, valmistuksessa, huollossa, valvomossa tai tukiyksiköissä.  

 

Yrityskulttuurin muutosta lähdettiin yrityksessä viemään eteenpäin 

toimenpideohjelmalla, johon sisältyi muun muassa organisaatiorakenteen muutos, 

viestintää ja palveluvalmennusohjelma. Palveluvalmennusohjelman fyysiset 

kokoontumiset toteutettiin vuonna 2013. Yrityksen huoltopuolen johtajat, esimiehet ja 

työntekijät eli noin puolet henkilökunnasta suoritti ohjelman. Osallistujat olivat 

mukana määrittämässä hyvän palvelun periaatteita sekä yhteisiä pelisääntöjä. 

Palveluvalmennuksesta rakennettiin lopulta verkkovalmennusohjelma ja 

pelisäännöistä konseptoitiin palvelupassi ja palvelupassi-koe. Verkkovalmennus 

sisälsi muun muassa ammattitaitoisen palvelun määritelmän, asiakkaiden 

valintamotiiveiden ja asiakaskokemuksen merkityksen avaamista, työntekijöiden 

palvelutaitojen kehittämistä, palautteen antamista ja vastaanottamista sekä sisäistä 

yhteistyötä. Lisäksi ohjelma korosti työn valmistumisen, kustannusten, aikataulujen ja 

raportoinnin merkitystä. Verkkovalmennuksen ja palvelupassikokeen suorittaminen 

asetettiin tavoitteeksi koko henkilökunnalle vuonna 2014 ja suorittamisen etenemistä 

myös seurattiin ja valvottiin.  

 



 

 

3.2 Tutkimuksen lähestymistapa 
 
Tutkimuksen empiirisessä osassa käsitellään sisäiseen markkinointiin, erityisesti sen 

yksittäiseen valmennusohjelmaan sekä yrityskulttuurin muutokseen liittyviä asioita. 

Palveluyrityksen muokkaamiseen liittyvät strategiamuutokset, organisaatiorakenteen 

muutokset ja muut muutokset on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

3.3 Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän valinta 
 

Tutkimuksen empiirinen osa perustuu kvantitatiiviseen analyysiin. Tutkimukseen 

valittiin määrällinen tutkimusote, koska se mahdollistaa laajan aineiston analyysin ja 

kattavan yleiskuvan saamisen tutkittavasta ilmiöstä. Suuri aineisto mahdollistaa myös 

monimuuttujamenetelmien käytön. Monimuuttujamenetelmät ovat tilastollisia 

analysointimenetelmiä, joissa yhtäaikaisesti tarkastellaan useiden muuttujien välisiä 

yhteyksiä. Menetelmien käytön tavoitteena on monimutkaisen ja laajan aineiston 

sisältämän informaation tiivistäminen ja pelkistäminen. (Heikkilä 2008: 243, 

Metsämuuronen 2001: 19) Tutkimuksessa lähdetään siitä oletuksesta, ettei 

mitattavaa ominaisuutta tai ilmiötä, kuten tässä tapauksessa sisäisen markkinoinnin 

valmennus- tai koulutusohjelmaa tai sen vaikuttavuutta palvelukulttuurin 

kehittymiseen, voida mitata suoraan tietyllä yksittäisellä mittarilla tai kysymyksellä. 

Tällöin on perusteltua pyrkiä mittaamaan ominaisuuksia, joiden siihen oletetaan 

liittyvän. Asiaa täytyy siis tarkastella usean muuttujan yhteisvaikutuksella ja 

korrelaatiomenetelmien avulla. (Valli 2015: 121) Pääkomponenttianalyysi (Principal 

Component Analysis) on analyysimenetelmä, jota voidaan soveltaa moneen 

erilaiseen aineistoon ja tutkimustyyppiin, kun tarkoituksena on ryhmitellä suuri joukko 

muuttujia muutamaan ryhmään ja näin vähentää tutkittavan ilmiön hajanaisuutta. 

(Metsämuuronen 2001: 19) 

 

Sisäisen markkinoinnin tutkimuksissa on hyödynnetty laajasti 

monimuuttujamenetelmiä, kuten Lings ja Greenleyn (2005) tutkimuksessa koskien 

sisäistä markkinointia ja markkinasuuntautuneisuutta, Sanchez-Hernandezin ja 

Franciscon (2011) tutkimuksessa koskien sisäisen markkinoinnin ja uuden palvelun 

suorituskyvyn välistä yhteyttä sekä Ferdousin ja Polonskyn (2014) tutkimuksessa, 

jossa tutkittiin etulinjan työntekijöiden käsityksiä sisäisestä markkinoinnista ja näiden 



 

 

käsitysten vaikutuksia työntekijöiden tuloksiin. Monimuuttujamenetelmän 

käyttämisestä kulttuurin tai muun vaikeasti tulkittavan ilmiön tutkimisessa löytyy myös 

useita esimerkkejä, kuten Suomen kuntien osaamisen johtamisen nykytilan ja 

tavoitteiden kuvaamisessa (Hyrkäs 2009), työtyytyväisyyden tekijöiden 

tunnistamisessa (Tso et al. 2015) ja täytäntöönpanon ilmapiirin ja tehokkuuden 

yhteyksien mittaamisessa (Jacobs et al. 2014). Marchandin (2013) kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa tutkittiin monimuuttujamenetelmällä työhyvinvoinnin ja erilaisten 

organisaatiokulttuurityyppien yhteyttä 30 eri työpaikassa. Exploratiivisen tutkimuksen 

mukaan neljä kulttuurityyppiä (Group, Hierarchical, Rational ja Developmental) 

vaihtelevat huomattavasti työpaikoilla ja korreloivat hyvinvoinnin kanssa. 

Kulttuurityypeistä Group eli Ryhmä tyyppi erottui parhaiten työpaikkojen välillä ja oli 

yhteydessä tulosten kanssa. (Marchand et al. 2013) 

 

Pääkomponenttianalyysille nähdään useita käyttötarkoituksia, kuten muuttujien 

välisen korrelaatiomatriisin tuoman informaation tiivistäminen, vähentämään suuri 

joukko muuttujia muutamaan pääkomponenttiin, muodostamaan havaittujen 

muuttujien taustalla olevasta prosessista mitattava määritelmä ja testaamaan 

taustalla olevan prosessin luonnetta kuvaavaa teoriaa. Erityisesti 

pääkomponenttianalyysi soveltuu tilanteeseen, missä tutkija haluaa vähentää 

muuttujien määrää ilman taustalla olevaa oletusta teoriasta. (Metsämuuronen 2001: 

19, alkuperäinen lähde Tabachnick & Fidell 2000) 

 

Kyselytutkimuksen toteuttamiseen valittiin internetpohjainen tiedonkeruuohjelma, sillä 

se mahdollistaa laajan aineiston keruun helposti ja nopeasti. Ohjelma toimii verkon 

välityksellä ja linkki voidaan toimittaa vastaajille sähköpostin välityksellä. Ohjelman 

käyttö on kustannustehokasta, sillä vastaajat pystyivät vastaamaan kyselyyn 

verkossa ja heille sopivana ajankohtana. Ohjelman käyttö ei vaadi myöskään kalliita 

investointeja. Ohjelma on helppokäyttöinen ja tulokset ovat käytettävissä 

reaaliajassa. Kaikki tieto ja tulokset ovat helposti siirrettävissä taulukkolaskentaan ja 

siitä eteenpäin tilastolliseen käsittelyyn.  

 

Internetpohjainen tiedonkeruu mahdollistaa pitkän kyselylomakkeen käytön. 

Toisaalta kyselytutkimuksissa vastausprosentti saattaa jäädä alhaiseksi. Tässä 

tutkimuksessa kyselylomake ryhmiteltiin kolmeen osioon ja ohjelma kertoi vastaajalle 



 

 

etenemisestä ja jäljellä olevasta määrästä. Ohjelman hyvänä puolena oli myös, että 

se ilmoitti vastaajalle, mikäli jostakin kysymyksestä puuttui vastaus ja se ohjasi 

vastaamaan loppuun asti. Verkon kautta saaduissa vastauksissa ei täten ollut 

lainkaan puutteita. Kaikkiin kysymyksiin ja väittämiin oli vastattu. Sen sijaan paperilla 

saaduissa vastauksissa oli jonkin verran puutteita.  

  

Kyselytutkimusten etuna pidetään yleensä sitä, että niiden avulla voidaan kerätä 

laaja tutkimusaineisto. Tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja niissä 

voidaan kysyä monia asioita. Menetelmä on myös tehokas, koska se säästää tutkijan 

aikaa. Toisaalta hyvän lomakkeen laatiminen vie aikaa ja vaatii tutkijalta monenlaista 

tietoa ja taitoa. Huolellisella lomakkeen suunnittelulla tutkija voi varmistaa, että 

aineisto on mahdollista käsitellä nopeasti, saattaa haluttuun muotoon ja analysoida 

tietokoneen avulla. Myös aikataulu ja kustannukset voidaan arvioida tarkasti. Tutkijan 

käytössä on erilaisia tilastollisia analyysejä ja raportointimuotoja, joten hänen ei 

yleensä tarvitse itse kehitellä uusia aineiston analyysitapoja. Tulosten tulkinta voi 

kuitenkin osoittautua haastavaksi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004: 184) 

 

Toisaalta kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Kyselyssä vastaukset voidaan 

antaa harkitsematta. Tutkijalla ei ole mahdollisuutta varmistua siitä, miten vakavasti 

vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen. Vaihtoehto ”En samaa enkä eri mieltä” voi 

houkutella vastaajaa. Tutkijalle ei ole myöskään selvää, miten onnistuneita annetut 

vastausvaihtoehdot ovat olleet vastaajien näkökulmasta. Vastaajalla ei ole 

mahdollisuutta tehdä tarkentavia kysymyksiä, joten väärinymmärryksiä on vaikea 

kontrolloida. Väittämävaihtoehdot ja niiden esittämisjärjestys voivat myös johdatella 

vastaajaa. Kato eli vastaamattomuus voi nousta joissakin tapauksissa suureksi. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004: 184) 

 

Tässä tutkimuksessa väärinkäsitysten riskiä pyrittiin pienentämään rakentamalla 

suurin osa väittämistä yrityksen valmennusohjelmaa ja pelisääntöjä noudattaen, 

olettaen siis, että henkilöstö tuntee asiat suoritettujen palveluvalmennusten ja 

käytännön toimenpiteiden kautta. Lisäksi väittämäryhmän alkuun lisättiin tarkentavia 

selityksiä. Lomakkeen laatimisessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että lomake 

on siisti ja selkeä. Lomakkeesta haluttiin tehdä houkutteleva, jotta se saisi 

vastaanottajan tuntemaan vastaamisen tärkeäksi. Väittämien loogisuuteen ja niiden 



 

 

ryhmittelyyn panostettiin erityisesti. Väittämät ryhmiteltiin kokonaisuuksiksi aihe-

alueiden mukaan. Väittämien asettelua, ymmärrettävyyttä ja vastaamista esitestattiin 

sekä työryhmässä että yksittäisten henkilöiden toimesta. Samalla saatiin käsitys 

vastaamiseen kuluvasta ajasta.   

 

Lomakkeeseen valittiin sekä taustakysymyksiä että väittämiä. Lisäksi vastaajalla oli 

mahdollista kirjoittaa avoimia kommentteja kunkin väittämäkokonaisuuden jälkeen. 

Taustakysymyksistä jotkut, kuten ikä tai koulutus, olivat sekamuotoisia kysymyksiä. 

Väittämät olivat suljettuja eli strukturoituja, ja niihin vastattiin valitsemalla yksi viidestä 

vastausvaihtoehdosta. Näissä monivalintakysymyksissä käytettiin viisiportaista 

Likertin asteikkoa. Vastaajaa pyydettiin valitsemaan vastausvaihtoehto, joka 

parhaiten kuvaa hänen mielipidettään. Vastausvaihtoehdot olivat: 1. Täysin eri 

mieltä, 2. Jokseenkin eri mieltä, 3. Ei samaa eikä eri mieltä, 4. Jokseenkin samaa 

mieltä ja 5. Täysin samaa mieltä. Keskeistä aineiston keruun suunnitelmissa oli se, 

että havaintoaineisto soveltuu määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen, muuttujat 

voidaan muodostaa taulukkomuotoon ja että aineisto voidaan saattaa tilastollisesti 

käsiteltävään muotoon. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004: 131)  

 

Likertin asteikon tasoisia järjestysasteikollisia muuttujia käsitellään välimatka-

asteikollisina, jos vastausvaihtoehdot voidaan ajatella tasavälisiksi. Välimatka-

asteikollisille muuttujille voidaan soveltaa muun muassa seuraavia tunnuslukuja: 

keskiarvo, keskihajonta ja varianssi. Järjestys-, välimatka- ja suhdeasteikollisista 

muuttujista voidaan muodostaa niin sanottuja summamuuttujia. Tällöin kaksi tai 

useampi samalla tavalla mitattua muuttujaa yhdistetään yhdeksi mittariksi. Näin 

tehdään, kun useissa kysymyksissä on kysytty saman ominaisuuden eri osa-alueita, 

kuten esimerkiksi auttaako tutkittava muita, onnistuuko häneltä yhteistyö ja ottaako 

hän huomioon muiden mielipiteet.  (Valli 2015: 121–122) 

 

3.4 Aineiston keruu 
 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen sisältyi kaksi avointa haastattelua. Nämä 

esihaastattelut toteutettiin loka-marraskuussa 2015. Toinen haastateltava oli 

kohdeyrityksen toimitusjohtaja ja toinen sisäisen markkinoinnin valmennusohjelman 



 

 

suunnittelusta, sisällöstä ja toteuttamisesta vastannut henkilö. Haastatteluja käytettiin 

taustakartoitukseen, tutkimuksen tavoitteiden ja kyselyn sisällön määrittelyyn, eikä 

niitä käytetty varsinaisena analysoitavana aineistona. 

 

Tutkimuksesta viestittiin yrityksen intranetissä ennen kyselyä alkua. Kyselyn 

yhteydessä vastaanottajille lähetettiin saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus 

ja tekijä sekä tieto, mihin mennessä kyselyyn on vastattava. Tutkimusaineisto 

kerättiin kohdeyrityksessä toukokuussa 2016. Kyselytutkimuksen pääasiallisena 

työkaluna käytettiin Questbackin Essentials Online mobiilisovellusta. Lisäksi osa 

tutkimusaineistosta kerättiin paperikyselyin. Sähköpostikyselyn vastaanottajille 

lähetettiin kaksi muistutusviestiä ennen kyselyn sulkemista. 

 

Kysely lähetettiin yrityksen koko henkilöstölle, 2 279 henkilölle, ja sillä tavoiteltiin 

korkeaa vastausprosenttia. Kutsu verkkokyselyyn lähetettiin sähköpostilla 1 723 

henkilölle. Lisäksi 556 paperista kyselylomaketta lähetettiin aluetoimistoihin niitä 

valmistusprosessissa olevia henkilöitä varten, joilla ei ollut käytössään yrityksen 

sähköpostiosoitetta.  

 

Kyselylomake muodostui 79 kysymyksestä. Kysymykset jaettiin lomakkeella neljään 

osioon. Ensimmäinen osio sisälsi taustakysymykset. Sen jälkeen tuli kolme 

väittämäosiota. Lomake sisälsi kohdeyrityksen pelisääntöihin ja valmennukseen 

liittyviä kysymyksiä. Näillä kysymyksillä haluttiin selvittää henkilöstön asennetta 

palvelukulttuurin toimintamalleihin ja pelisääntöihin ja koetaanko muutosta 

tapahtuneen. Kysymykset muotoiltiin huolellisesti yhdessä kohdeyrityksestä valitun 

ryhmän kanssa. Ryhmään kuului edustajia liiketoiminnasta, viestinnästä ja 

henkilöstöhallinnosta. Ennen kyselyn lähettämistä työkalun toimivuus ja 

kyselylomakkeen vastattavuus ja ymmärrettävyys testattiin työntekijä- ja 

toimihenkilöroolissa olevilla henkilöillä.  

 

Tutkimukseen valittiin yhteensä 13 taustamuuttujaa. Näistä kolme eli sukupuoli, ikä ja 

työsuhteen kesto, olivat yleisiä tutkimuksessa käytettäviä muuttujia. Tutkimuksessa 

haluttiin kartoittaa myös vastaajan asema organisaatiossa eli onko kyseessä 

työntekijä, toimihenkilö vai johtohenkilö sekä se, työskenteleekö vastaaja 

esimiestehtävässä. Lisäksi kysyttiin vastaajan pohjakoulutusta. 



 

 

Taustamuuttujiksi valittiin kolme organisaatiota kuvaavaa muuttujaa: 

Liiketoimintaryhmä ja tukiyksikkö, Yksikkö sekä Tekninen alue. Yrityksen jokainen 

liiketoimintaryhmä, tukiyksikkö, tulosyksikkö ja tekninen alue ovat erilaisia. Niillä 

kullakin on oma esimies tai johtaja ja ne toimivat eri tehtävissä ja eri paikoissa. 

Yksikkö ja Tekninen alue – muuttujat jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle niiden 

laajuuden vuoksi.  

 

Taustamuuttujiksi valittiin myös kolme vastaajan osallistumista kartoittavaa 

kysymystä. Ensimmäiseksi kysyttiin, onko vastaaja osallistunut keväällä 2013 

järjestettyihin valmennukseen. Toiseksi kysyttiin vastaajan osallistumista 

verkkovalmennukseen ja kolmanneksi sitä, onko vastaaja suorittanut palvelukokeen.  

 

Taustakysymysten jälkeen tuli varsinaiset tutkimuskysymykset. Nämä olivat 

väittämien muodossa ja niihin vastattiin valitsemalla jokin viidestä 

vastausvaihtoehdosta. Väittämät jäsenneltiin kolmeen ryhmään aihe-alueen mukaan. 

Ryhmiä olivat Oma toiminta (21 väittämää), Esimiestoiminta (15 väittämää) sekä 

Työyhteisö ja johtamisjärjestelmät (27 väittämää). Ryhmittelyllä pyrittiin pelkistämään 

laajan aineiston sisältämää informaatiota. Kunkin väittämäryhmän jälkeen oli kenttä 

avoimille kommenteille. Avoimet kommentit rajattiin kuitenkin tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. 

 

Jokaisessa kolmessa ryhmässä eli Oma toiminta, Esimiestoiminta ja Työyhteisö ja 

johtamisjärjestelmät, oli kolme väittämää, joissa kysyttiin henkilön mielipidettä 

muutokseen. Henkilön piti ottaa kantaa siihen, onko asiassa tapahtunut muutosta 

aiempaan verrattuna. Jokaisen osion alussa oli kerrottu, että muutokseen liittyvissä 

väittämissä tarkoitettiin palvelukokeen suorittamisen jälkeistä aikaa.  

 

3.5 Aineiston kuvaus 
 

Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto vastaajista. Kyselyyn vastasi 1 207 henkilöä. 

Vastausprosentiksi muodostui näin ollen 53 prosenttia. Vastauksista 901 kappaletta 

palautettiin sähköisen kyselyn kautta ja 306 kappaletta paperisena. Joistakin 

paperilomakkeista puuttui osa vastauksista, kuten sukupuoli, ikä tai osa väittämien 



 

 

vastauksista. Näiden lomakkeiden sisältämät vastaukset huomioitiin kuitenkin muilta 

osin.  

 

Taulukko 1. Kuvaus vastaajista A (n = 1207) 

 

 

Sukupuoli on yleisesti käytetty taustatekijä tutkimuksessa. Tässäkin tutkimuksessa 

sitä kysyttiin aineiston kattavuuden arvioinnin vuoksi. Tietoa ei kuitenkaan käytetty 

sukupuolten välisten erojen vertailuun. Kyselyn sukupuolijakauma oli hyvin 

miesvoittoinen, mikä antaa oikean kuvan kohdeyrityksen sukupuolijakaumasta. 

Kyselyn vastaajista oli 114 (9,5 %) naisia ja 1 082 (90,5 %) miehiä. Yksitoista 

vastaajaa jätti kertomatta sukupuolensa. Yrityksen henkilöstöraportin mukaan 

yrityksen henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 2 252 henkilöä. Henkilöstöstä 

7,3 % oli naisia ja 92,7 % miehiä. Naisten suhteellinen osuus kyselyyn vastaajista on 



 

 

noin 2 % korkeampi kuin kohdeyrityksessä. Henkilöstöraportissa todetaan, että 

naisten suhteellinen osuus on kasvanut edellisvuosina 0,2-0,4 % vuosittain. 

 

Toisena taustatekijänä kysyttiin mihin ikäryhmään vastaaja kuuluu. 

Taustakysymyksellä haluttiin selvittää eroavatko nuorempien ikäryhmien vastaukset 

vanhempien ikäryhmien vastauksista. Vastaajista suurin ikäryhmä oli 46–55 -

vuotiaat. Heitä vastaajista oli noin kolmannes (388 vastausta ja 32 %). Toiseksi 

suurin ikäryhmä oli 36–45 -vuotiaat 277 vastaajalla (23 %). Nuorinta vastaajaryhmää 

25 vuotta tai sitä nuorempia edusti 92 (noin 8 %) vastaajaa. Vastaajista 240 (20 %) 

oli 26–35 vuotta ja 204 (17 %) yli 55 vuotta. Henkilöstöraportin mukaan henkilöstön 

keski-ikä vuoden 2015 lopussa oli 44 vuotta. Yrityksen suurimman ikäryhmän 

muodostivat 45–54 -vuotiaat. Heitä oli yrityksen palveluksessa noin 700 henkilöä (31 

%). Yrityksen henkilöstöstä 24 vuotta tai sitä nuorempia oli 6 %, 25–34 –vuotiaita 21 

%, 35–44 –vuotiaita 22 % ja yli 55 vuotiaita 20 %. Vastaajien suhteellinen ikäjakauma 

vastaa kohdeyrityksen ikäjakaumaa. 

 

Kolmas taustamuuttuja oli koulutus. Suurimmalla osalla vastaajista (832 vastaajaa ja 

69 %) oli koulutuspohjana ammattikoulu. Toinen suurempi koulutusryhmä oli 

ammattikorkeakoulutaustaiset. Heitä vastaajista oli 137 (11 %). Vastaajista 46 (noin 4 

%) oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Kun ottaa huomioon, että 

kohdeyrityksen yleisimmät ammattinimikkeet vuoden 2015 lopussa olivat 

työntekijäpuolella asentaja (72 % työntekijöistä) ja toimihenkilöpuolella projekti- tai 

huoltopäällikkö (41 % toimihenkilöistä), voidaan todeta, että kyselyn koulutuspohja 

vastaa riittävällä tasolla kohdeyrityksen koulutuspohjaa. 

 

Neljäntenä taustamuuttujana selvitettiin vastaajan asemaa organisaatiossa. 

Vaihtoehtoina olivat 1. Työntekijä, 2. Toimihenkilö ja 3. Johto (Ylin johto ja 

liiketoimintajohto). Vastaajista 697 (noin 58 %) oli työntekijöitä ja 497 (41 %) 

toimihenkilöitä. Kolmatta muuttujaa ei hyödynnetty tutkimuksessa sen vähäisen 

lukumäärän vuoksi. Henkilöstöraportin mukaan kohdeyrityksen henkilöstöstä vuoden 

2015 lopussa oli noin 68 prosenttia työntekijöitä ja 32 prosenttia toimihenkilöitä. 

Tutkimuksen vastauksissa painottuu siis jonkin verran enemmän toimihenkilöiden 

näkemykset. Vastaajista 267 (22 %) toimii esimiestehtävissä.  

 



 

 

Työsuhteen kesto valittiin myös yhdeksi taustamuuttujaksi. Vastausryhmät olivat: 1. 

0-3 vuotta, 2. 4-7 vuotta, 3. 8-12 vuotta, 4. 13–20 vuotta ja 5. Yli 20 vuotta. 

Vastaukset jakautuivat todella tasaisesti ollen noin 20 prosenttia kussakin ryhmässä. 

Kolme vuotta tai vähemmän yrityksessä olleita oli 258 vastaajaa (noin 21 %), neljästä 

seitsemään vuoteen 229 vastaajaa (19 %), kahdeksasta kahteentoista vuoteen 220 

vastaajaa (18 %), kolmestatoista kahteenkymmeneen vuoteen 238 vastaajaa (20 %) 

ja yli kaksikymmentä vuotta 260 vastaajaa (22 %). Henkilöstöraportin 

palvelusvuosijakaumassa on käytetty erilaista ryhmittelyä, mutta niiltä osin kuin 

jakaumat ovat vertailukelpoiset, vastaajien työsuhteen jakauma noudattaa 

kohdeyrityksen työsuhteen jakaumaa. Henkilöstöraportin jakaumassa 20 vuotta tai 

vähemmän talossa olleita on noin 78 prosenttia ja yli 20 vuotta olleita noin 22 

prosenttia henkilöstöstä.  

 

Taulukko 2. Kuvaus vastaajista B (n = 1207) 

 

 

Taulukossa 1b. esitetyt tutkimuksen taustamuuttujat 7 – 9 koskivat yrityksen 

organisaatiorakennetta ja alueita. Seitsemäs taustamuuttuja oli Liiketoimintaryhmä tai 

tukiyksikkö. Valintoja olivat: 1. Projekti, 2. Ylläpito, 3. Etelä-Suomi, 4. Länsi- ja Itä-

Suomi, 5. Pohjois-Suomi, 6. Talous, 7. HR, 8. Hankinta, 9. Myynti, markkinointi ja 

viestintä ja 10. TEK. Vastaajista 267 (22 %) oli projektiliiketoimintaryhmästä, 45 (4 %) 

ylläpidosta, 272 (22 %) Etelä-Suomen liiketoimintaryhmästä, 249 (21 %) Länsi- ja Itä-

Suomen ryhmästä, 195 (16 %) Pohjois-Suomen ryhmästä sekä yhteensä 177 (15 %) 



 

 

tukiyksiköistä. Kun vastauksia vertaa kohdeyrityksen tietoihin niin ryhmistä 

Projektikeskus oli vahvimmin edustettuna ja puolestaan Länsi- ja Itä- Suomen 

liiketoimintaryhmä heikoimmin edustettuna. Projektikeskus liiketoimintaryhmään 

kuuluu noin 19 prosenttia henkilöstöstä ja Länsi- ja Itä-Suomen liiketoimintaryhmään 

noin 27 prosenttia henkilöstöstä. Myös Pohjois-Suomi oli hieman vähemmän 

edustettuna verrattuna todelliseen jakaumaan (18 %). Kaiken kaikkiaan vastauksia 

saatiin hyvin jokaisesta ryhmästä. Kaksi muuta organisaatiorakennetta ja aluetta 

edustavaa taustamuuttujaa eli Yksikkö ja Tekninen alue jätettiin tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle niiden laajuuden vuoksi. Vastauksia hyödynnetään kuitenkin 

kohdeyrityksen omissa analyyseissä. 

 

Liiketoimintaryhmä- ja yksikkövalintoja vertailtaessa havaittiin, että osa vastaajista oli 

valinnut väärän liiketoimintaryhmän, olettaen siis että vastaaja on vastannut yleisesti 

ottaen paremmin tunnettuun yksikkövalintaan oikein. Havainto käsitti siis vain 

kohdeyrityksen organisaatiorakennetta koskevaa tietoa. Esimerkiksi jotkut vastaajista 

olivat valinneet virheellisesti kohdan 10 (tukiyksikkö TEK), kun heidän olisi 

yksikkönsä perusteella pitänyt valita kohta 3 (Etelä-Suomi). Näin ollen tukiyksiköihin 

kirjautui osa Etelä-Suomen vastauksista. Tämä seikka on otettu huomioon aineiston 

analyysissä. Vastausten suuri määrä ja tutkimuksessa käytettävät 

analyysimenetelmät huomioon ottaen, yksittäisillä virheellisillä 

taustamuuttujavalinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta lopullisiin tuloksiin.   

 

Taustamuuttujien neljä viimeistä kohtaa liittyivät palveluvalmennukseen ja -

kokeeseen osallistumista sekä kortin mukana kuljettamista. Näistä tutkimuksen 

kannalta tärkein oli taustamuuttuja, jossa tiedusteltiin vastaajan osallistumista 

keväällä 2013 järjestettyihin valmennuksiin. Reilusti yli puolet kyselyn vastaajista, 

yhteensä 753 vastaajaa (62 %) ilmoitti osallistuneensa valmennuksiin. Vastaajista 

1 008 (84 %) ilmoitti osallistuneensa verkkovalmennukseen ja 1 112 (92 %) 

suorittaneensa palvelukokeen verkossa.  

 

Tutkimustulosten yleistettävyys on kaiken kaikkiaan hyvä. Kyselyssä saatu otos (53 

%) edustaa perusjoukon ominaispiirteitä hyvin. Vastauksissa toimihenkilöiden 

vastaukset painottuivat hieman enemmän verrattuna työntekijöiden vastauksiin. 

Liiketoimintaryhmissä Projektikeskus oli vahvimmin edustettuna ja Länsi- ja Itä- 



 

 

Suomen sekä Pohjois-Suomen liiketoimintaryhmät heikoimmin edustettuna. Nämä 

seikat otettiin huomioon tulosten analysoinnissa. 

 

3.6 Aineiston analyysimenetelmät 
 

Tutkimusaineisto käsiteltiin IBM SPSS Statistics -tilasto-ohjelmalla. Aineistoa 

tarkasteltiin ensin peruskuvaajien kautta. Tutkimuksessa esitetään näistä vertailuista 

tulokset, joissa keskiarvojen tai keskihajonnan välillä on selviä eroja.  

 

Aineiston käsitteleminen aloitettiin valitsemalla muuttujat. Muuttujat valittiin kyselyn 

ryhmittelyn mukaisesti.  Ensin valittiin Omaa toimintaa koskevat muuttujat numeroilla 

14–34. Tämän jälkeen valituista muuttujista ajettiin pääkomponenttianalyysi. 

Pääkomponenttianalyysi on yksi faktorianalyysin tekniikoista. Faktorianalyysi on 

monimuuttujamenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään muuttujajoukosta yhteisiä 

piirteitä tai ulottuvuuksia. Tavoitteena on muodostaa toisistaan riippumattomia 

alijoukkoja. Tämän eksploratiivisen faktorianalyysin avulla etsitään keskenään eniten 

korreloivat muuttujat ja muodostetaan niistä faktoreita, niin sanottuja komponentteja. 

Menetelmän avulla pyritään selvittämään mahdollisimman paljon muuttujien välistä 

vaihtelua. Analyysimenetelmäksi valittiin pääkomponenttianalyysi, koska sillä voi 

vähentää suuren aineiston alkuperäisten muuttujien määrää vähäisemmäksi ja 

pelkistää laajan aineiston sisältämää informaatiota muutamaan faktoriin. Faktorin 

uskotaan ilmentävän taustalla olevaa, alkuperäisten muuttujien väliset korrelaatiot 

aiheuttanutta ilmiötä. (Valli 2015: 121–122) Pääkomponenttianalyysi soveltuu 

erityisesti tilanteeseen, jossa tutkija haluaa vähentää muuttujien määrää ilman 

taustalla olevaa oletusta teoriasta. (Metsämuuronen 2001: 19) 

 

Pääkomponenttianalyysin käytettävyydelle on esitetty rajoituksia ja oletuksia. 

Analyysissä oletetaan, että muuttujien välillä on aitoja korrelaatioita. Raja-arvona 

analyysissä sovellettavalle korrelaatiolle pidetään arvoa 0,3. Sen pienemmällä 

korrelaatiolla analyysiä ei kannata tehdä. Muuttujien mitta-asteikko on tärkeä 

perusvalintakriteeri menetelmän valinnassa. Korrelaatiokerroin edellyttää, että 

muuttujien tulee olla vähintään järjestysasteikolla mitattavia. Ja jotta tuloksissa olisi 

mieltä, otoskoon (n) tulisi olla riittävä. Valli esittää, että aineiston olisi hyvä olla 



 

 

kolminumeroinen. (Valli 2015: 122) Tässä tutkimuksessa otoskoko on 1 207, jota 

voidaan pitää erinomaisena. Metsämuurosen mukaan vanha nyrkkisääntö on, että 

havaintoja olisi hyvä olla vähintään viisi kertaa muuttujien määrä, mutta pienempikin 

otoskoko kuin 300 riittää, mikäli korrelaatiot muuttujien välillä ovat korkeat. Useimmat 

monimuuttujamenetelmistä ovat parametrisia eli jakaumasta riippuvia menetelmiä ja 

menetelmissä muuttujilta vaaditaan normaalijakaumaa. Tulokset ovat 

vakuuttavampia, mikäli muuttuja ovat normaalisia. (Metsämuuronen 2001: 19)  

 

Monimuuttujamenetelmillä tarkoitetaan yleensä useamman kuin kahden muuttujan 

välisten yhteyksien tutkimiseen tarkoitettuja menetelmiä. Niissä on useimmiten 

mukana yksi selitettävä muuttuja ja useita selittäjiä. Monimuuttujamenetelmistä 

pääkomponentti ja faktorianalyysi ovat menetelmiä, joissa muuttujia ei jaeta selittäviin 

ja selitettäviin. (Heikkilä 2008: 243–246) 

 

Valli (2015) esittää, että faktoriratkaisussa pyritään lukumääräisesti aina 

mahdollisimman vähään. Faktoreita ei saisi olla kuin 20 prosenttia mukana olevien 

muuttujien määrästä ja faktoreiden lukumäärää valittaessa niiden yhteisen 

selitysosuuden tulisi nousta aina yli 50 prosentin. Ominaisarvojen rajana pidetään 

arvoa 1,00, mutta sitä voidaan Vallin mukaan pienentää, jos 50 prosentin 

selitysosuus ei täyty. Kun faktorit ja niiden lukumäärä on päätetty, ne pitää vielä 

luokitella uudelleen ja tulkita. Tulkinta tapahtuu tutkimalla, mitkä alkuperäisistä 

muuttujista ovat eniten korreloituneita kyseisen faktorin kanssa ja antamalla faktorille 

nimi sen perusteella. Tulkintaa haetaan yleensä tutkimalla kullekin faktorille parhaiten 

latautuneet muuttujat eli niin sanotut kärkimuuttujat. (Valli 2015: 124–127) 

 

Tämän jälkeen pyrittiin selvittämään regressioanalyysin avulla, mitkä tekijät parhaiten 

selittävät faktoreita. Analyysi tehtiin varianssianalyysilla Anova. Analyysissä lähdettiin 

hakemaan sellaista selittävien muuttujien kombinaatiota, joka mahdollisimman hyvin 

selittää faktorin arvoja. Analyysiin otettiin mahdollisiksi selittäviksi tekijöiksi useita 

taustamuuttujia, kuten vastaajan ikä, työsuhteen kesto, esimiesasema vai ei-

esimiesasema, liiketoimintaryhmä sekä osallistuminen fyysiseen valmennukseen.  

 



 

 

Ensimmäisen muuttujaryhmän jälkeen aineistoanalyysi toistettiin kahdelle muulle 

ryhmälle eli esimiestoiminnalle ja työyhteisölle ja johtamisjärjestelmille. Tuloksia 

havainnollistettiin erilaisin taulukoin. Taulukot on luotu Microsoft Excelillä.  

 

3.7 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Reliabiliteetti voidaan todeta 

eri tavoin. Kvantitatiivisille tutkimuksille on kehitelty erilaisia tilastollisia 

menettelytapoja, joiden avulla voidaan arvioida mittareiden luotettavuutta. Validius 

puolestaan tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on 

tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004: 216–217) 

 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin hyödyntäen faktori- ja 

pääkomponenttianalyysejä. Analyyseissä noudatettiin analyyseille asetettuja 

perusteita ja oletuksia. Kyselylomake laadittiin kohdeyrityksen sisäisen markkinoinnin 

toimenpideohjelman pohjalta, kuitenkin niin ettei selkeää teoreettista mallia ollut. 

Kyselylomake laadittiin yhteistyössä kohdeyrityksen työryhmän kanssa. Työryhmään 

kuului asiantuntijoita markkinoinnista, viestinnästä, HR:stä ja liiketoiminnasta. 

Tutkimuksen validiteetti voidaan perustella yhdistämällä kyselyn muuttujat aiempaan 

teoreettiseen keskusteluun.  

 

Kyselytutkimuksessa on aina riski, että vastaaja tulkitsee kysymyksiä tai väittämiä eri 

tavalla kuin tutkija tai että vastaaja vastaa huolimattomasti. Kato voi myös nousta 

korkeaksi. Tässä tutkimuksessa väärinkäsitysten riskiä pyrittiin pienentämään 

rakentamalla suurin osa väittämistä yrityksen valmennusohjelmaa ja pelisääntöjä 

noudattaen, olettaen siis, että henkilöstö tuntee asiat suoritettujen 

palveluvalmennusten ja käytännön toimenpiteiden kautta. Lisäksi väittämäryhmän 

alkuun lisättiin tarkentavia selityksiä. Lomakkeen laatimisessa kiinnitettiin erityistä 

huomiota siihen, että lomake on siisti ja selkeä. Lomakkeesta haluttiin tehdä 

houkutteleva, jotta se saisi vastaanottajan tuntemaan vastaamisen tärkeäksi. 

Väittämien loogisuuteen ja niiden ryhmittelyyn panostettiin erityisesti. Väittämät 

ryhmiteltiin kokonaisuuksiksi aihe-alueiden mukaan. Väittämien asettelua, 

ymmärrettävyyttä ja vastaamista esitestattiin. 



 

 

4. SISÄISEN MARKKINOINNIN TOIMENPIDEOHJELMAN TULKINTA 

 

4.1 Kohdeyrityksen toimenpideohjelman yleinen tarkastelu 
 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen kohteena olevaa sisäisen markkinoinnin 

toimenpideohjelmaa ja erityisesti sen valmennusohjelmaa koskevaa osuutta. 

Valmennusohjelman tavoitteena on palvelukulttuurin luominen ja henkilöstön 

palveluhenkisyyden kehittäminen.  

 

Lings ja Greenleyn mukaan sisäistä markkinointia voidaan arvioida erilaisten 

käytäntöjen ja täytäntöönpanojen kautta, arvioimalla esimerkiksi koulutusta, 

työntekijöiden ja johtajien suhtautumista, asiakas- ja palvelusuuntautuneisuutta ja 

sisäistä yhteistyötä. (Lings ja Greenley: 2010) 

 

Valmennusohjelmaa voidaan pitää sisäisen markkinoinnin ohjelmana, sillä se 

sisältää sisäiselle markkinoinnille tyypillisiä tunnusmerkkejä. Ohjelma kohdistuu 

yrityksen sisälle eli kohteena ovat työntekijät, toimihenkilöt, esimiehet, työnjohtajat ja 

ylin johto. Työntekijöiden ja muun henkilöstön asenteita pyritään johtamaan ohjelman 

avulla ja heitä motivoidaan toimimaan asiakaskeskeisesti ja palveluhenkisesti. 

Ohjelmassa motivoidaan toimimaan yhteistyössä työkavereiden kanssa. 

 

Verkkovalmennusohjelma sisälsi muun muassa ammattitaitoisen palvelun 

määritelmän, asiakkaiden valintamotiiveiden ja asiakaskokemuksen merkityksen 

avaamista, työntekijöiden palvelutaitojen kehittämistä, palautteen antamista ja 

vastaanottamista sekä sisäistä yhteistyötä. Suurin osa aiheista voidaan luokitella 

kuuluvaksi viestintä- ja asennekoulutukseen. Lisäksi ohjelma korosti työn 

valmistumisen, kustannusten, aikataulujen ja raportoinnin merkitystä. Nämä on 

kohdeyrityksessä valittu mukaan asiakaskyselyn perusteella ja ne voidaan katsoa 

kuuluvaksi osaamiskoulutukseen. 

 

Verkkovalmennusohjelmaa edeltänyt fyysinen valmennus käsitteli samoja teemoja 

kuin verkkovalmennus, mutta siinä ohjelmaan osallistuneet saivat laajemmin 



 

 

perusteluja palvelustrategian tarpeellisuudesta ja heitä osallistettiin yhteisten 

pelisääntöjen laatimiseen. 

 

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan muuttujien tilastollisia analyysejä. Tuloksia 

analysoidaan palvelukulttuurin ja sisäisen markkinoinnin teorioiden pohjalta. 

 

4.2 Oman toiminnan tilastolliset analyysit 
 
Tilastollinen analyysi aloitettiin ajamalla kaikista muuttujista keskiarvot ja keskihajonta 

luvut sekä tarkastelemalla näitä yleiskuvaajia. Oman toiminnan muuttujista (taulukko 

2) vastaajat olivat keskimäärin olleet jokseenkin samaa mieltä. Keskihajonta nousi 

kuitenkin joissakin muuttujissa lähelle yhtä tai yli yhden, mikä tarkoittaa sitä, että 

vastauksissa oli hajontaa. Tutkimuksen 1207 henkilön otoksessa muuttujaryhmän 

arvosanoissa oli vaihtelua 0,56 -1,39 keskiarvon ympärillä.  

 

Tulokset osoittavat, että pyrkimyksistä tehdä työ kerralla kuntoon, työn jäljen 

tarkastamisesta ja työkaverin auttamisesta oltiin jokseenkin samaa mieltä tai lähes 

täysin samaa mieltä. Keskiarvo näissä muuttujissa oli 4,56 - 4,73 ja keskihajonta 

otoskoko huomioon ottaen vähäistä, arvojen 0,56 - 0,66 välillä. Keskihajonnan arvot 

tarkoittavat sitä, että 1207 henkilön otoksessa arvosanoissa on vaihtelua 0,56 – 0,66 

noiden keskiarvojen ympärillä. Muuttujasta ”saan tarvittavat tiedot, jotta voin tehdä 

työni kerralla kuntoon” oltiin jokseenkin samaa mieltä tai ei samaa eikä eri mieltä 

(3,60). Keskihajonta on tässä kuitenkin korkea (0,92). Vastaajista 186 henkilöä ei 

kokenut saavansa kaikkia tarvittavia tietoja.     

 

Perehtyminen yrityksen toimintaan ja palvelutarjonnan tunteminen jakoi vastaajien 

mielipiteet. Aktiivinen perehtyminen yhtiön toimintaan sai arvon ”ei samaa eikä eri 

mieltä” (3,47) keskihajonnan ollessa 0,91. Palvelutarjonnan tunteminen jäi hieman 

alle arvon ”jokseenkin samaa mieltä” (3,80) keskihajonnan ollessa 0,86. Vaihteleva 

palvelutarjonnan tuntemus voi vaikuttaa myös siihen, että kaikki vastaajat eivät 

huolehdi asiakkaan joustavasta tiedon saannista palveluihin liittyen. Vastaajista noin 

viidennes oli epävarma asiakastietämyksestään. Etenkin tietämys siitä, mitä 

asiakkaalle on sopimuksessa luvattu, näytti jäävän ”ei samaa eikä eri mieltä” (3,56) 

tasolle. Vastaajien mielipiteet erosivat tämän osalta suuresti (1,11). Vastaajista 226 



 

 

henkilöä oli sitä mieltä, että he eivät tiedä mitä asiakkaalle on sopimuksessa luvattu. 

Asiakaspalvelun kannalta tärkeästä aikatauluasiasta vastaajat olivat jokseenkin 

samaa mieltä. Vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että he varmistavat, että 

työ pystytään tekemään sovitussa aikataulussa (4,25). 

 

Muutosta kuvaavat muuttujat (olen muuttanut toimintatapojani palvelupassin 

suorittamisen jälkeen tai kiinnitän nykyisin enemmän huomiota) saivat arvon 

”jokseenkin samaa mieltä” (3,70 - 4,15). Vastauksissa oli kuitenkin hajontaa 0,84–

0,89. Tulosten perusteella näyttää myös siltä, että yrityksen pikapalkkiokäytännön 

tuntemus on heikkoa (3,05). Lähes 60 prosenttia on antanut arvosanan 1-3 ja yli 

kolmannes vastaajista oli asiasta jokseenkin tai täysin eri mieltä. 

 

Taulukko 3. Oman toiminnan muuttujat (n = 1207) 

 

 

Seuraavaksi toteutettiin faktorianalyysi muuttujien välisten yhteyksien 

tunnistamiseksi. Taulukossa 3 on esitetty oman toiminnan faktorit ja niille latautuneet 

muuttujat. Ryhmään sisältyi yhteensä 21 muuttujaa. Kaikissa muuttujissa 

kommunaliteetti poikkesi selvästi nollasta. Kommunaliteetti ilmaisee siis sitä, kuinka 

monta prosenttia muuttujan varianssista pystytään selittämään pääkomponenttien 

avulla. (Metsämuuronen 2001: 25) Pääkomponenttianalyysi varimax- rotaatiolla tuotti 



 

 

neljä faktoria, joiden ominaisarvo oli yli yhden, joten neljän faktorin ratkaisu oli tässä 

suositeltavin. Neljä faktoria yhdessä selittävät noin 54 % oman toiminnan muuttujien 

arvojen vaihtelusta. Ensimmäinen faktori selittää yksin 33,2 % muuttujien arvojen 

vaihtelusta ja toinen faktori 8,8 % vaihtelusta. 

 

Taulukko 4. Oman toiminnan muuttujien faktorianalyysi 

 

 

Ensimmäinen faktori sisälsi kuusi muuttujaa. Muuttujat ”tarkastan työni jäljen” ja 

”pyrin tekemään työni kerralla kuntoon” latautuivat faktorille vahvimmin. Faktori 

nimettiin ”palvelun laaduksi”. Toinen faktori sisälsi myös kuusi muuttujaa. Tämän 

faktorin kärkimuuttujat olivat ”varmistan, että pystymme tekemään työmme sovitussa 

aikataulussa” ja ”selvitän aina, paljonko työhön on varattu aikaa”, joten faktorille 

annettiin nimi ”aikataulu”. 

 

Kolmannelle faktorille latautui neljä muuttujaa, joista vahvimmin latautuivat muuttujat 

”kiinnitän nykyisin enemmän huomiota asiakkaan luottamuksen saavuttamiseen” ja 

”olen muuttanut toimintatapojani asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseksi”. 

Muuttujat viittaavat muutoksiin omissa toimintatavoissa, joten faktori nimettiin tämän 

mukaisesti. Viimeinen, neljäs faktori sisälsi viisi muuttujaa. Vahvimmin tälle faktorille 

latautui muuttuja ”perehdyn oman työni lisäksi aktiivisesti yhtiömme toimintaan”. 

Muuttuja ”tunnen yhtiömme palvelutarjonnan” latautui faktorille toiseksi vahvimmin. 

Tälle faktorille annettiin otsikko ”palvelutarjonnan tuntemus”. 

 



 

 

Seuraavaksi näitä neljää summamuuttujaa analysoitiin valittuja taustamuuttujia 

vastaan Anova varianssianalyysillä (taulukko 4). Taustamuuttujiksi valittiin ikä, 

esimiessuhteessa tai ei-esimiessuhteessa, työsuhteen kesto, liiketoimintaryhmä sekä 

se, onko vastaaja osallistunut fyysiseen palveluvalmennukseen. 

 

Taulukko 5. Oman toiminnan summamuuttujien ja taustamuuttujien vertailu 

 

 

Summamuuttujien ja taustamuuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin keskiarvon 

vaihtelujen kautta. Ensimmäinen taustamuuttuja oli ikäryhmä. Ikäryhmä-

taustamuuttujassa neljännen faktorin keskiarvot olivat pienempiä kuin ensimmäisen 

faktorin keskiarvot. Tulosten perusteella näyttää siis siltä, että mitä lähempänä 

summamuuttuja oli omaa tehtävää, sitä suuremman arvon se ikäryhmässä sai, toisin 

sanoen, kiinnostus yhtiön toimintaa ja palvelutarjontaa kohtaan oli kaikissa 

ikäryhmissä vähäisempää. Palvelun laatu sai korkeat keskiarvot kaikissa 



 

 

ikäryhmissä. Palvelun laatu eli muuttujista työn jäljen tarkastaminen, työn tekeminen 

kerralla kuntoon ja kiinnostus oman ammattitaidon ylläpitämistä kohtaan näytti olevan 

kuitenkin hieman korkeampi nuoremmilla ikäryhmillä. Summamuuttujista aikataulun 

ja ikäryhmien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä. Näyttää siltä, että kiinnostus 

aikatauluja kohtaan kasvoi mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse. Samoin kuin 

kiinnostus yhtiön toimintaa ja palvelutarjontaa kohtaan lisääntyi vanhemmissa 

ikäryhmissä. 

 

Toinen taustamuuttuja oli esimiesasema. Taustamuuttujan avulla voitiin vertailla 

esimiesasemassa toimivien henkilöiden (n = 267, 22 %) ja niiden henkilöiden, jotka 

eivät toimi esimiesasemassa (n= 934, 78 %) mielipiteitä suhteessa muuttujiin. 

Tulosten mukaan näiden kahden ryhmän ja faktoreiden väliset keskiarvot poikkesivat 

toisistaan tilastollisesti merkitsevällä tavalla. Tulosten perusteella esimiesasemassa 

olevat henkilöt olivat kiinnostuneempia aikatauluista, yhtiön toiminnasta ja 

palvelutarjonnan tuntemisesta sekä toiminnan muutoksesta kuin ei-esimiesasemassa 

olevat henkilöt. Sen sijaan ensimmäinen faktori eli työn jäljen tarkastaminen ja työn 

saattaminen kerralla kuntoon sai korkeamman keskiarvon ei-esimiesasemassa 

toimivilta henkilöiltä. 

 

Kolmannessa työsuhteen kesto- taustamuuttujassa faktoreiden keskiarvot olivat 

tasaisia. Toisin sanoen työsuhteen kestolla ei ollut merkittävää vaikutusta 

mielipiteisiin. Tässä taustamuuttujassa ensimmäisen faktorin keskiarvot olivat 

korkeampia kuin muiden kolmen faktorin keskiarvot, aivan kuin ensimmäisessä ikä-

taustamuuttujavertailussa. Neljännessä faktorissa eli yhtiön toiminnan ja 

palvelutarjonnan tuntemisessa, näkyi keskiarvon nousua pidemmissä työsuhteissa. 

 

Neljäs taustamuuttuja oli liiketoimintaryhmä tai tukiyksikkö. Tulosten perusteella 

kolmannessa ja neljännessä faktorissa oli eroja keskiarvojen välillä. Kolmannessa 

faktorissa, jolle latautui vahvimmin muuttujat ”kiinnitän nykyisin enemmän huomiota 

asiakkaan luottamuksen saavuttamiseen” ja ”olen muuttanut toimintatapojani 

asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseksi”, ryhmien keskiarvot jakautuivat 3,66 

ja 4,19 välille. Korkein keskiarvo oli Myynti ja markkinointi – ryhmällä ja matalin 

Talous ja hallinto- ryhmällä. Myös HR, Projekti ja TEK – ryhmät jäivät keskiarvoissa 

alemmalle tasolle kuin muut ryhmät. Neljännessä faktorissa, jossa arvioitiin 



 

 

perehtymistä yhtiön toimintaan ja palvelutarjonnan tuntemista, Myynti ja markkinointi 

(4,09) ja HR (3,95) – ryhmät saivat korkeimmat keskiarvot. Ylläpito-ryhmän keskiarvo 

oli 3,76. Muiden ryhmien keskiarvot jäivät 3,44 – 3,65 välille.  

 

Viidennessä taustamuuttujassa vertailtiin vuonna 2013 fyysiseen valmennukseen 

osallistuneiden henkilöiden mielipiteitä valmennukseen osallistumattomien 

henkilöiden mielipiteisiin. Fyysiseen valmennukseen osallistuneet olivat mukana 

vaikuttamassa palvelupassin pelisääntöihin. Suurin osa molempien ryhmien 

henkilöistä on osallistunut verkkovalmennuksiin ja suorittanut palvelupassin. Tulosten 

perusteella fyysiseen valmennukseen osallistuneiden henkilöiden keskiarvot olivat 

kaikissa faktoreissa korkeammat kuin valmennukseen osallistumattomien. Tuloksissa 

näkyi erityisesti se, miten henkilöt suhtautuivat oman toiminnan muuttamiseen ja 

asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseen sekä yhtiön toimintaan ja 

palvelutarjonnan tuntemiseen. Fyysiseen valmennukseen osallistuneiden kiinnostus 

asioita kohtaan oli suurempaa. 

 

4.3 Esimiestoiminnan tilastolliset analyysit 
 

Esimiestoiminnasta annetut keskiarvot (taulukko 5) vaihtelivat ”ei samaa mieltä eikä 

eri mieltä” sekä ”jokseenkin samaa mieltä” välillä (3,21 – 4,07). Keskihajonta oli tässä 

muuttujaryhmässä kaiken kaikkiaan korkealla tasolla, joten vastaajien mielipiteet 

vaihtelivat suuresti.  

 

Tulosten perusteella vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että esimies 

rohkaisee työntekijää ottamaan vastuun omasta toiminnasta (4,07) ja osaamisesta 

(4,02). Laatuun kiinnitetään huomiota (3,90) ja esimies korostaa toiminnassa hyvää 

palvelua (3,90) - muuttujista oltiin myös jokseenkin samaa mieltä. 

Palvelukeskeisyyteen vaikuttavista muuttujista mielipiteet erosivat eniten siinä, 

antaako esimies tarvittavaa tukea työntekijän päätöksentekoa varten (1,03), viestiikö 

esimies tavoitteista selkeästi (1,05) ja toimiiko esimies aktiivisena linkkinä ylimmän 

johdon ja työntekijöiden välillä (1,06). Vastaajista 10–15 prosenttia oli asioista 

jokseenkin tai täysin eri mieltä. Muutosta esimiehen toiminnassa kuvaavien 

muuttujien (suorituksenjohtaminen on muuttunut tai antaa nykyisin enemmän 



 

 

palautetta) keskiarvot jäivät ”ei samaa eikä eri mieltä” tasolle (3,21 – 3,50). 

Huomionarvoista on myös se, että yli viidennes vastaajista oli väittämästä 

”yksikössämme on oikeat henkilöt oikeissa paikoissa” jokseenkin tai täysin eri mieltä 

ja noin puolet vastaajista valitsi arvoksi enintään 3.  

 

Taulukko 6. Esimiestoiminnan muuttujat (n = 1207) 

 

 

Esimiestoiminnan muuttujien pääkomponenttianalyysissä (taulukko 6) kaikki 

muuttujat latautuivat yhdelle faktorille, mikä tarkoittaa sitä, että tämän yhden faktorin 

avulla voidaan selittää kaikkien näiden muuttujien vaihtelua. Tulosten perusteella 

faktori selittää 59 % esimiestoiminnan muuttujien arvojen vaihtelusta. Faktorille 

latautui vahvimmin muuttuja ”esimieheni viestii tavoitteista selkeästi”. Myös kuusi 

muuta muuttujaa latautui faktorille yli 0,8 arvolla. Faktorille annettiin nimi ”leadership”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Taulukko 7. Esimiestoiminnan muuttujien faktorianalyysi 

 

 

Seuraavaksi esimiestoiminnan summamuuttujaa analysoitiin valittuja taustamuuttujia 

vastaan (taulukko 7). Tulosten perusteella nuorin ikäryhmä antoi esimiestoiminnalle 

korkeimman keskiarvon. Sama näkyi myös työsuhteen kestoa kuvaavissa ryhmissä. 

Kestoltaan nuorimmalla ryhmällä oli korkein keskiarvo. Myös esimiesasemassa 

olevat henkilöt arvioivat esimiestoiminnan korkeammalle kuin ei-esimiesasemassa 

olevat henkilöt. Liiketoimintaryhmä – taustamuuttujavertailussa henkilömääriltään 

pienimmät ryhmät saivat parhaimmat keskiarvot. Näitä olivat Myynti ja markkinointi 

(4,14), Ylläpito (3,99), Hankinta (3,89) ja HR (3,84). Henkilömääriltään suurempien 

ryhmien keskiarvot olivat välillä 3,60 – 3,79. Sillä, oliko vastaaja osallistunut fyysi 

seen valmennukseen, ei ollut vaikutusta esimiestoiminnan arviointiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taulukko 8. Esimiestoiminnan summamuuttujan ja taustamuuttujien vertailu 

 

 

4.4 Työyhteisön ja johtamisjärjestelmien tilastolliset analyysit 
 

Yhteenveto työyhteisön muuttujista on esitetty taulukossa 8. Suurimpaan osaan 

työyhteisöä ja johtamisjärjestelmiä koskevista muuttujista vastaajat vastasivat 

keskimäärin arvosanalla 3 eli ei samaa eikä eri mieltä. Vastausten keskihajonta oli 

korkea eli vastaukset eroavat keskenään.  

 

Vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että työntekijöillä on tietyissä rajoissa 

valtuus päättää omaan työhönsä liittyvistä asioista (4,00), ja että työntekijät 



 

 

ymmärtävät oman työpanoksensa merkityksen kokonaisuuteen (3,91). Työyhteisössä 

vallitsee palveluhenkinen ilmapiiri – muuttujasta oltiin myös jokseenkin samaa mieltä 

(3,84), samoin kuin pelisääntöjen määrittelyn (3,91) ja viestinnän (3,83) selkeydestä.  

 

Palvelukeskeisyyden muuttujista, asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat keskeisin 

toimintaamme ohjaava seikka (3,81) ja yrityksessämme suoritetaan laadun arviointia 

(3,58), oltiin jokseenkin samaa mieltä. Työyhteisön jäsenet ovat verkostoituneet 

sisäisesti (3,48) muuttujan keskiarvo jäi hieman alhaisemmaksi. Työntekijät voivat 

osallistua toimintaa koskevaan päätöksentekoon (3,11) ja palkitsemisjärjestelmät 

kannustavat asiakaslähtöiseen toimintaan (3,21) muuttujista oltiin enemmän eri 

mieltä. Vastaajista yli neljännes eli yli 300 henkilöä oli näistä asioista jokseenkin tai 

täysin eri mieltä.  

 

Asiakastiedon ja -palautteiden hallinnasta ja tiedon hyödyntämisestä oli esitetty 

kolme väittämää: järjestelmien asiakastieto tukee asiakastyötä (3,26), järjestelmien 

asiakastietoja hyödynnetään työyhteisössä aiempaa aktiivisemmin (3,24) ja 

asiakaspalautteet käsitellään työyhteisössä huolellisesti (3,34). Vastaajat olivat siis 

sitä mieltä, että asiakastiedon sisältö tai saatavuus ei kovin hyvin tue asiakastyötä tai 

tietoa ei hyödynnetä aktiivisesti. Asiakaspalautteiden huolellisesta käsittelystä 

vastaajat olivat eniten eri mieltä keskenään. Hieman alle viidennes vastaajista oli 

asiasta jokseenkin tai täysin eri mieltä. 

 

Tiedon kulkeminen organisaation läpi (2,78) ja viestinnän avoimuus eri 

organisaatiotasojen välillä (2,91) saivat vastaajilta heikommat arvot eli niistä 

vastaajat olivat jokseenkin eri mieltä tai eivät samaa mieltä. Vastaajista yli 70 

prosenttia oli valinnut arvon 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taulukko 9. Työyhteisön ja johtamisjärjestelmien muuttujat (n = 1207) 

 

 

Pääkomponenttianalyysi tuotti viisi faktoria. Yhdelle faktorille latautui vain yksi 

muuttuja, joten se jätettiin analyysistä pois. Analyysiin valittiin taulukossa 9 esitetyt 

neljä faktoria. Nämä faktorit yhdessä selittävät noin 59 % työyhteisön ja 

johtamisjärjestelmien muuttujien arvojen vaihtelusta. Ensimmäinen faktori selittää 

yksin 44,3 % muuttujien arvojen vaihtelusta ja toinen faktori 5,4 % vaihtelusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taulukko 10. Työyhteisön ja johtamisjärjestelmien muuttujien faktorianalyysi  

 

 

Ensimmäiseen faktoriin latautui yhdeksän muuttujaa. Faktorin kärkimuuttujat olivat 

”työyhteisössämme vallitsee palveluhenkinen ilmapiiri” ja ”työyhteisö on aidosti 

sitoutunut palvelukulttuurin luomiseen”. Faktorille annettiin nimeksi ”palveluhenkinen 

ilmapiiri”. Toiseen faktoriin latautui kahdeksan muuttujaa. Näistä faktorille vahvimmin 

latautui muuttuja ”järjestelmien asiakastietoja hyödynnetään työyhteisössä aiempaa 

aktiivisemmin”. Toiseksi vahvimmin latautui muuttuja ”järjestelmiemme asiakastiedot 

tukevat asiakastyötä”. Tämä faktori nimettiin ”asiakastiedoksi”. 

 

Kolmas faktori sisältää kuusi muuttujaa. Vahvin lataus oli muuttujalla ”viestintä eri 

organisaatiotasojen välillä on avointa” ja toiseksi vahvin ”tieto kulkee läpi 

organisaation”. Faktori otsikoitiin ”viestinnäksi”. Neljännelle faktorille latautui kolme 

palvelupassin pelisääntöjä koskevaa muuttujaa. Vahvimmin näistä muuttujista 

latautui ”palvelupassin pelisäännöt on määritelty selkeästi”. Faktori nimettiin 

”pelisäännöiksi”. 

 

Työyhteisön ja johtamisjärjestelmien summamuuttujia suhteessa valittuihin 

taustamuuttujiin on vertailtu taulukossa 10. Ensimmäinen taustamuuttuja oli ikä. 



 

 

Kolmessa ensimmäisessä faktorissa nuorin ikäryhmä antoi korkeimmat arvot. Nuorin 

ikäryhmä oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että työyhteisössä vallitsee 

palveluhenkinen ilmapiiri, järjestelmien asiakastietoja hyödynnetään työyhteisössä 

aiempaa aktiivisemmin ja viestintä eri organisaatiotasojen välillä on avointa. Muiden 

ikäryhmien keskiarvojen välillä ei ollut merkittäviä eroja edellä mainituissa 

summamuuttujissa. Vanhemmat ikäryhmät olivat puolestaan enemmän sitä mieltä, 

että pelisäännöt on määritelty ja viestitty selkeästi, verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. 

Työsuhteen kesto selitti myös jossain määrin keskiarvon vaihteluita. Työsuhteen 

keston nuorin ryhmä (0-3 vuotta) oli kolmesta ensimmäisestä summamuuttujasta 

eniten samaa mieltä. Etenkin viestintä – faktorissa tämän ryhmän keskiarvo oli 

merkittävästi korkeampi verrattuna muihin ryhmiin.  

 

Taulukko 11. Työyhteisön ja johtamisjärjestelmien summamuuttujien ja 

taustamuuttujien vertailu 

 

 



 

 

Esimiesasemassa olevat henkilöt olivat arvioineet kaikkien työyhteisö ja 

johtamisjärjestelmän summamuuttujien arvot korkeammiksi kuin ei-esimiesasemassa 

olevat henkilöt. Merkittävin ero keskiarvojen välillä oli neljännessä faktorissa eli 

pelisäännöt summamuuttujassa. Esimiesasemassa olevat henkilöt olivat jokseenkin 

samaa mieltä siitä, että pelisäännöt on määritelty ja viestitty selkeästi. He olivat myös 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että työyhteisössä vallitsee palveluhenkinen ilmapiiri. 

Järjestelmien asiakastietojen hyödyntämistä ja viestinnän avoimuutta kuvaavat 

keskiarvot olivat 3 tietämissä eli ”ei samaa eikä eri mieltä” tasolla. Esimiesasemassa 

toimivat henkilöt olivat kuitenkin antaneet hieman paremmat arvot näille muuttujille 

kuin ei-esimiesasemassa olevat henkilöt.  

 

Taustamuuttujista liiketoimintaryhmä selitti etenkin kolmannen eli viestintä faktorin 

keskiarvon vaihtelua. Keskiarvot vaihtelivat 2,98 ja 3,56 välillä. Myynti ja markkinointi 

– ryhmä (3,56) oli eniten samaa mieltä siitä, että viestintä eri organisaatiotasojen 

välillä on avointa. Eniten eri mieltä asiasta oli tukiyksiköistä Talous ja hallinto (2,98) ja 

Hankinta (3,02) ja liiketoimintaryhmistä Pohjois-Suomi (3,01), TEK (3,07) sekä Länsi- 

ja Itä-Suomi (3,09). Ryhmistä Myynti ja markkinointi (3,60) ja Projekti (3,50) olivat 

eniten sitä mieltä, että järjestelmien asiakastietoja hyödynnetään työyhteisössä 

aiempaa aktiivisemmin. Sen sijaan vähiten tätä mieltä olivat TEK (3,23), Pohjois-

Suomi (3,26) ja Länsi- ja Itä-Suomi (3,29). Pelisääntöjen määrittelyn ja viestinnän 

selkeydestä oli jokseenkin samaa mieltä Myynti ja markkinointi (4,18), Hankinta 

(4,12), Ylläpito (4,01) ja HR (4,0). Muissa ryhmissä keskiarvot jäivät alle neljän. 

 

Fyysiseen valmennukseen osallistuneet ja pelisääntöjen rakentamiseen vaikuttaneet 

henkilöt (3,89) olivat enemmän sitä mieltä, että pelisäännöt on määritelty ja viestitty 

selkeästi kuin valmennukseen osallistumattomat henkilöt (3,70). Sen sijaan 

valmennukseen osallistuneet (3,11) arvioivat viestinnän avoimuuden huonommaksi 

kuin osallistumattomat henkilöt (3,26). 

 

 

 

 



 

 

4.5 Päätelmät 
 

Päätelmät oman toiminnan tuloksista 
 

Oman toiminnan muuttujista vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä, tosin 

vastauksissa oli ryhmien välillä hajontaa. Oman työn jäljen tarkastamisesta, työn 

kerralla kuntoon saattamisesta ja työkaverin auttamisesta oltiin eniten samaa mieltä. 

Oman ammattitaidon ylläpitämisestä huolehtiminen ja aikataulussa pysymisen 

varmistaminen saivat niin ikään korkeita arvoja. Myös palautteen saanti koettiin 

jokseenkin tärkeäksi. Sen sijaan asiakastietämystä kuvaavien väittämien 

vastauksissa oli runsaasti hajontaa. Kaikki vastaajat eivät tienneet, keitä asiakkaat 

ovat tai varsinkaan sitä, mitä heille on luvattu. Mielipiteet asiakkaiden tarpeiden 

kysymisestä ja siitä, huolehtiiko vastaaja, että asiakas saa tiedon palveluista 

joustavasti, erosivat vastaajien välillä. Tämä voi osaltaan johtua siitä, että yrityksen 

palvelutarjonnan tuntemisesta ei oltu samaa mieltä eli osa vastaajista ei koe 

tuntevansa palvelutarjontaa. 

 

Oman toiminnan muuttujista faktorianalyysin kautta muodostuneet neljä 

summamuuttujaa eli faktoria (selittävät 54 % muuttujien vaihtelusta) nimettiin: 

Palvelun laatu, Aikataulu, Muutos toimintatavoissa ja Palvelutarjonnan tuntemus. 

Taustamuuttujista esimiesasema ja fyysiseen valmennukseen osallistuminen 

selittivät parhaiten keskiarvon vaihteluita. Tulosten perusteella esimiesasemassa 

olevat henkilöt olivat kiinnostuneempia aikatauluista, yhtiön toiminnasta ja 

palvelutarjonnan tuntemisesta sekä toiminnan muutoksesta kuin ei-esimiesasemassa 

olevat henkilöt. Tulokset kuvastavat sitä, että esimiehet kantavat enemmän vastuuta 

aikatauluista, organisaatiosta ja asiakkaista. Fyysiseen valmennukseen 

osallistuneiden henkilöiden keskiarvot olivat kaikissa faktoreissa korkeammat kuin 

valmennukseen osallistumattomien. Tuloksissa näkyi erityisesti se, miten henkilöt 

suhtautuivat oman toiminnan muuttamiseen ja asiakkaan palvelukokemuksen 

parantamiseen sekä yhtiön toimintaan ja palvelutarjonnan tuntemiseen. Fyysiseen 

valmennukseen osallistuneiden kiinnostus asioita kohtaan oli suurempaa. 

 

Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että henkilöstö suhtautuu yhteisiin pelisääntöihin 

myönteisesti. Palvelukulttuurin saavuttamisen kannalta ja sisäisen markkinoinnin 



 

 

onnistumisen kannalta huomionarvoista on, että fyysiseen valmennukseen 

osallistuneiden kiinnostus kyselyn asioihin oli suurempaa. Tulkitsen asiaa niin, että 

fyysiseen valmennukseen osallistuneet ovat saaneet enemmän tietoa 

palvelustrategiasta, jonka vuoksi heidän asenteensa ja suhtautuminen 

palveluvalmennusta ja normeja kohtaan on parempaa kuin muilla henkilöstöryhmillä.  

 

Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että asiakastiedoissa ja palvelutarjonnan 

tuntemisessa on puutteita. Palvelukulttuuriin pyrittäessä strategisia linjauksia ja 

päämääriä ei sovi unohtaa. Kohdeyrityksen johdon ja esimiesten olisi hyvä 

varmistaa, että toiminta-ajatus ja palveluajatus ovat selkeitä ja varmasti jokaisen 

tiedossa. Palveluajatukseen sisältyvät asiakasmäärittelyt ja niiden selkeys (keitä 

asiakkaat ovat, minkälaiset tarpeet heillä on, miten asiakkaiden tarpeisiin vastataan 

ja millä tavoin asiakkaat pyritään pitämään) olisi hyvä tässä yhteydessä tarkastaa.   

 

Päätelmät esimiestoiminnan tuloksista 
 

Esimiestoiminnasta annetut keskiarvot vaihtelivat ”ei samaa mieltä eikä eri mieltä” 

sekä ”jokseenkin samaa mieltä” välillä (3,21 – 4,07). Keskihajonta oli 

muuttujaryhmässä korkealla tasolla eli vastaajien mielipiteet vaihtelivat suuresti. 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että esimiestoiminnan laatu ja palvelukeskeisyys 

vaihtelevat organisaatiossa.  

 

Faktorianalyysissä muodostui yksi summamuuttuja, joka otsikoitiin nimellä 

Leadership. Tämä summamuuttuja selittää 59 % muuttujien arvojen vaihtelusta. 

Taustamuuttujavertailussa nuorin ikäryhmä antoi esimiestoiminnalle korkeimman 

keskiarvon. Sama näkyi myös työsuhteen kestoa kuvaavissa ryhmissä. Kestoltaan 

nuorimmalla ryhmällä oli korkein keskiarvo. Myös esimiesasemassa olevat henkilöt 

arvioivat esimiestoiminnan korkeammalle kuin ei-esimiesasemassa olevat henkilöt. 

Liiketoimintaryhmä – taustamuuttujavertailussa henkilömääriltään pienimmät ryhmät 

saivat parhaimmat keskiarvot. 

 

Palvelukulttuurin saavuttamisen näkökulmasta myönteisiä havaintoja ovat, että 

esimiehet jossain määrin rohkaisevat työntekijöitä ottamaan vastuun omasta 

toiminnasta, korostavat toiminnassa hyvää palvelua sekä kannustavat sisäiseen 



 

 

yhteistyöhön. Sen sijaan esimiesten palautteen antaminen koetaan heikoksi tai 

ainakaan siinä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta valmennusta edeltävään 

aikaan verrattuna. 

 

Esimiestyötä voisi kohdeyrityksessä kehittää kouluttamalla esimiehiä toimimaan 

muuttuneen roolinsa mukaisesti. Työnjohtajien ja esimiesten työssään käyttämä 

johtamistyyli vaikuttaa välittömästi työskentely-ympäristöön ja sisäiseen ilmapiiriin.  

 

Päätelmät työyhteisön ja johtamisjärjestelmien tuloksista 
 

Työyhteisöä ja johtamisjärjestelmiä koskeviin muuttujiin oli vastattu keskimäärin 

arvosanalla 3 eli ”ei samaa eikä eri mieltä”. Vastausten keskihajonta oli korkea eli 

vastauksissa oli eroja ryhmien välillä. Vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, 

että työntekijöillä on tietyissä rajoissa valtuus päättää omaan työhönsä liittyvistä 

asioista, ja että työntekijät ymmärtävät oman työpanoksensa merkityksen 

kokonaisuuteen. Työyhteisössä vallitsee palveluhenkinen ilmapiiri – muuttujasta oltiin 

myös jokseenkin samaa mieltä, samoin kuin pelisääntöjen määrittelyn ja viestinnän 

selkeydestä. 

 

Asiakas- ja palvelukeskeisyyden muuttujista, asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat 

keskeisin toimintaamme ohjaava seikka ja yrityksessämme suoritetaan laadun 

arviointia, oltiin jokseenkin samaa mieltä. Sen sijaan työyhteisön jäsenten 

verkostoitumisesta sisäisesti oltiin jo enemmän eri mieltä. Vastaajista yli neljännes oli 

myös jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että työntekijät voivat osallistua toimintaa 

koskevaan päätöksentekoon, ja että palkitsemisjärjestelmät kannustavat 

asiakaslähtöiseen toimintaan. Vastaajat olivat myös sitä mieltä, että asiakastiedon 

sisältö tai saatavuus ei kovin hyvin tue asiakastyötä tai tietoa ei hyödynnetä 

aktiivisesti. Noin viidennes vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä 

asiakaspalautteiden huolellisesta käsittelystä. Tiedon kulkeminen organisaation läpi 

ja viestinnän avoimuus eri organisaatiotasojen välillä saivat vastaajilta heikommat 

arvot. Vastaajista yli 70 prosenttia oli valinnut arvon 1-3. 

 

Faktorianalyysissä muodostui neljä työyhteisön ja johtamisjärjestelmien 

summamuuttujaa. Faktorit yhdessä selittivät 59 % muuttujien arvojen vaihtelusta. 



 

 

Summamuuttujat nimettiin Palveluhenkinen ilmapiiri, Asiakastieto, Viestintä ja 

Pelisäännöt. Taustamuuttujavertailussa parhaimmaksi selittäjäksi muodostui 

esimiesasema ja ikä. Esimiesasemassa olevat henkilöt olivat arvioineet kaikkien 

työyhteisö ja johtamisjärjestelmän summamuuttujien arvot korkeammiksi kuin ei-

esimiesasemassa olevat henkilöt. Merkittävin ero keskiarvojen välillä oli Pelisäännöt -

faktorissa. Esimiesasemassa olevat henkilöt olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että 

pelisäännöt on määritelty ja viestitty selkeästi. Toisen ryhmän keskiarvo jäi 

alhaisemmaksi. Nuorin ikäryhmä nousi keskiarvoissa muiden yläpuolelle kolmessa 

ensimmäisessä faktorissa. Nuorin ikäryhmä oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että 

työyhteisössä vallitsee palveluhenkinen ilmapiiri, järjestelmien asiakastietoja 

hyödynnetään työyhteisössä aiempaa aktiivisemmin ja viestintä eri 

organisaatiotasojen välillä on avointa. 

 

Palvelukulttuurin saavuttamisen kannalta positiivinen tulos on se, että henkilöstö 

kokee, että työyhteisössä vallitsee palveluhenkinen ilmapiiri ja että työntekijöillä on 

tietyissä rajoissa valtuus päättää omaan työhönsä liittyvistä asioista. Kohdeyritykselle 

voisi kuitenkin olla hyödyllistä tarkastaa, ovatko työntekijöiden valtuudet ja 

päätöksentekovalta selkeästi kuvattu ja viestitty. 

 

Palvelukulttuurin saavuttamisen näkökulmasta kehitettävää löytyi organisatoristen 

edellytysten varmistamisessa, sillä tutkimustulosten mukaan asiakastiedon sisältö tai 

saatavuus ei kovin hyvin tue asiakastyötä tai tietoa ei jostain syystä hyödynnetä 

aktiivisesti. Asiakaspalautteiden käsittelyprosessissa on tulosten mukaan jokin 

ongelma. Tai sitten osalla henkilöistä on negatiivinen asenne asiakaspalautteiden 

käsittelyä kohtaan. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tiedon kulkemisessa läpi 

organisaation ja viestinnän avoimuudessa olisi eniten korjattavaa. Tässä johdon, 

esimiesten ja työnjohtajien roolia voisi täsmentää. Tulosten perusteella voisi tehdä 

tulkinnan, että palkitsemisjärjestelmien kytkeminen hyvään palvelusuoritukseen on 

vielä kesken. 

 

Päätelmien yhteenveto 
 

Alle on koottu palvelukulttuurin saavuttamiselle myönteiset asiat sekä ne asiat, joiden 

kehittämisestä olisi kohdeyritykselle erityisesti hyötyä palvelukulttuurin luomisessa. 



 

 

 

Palvelukulttuurin saavuttamisessa myönteisiä tuloksia ovat: 

 henkilöstö kokee, että työyhteisössä vallitsee palveluhenkinen ilmapiiri  

 henkilöstö suhtautuminen yhteisiin pelisääntöihin  

 fyysiseen valmennukseen osallistuneiden asenne ja kiinnostus   

 esimiehet rohkaisevat työntekijöitä ottamaan vastuun omasta toiminnastaan 

 esimiehet korostavat toiminnassa hyvää palvelua  

 esimiehet kannustavat sisäiseen yhteistyöhön 

 työntekijöillä on tietyissä rajoissa valtuus päättää omaan työhönsä liittyvistä 

asioista  

 

Palvelukulttuurin saavuttamisen näkökulmasta kehitettäviä asioita ovat: 

 asiakastietämyksessä ja palvelutarjonnan tuntemisessa on puutteita 

 esimiestoiminnan laatu ja palvelukeskeisyys vaihtelevat organisaatiossa 

 esimiesten palautteen antaminen koetaan heikoksi tai ainakaan siinä ei ole 

tapahtunut merkittävää muutosta valmennusta edeltävään aikaan verrattuna 

 asiakastiedon sisältö tai saatavuus ei kovin hyvin tue asiakastyötä  

 asiakastietojen hyödyntäminen 

 asiakaspalautteiden käsittelyprosessi 

 tiedon kulkeminen läpi organisaation ja viestinnän avoimuus  

 palkitsemisjärjestelmien kytkeminen hyvään palvelusuoritukseen 

  

Oman toiminnan, esimiestoiminnan sekä työyhteisön ja johtamisjärjestelmien tulokset 

osoittivat, että sisäisen markkinoinnin toimenpideohjelma on tukenut palvelukulttuurin 

piirteiden omaksumista. Kulttuurin kehittäminen on kuitenkin kohdeorganisaatiossa 

vasta alkuvaiheessa. Asenne- ja palveluvalmennuksen jatkaminen on erityisen 

tärkeää palvelustrategian toteuttamiseksi.   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

5.1 Yhteenveto 
 
Tämä luku sisältää kuvauksen tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksen tavoitteena 

oli lisätä ymmärrystä palvelukulttuurista ja sisäisestä markkinoinnista. Tavoitteena oli 

selvittää, miten yrityskulttuurin muutosta ja palvelukulttuurin luomista voisi tukea 

sisäisen markkinoinnin keinoin. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata sisäistä 

markkinointia ja sen keskeisimpiä piirteitä. Teoreettisena tavoitteena oli saada 

yleiskuva tutkittavasta ilmiöstä eli sisäisen markkinoinnin ja palvelukulttuurin 

kehittämisen keskinäisestä vuorovaikutuksesta.    

 

Tutkimuksen empiirisenä tavoitteena oli selvittää kohdeorganisaation sisäisen 

markkinoinnin keinoja ja niiden vaikutusta palvelukulttuuriin. Tutkimuksen 

empiirisessä osiossa tutkittiin kohdeorganisaation sisäisen markkinoinnin 

vaikuttavuutta henkilöstön asenteisiin ja palveluhenkisyyteen sekä vaikuttavuutta 

käytännön toimintaan, esimiestyöhön ja työyhteisöön.  

 

Tutkimuksella pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mitä ovat käsitteet palvelukulttuuri ja sisäinen markkinointi, ja mikä on niiden 

keskinäinen suhde? 

2. Miten sisäinen markkinointi tukee yrityskulttuurin muutosta ja palvelukulttuurin 

saavuttamista? 

3. Miten kohdeorganisaation toimenpideohjelma ja siitä saadut tulokset 

asemoituvat teoreettiseen viitekehykseen? 

 

Teoreettiseen viitekehykseen valittiin yrityskulttuurin, palvelukulttuurin ja sisäisen 

markkinoinnin teoriat ja käsitteet. Viitekehyksessä lähdettiin liikkeelle yrityskulttuurin 

käsitteestä ja ilmiöstä. Osiossa käsiteltiin yrityskulttuurin merkitystä organisaation 

ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen, yrityskulttuurin näkymättömiä ja näkyviä 

ulottuvuuksia, arvojen ja toimintatapojen tasapainoa, kulttuuriin sosiaalistumista sekä 

alakulttuurin käsitettä. Palvelukulttuuria koskevassa osiossa käsiteltiin 

palveluyrityksen liiketoiminnan logiikkaa, prosessiluonnetta, yrityskulttuurin merkitystä 

palveluorganisaatiolle, asiakaspalvelun näkyvyysrajaa sekä tutkimuksen kannalta 



 

 

tärkeitä palvelukulttuurin saavuttamisen edellytyksiä. Tässä osiossa avattiin myös 

käsitteet palveluasenne, palvelukeskeisyys ja asiakaskeskeisyys. Teoreettisen 

viitekehyksen viimeinen osio käsitteli sisäistä markkinointia. Sisäinen markkinointi 

käsittelee ihmisten johtamista ja työntekijät ovat sen ensisijainen kohde. Haasteeksi 

teoreettisessa viitekehyksessä nousi se, että sisäisen markkinoinnin käsite on vielä 

hajanainen. Yhtä yhtenäistä määritelmää tai mittaustapaa sisäiselle markkinoinnille ei 

ole vielä olemassa. Sisäisestä markkinoinnista on tehty paljon tutkimuksia, mutta sen 

merkityksestä yrityskulttuurin muutokseen tai palvelukulttuurin luomiseen löytyi 

erittäin vähän aikaisempaa tutkimustietoa.  

 

Tiedon hankinnan menetelmäksi valittiin kyselytutkimus. Tutkimuksen kohteena oli 

suomalainen tekniikan alan yritys, jonka liiketoiminta sisältää suunnittelua, 

valmistusta, huoltoa ja valvontaa. Yrityksen tavoitteena on saavuttaa kilpailuetua 

palvelustrategian turvin. Tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen sisältyi kaksi avointa 

haastattelua loka-marraskuussa 2015. Haastateltavat olivat yrityksen toimitusjohtaja 

sekä sisäisen markkinoinnin valmennusohjelman sisällöstä ja toteuttamisesta 

vastannut henkilö. Esihaastattelujen myötä tutkija sai arvokasta tietoa yrityskulttuurin 

muutoksen taustalla olevista asioista, sisäisen markkinoinnin toimenpideohjelmasta 

sekä sen tavoitteista ja seurannasta. Haastattelut auttoivat myös tutkimuksen 

perusvalintojen tekemisessä. 

 

Tutkimuksen empiirinen osa perustui kvantitatiiviseen analyysiin. Kyselytutkimuksen 

perusteena oli kohdeyrityksen sisäisen markkinoinnin palveluvalmennusohjelma. 

Kyselytutkimukseen valittiin valmennusohjelmaa koskevia väittämiä ja ne ryhmiteltiin 

kolmeen osioon: henkilöiden omaa toimintaa, esimiestoimintaa ja työyhteisöä ja 

johtamisjärjestelmiä koskeviin väittämiin. Tutkimuskysymysten valinnassa ja 

muotoilussa oli mukana kohdeyrityksessä valittu työryhmä, johon kuului henkilöitä 

markkinoinnista, viestinnästä, HR:stä ja liiketoiminnasta. Tutkimusaineisto kerättiin 

internetpohjaisella Questbackin Essentials Online mobiilisovelluksella. Lomake 

sisälsi 13 taustatietoa koskevaa kysymystä sekä 66 varsinaista tutkimuskysymystä. 

Nämä olivat väittämien muodossa ja vastaamisessa käytettiin viisiportaista Likertin 

asteikkoa. Kyselylomakkeen toimivuus ja kysymysten vastattavuus testattiin ennen 

tutkimuksen alkamista. Kyselystä myös tiedotettiin kohdeyrityksen intranetissä. 



 

 

Kysely toteutettiin toukokuussa 2016. Kyselyn sulkeuduttua vastaukset siirrettiin 

Excel -taulukkomuotoon. 

 

Tutkimukseen valittiin määrällinen tutkimusote, koska se mahdollisti laajan aineiston 

analyysin ja kattavan yleiskuvan saamisen tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksessa 

lähdettiin siitä oletuksesta, ettei mitattavaa ominaisuutta tai ilmiötä, kuten tässä 

tapauksessa sisäisen markkinoinnin valmennusohjelmaa ja sen vaikuttavuutta 

palvelukulttuurin kehittymiseen, voida mitata suoraan tietyllä yksittäisellä mittarilla tai 

kysymyksellä. Tällöin oli perusteltua pyrkiä mittaamaan ominaisuuksia, joiden siihen 

oletetaan liittyvän. Monimuuttujamenetelmiä on hyödynnetty laajasti nimenomaan 

sisäisen markkinoinnin tutkimuksissa. Tällä kyselytutkimuksella saavutettiin laaja 

aineisto (n= 1 207). Suuri aineisto mahdollisti monimuuttujamenetelmien käytön. 

Tutkimuksen analyysimenetelmäksi valittiin pääkomponenttianalyysi (Principal 

Component Analysis). Analyysimenetelmäksi valittiin pääkomponenttianalyysi, koska 

sillä voi vähentää suuren aineiston alkuperäisten muuttujien määrää vähäisemmäksi 

ja pelkistää laajan aineiston sisältämää informaatiota muutamaan faktoriin. Faktorin 

uskotaan ilmentävän taustalla olevaa, alkuperäisten muuttujien väliset korrelaatiot 

aiheuttanutta ilmiötä. 

 

Kysely lähetettiin yrityksen koko henkilöstölle, 2 279 henkilölle, ja sillä tavoiteltiin 

korkeaa vastausprosenttia. Kutsu verkkokyselyyn lähetettiin sähköpostilla 1 723 

henkilölle. Lisäksi 556 paperista kyselylomaketta lähetettiin aluetoimistoihin niitä 

valmistusprosessissa olevia henkilöitä varten, joilla ei ollut käytössään yrityksen 

sähköpostiosoitetta. Kyselyyn vastasi 1 207 henkilöä. Vastausprosentiksi muodostui 

näin ollen 53 prosenttia. Vastauksista 901 kappaletta palautettiin sähköisen kyselyn 

kautta ja 306 kappaletta paperisena. Joistakin paperilomakkeista puuttui osa 

vastauksista, kuten sukupuoli, ikä tai osa väittämien vastauksista. Näiden 

lomakkeiden sisältämät vastaukset huomioitiin kuitenkin muilta osin.  

 

Aineiston analyysin mukaan tutkimustulosten yleistettävyys on kaiken kaikkiaan 

hyvä. Kyselyssä saatu otos (53 %) edustaa perusjoukon ominaispiirteitä hyvin.  

 

Tutkimusaineisto käsiteltiin IBM SPSS Statistics -ohjelmalla. Aineistoa tarkasteltiin 

ensin peruskuvaajien kautta. Tutkimuksessa esitettiin näistä vertailuista tulokset, 



 

 

joissa keskiarvojen tai keskihajonnan välillä oli selviä eroja. Aineiston käsitteleminen 

aloitettiin valitsemalla muuttujat. Muuttujat valittiin kyselyn ryhmittelyn mukaisesti.  

Ensin valittiin Omaa toimintaa koskevat muuttujat. Tämän jälkeen valituista 

muuttujista ajettiin pääkomponenttianalyysi. Menetelmän avulla pyrittiin löytämään 

muuttujajoukosta yhteisiä piirteitä tai ulottuvuuksia. Tavoitteena oli muodostaa 

toisistaan riippumattomia alijoukkoja. Faktorianalyysin avulla etsittiin keskenään 

eniten korreloivat muuttujat ja muodostettiin niistä faktoreita, niin sanottuja 

komponentteja. Menetelmän avulla pyrittiin selvittämään mahdollisimman paljon 

muuttujien välistä vaihtelua.  

 

Faktorianalyysissä muuttujien saamat lataukset kertovat, kuinka paljon faktorien 

avulla pystytään selittämään kyseisten muuttujien vaihtelua. Mitä lähempänä 

latauksen itseisarvo on yhtä (1) sitä vahvemmin muuttuja latautuu faktorilla ja sitä 

vahvempi väittämä on kyseessä. Ensimmäinen pääkomponentti selittää suurimman 

osan datan vaihtelusta. Kun faktorit ja niiden lukumäärä on päätetty, ne pitää vielä 

tulkita. Tulkinta tapahtuu tutkimalla, mitkä alkuperäisistä muuttujista ovat eniten 

korreloituneita kyseisen faktorin kanssa ja antamalla faktorille nimi sen perusteella. 

Tässä tutkimuksessa tulkintaa haettiin tutkimalla kullekin faktorille parhaiten 

latautuneet muuttujat eli niin sanotut kärkimuuttujat.  

 

Tämän jälkeen pyrittiin selvittämään regressioanalyysin avulla, mitkä tekijät parhaiten 

selittävät faktoreita. Analyysi tehtiin varianssianalyysilla Anova. Analyysissä lähdettiin 

hakemaan sellaista selittävien muuttujien kombinaatiota, joka mahdollisimman hyvin 

selittää faktorin arvoja. Analyysiin otettiin mahdollisiksi selittäviksi tekijöiksi useita 

taustamuuttujia, kuten vastaajan ikä, työsuhteen kesto, esimiesasema vai ei-

esimiesasema, liiketoimintaryhmä sekä osallistuminen fyysiseen valmennukseen.  

 

Tilastollinen analyysi aloitettiin tarkastelemalla muuttujien keskiarvoja ja keskihajonta 

lukuja. Sen jälkeen analysoitiin faktorianalyysin ja varianssianalyysien tuloksia. 

Lopuksi tuloksia tulkittiin palvelukulttuurin näkökulmasta. Päätelmät tuloksista 

esitettiin empiirisen luvun lopussa. 

 



 

 

5.2 Johtopäätökset 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yrityskulttuurin muutosta ja 

palvelukulttuurin luomista voisi tukea sisäisen markkinoinnin keinoin. Tutkimuksen 

tavoitteena oli myös kuvata sisäistä markkinointia ja sen keskeisimpiä piirteitä. 

Teoreettisena tavoitteena oli saada yleiskuva tutkittavasta ilmiöstä eli sisäisen 

markkinoinnin ja palvelukulttuurin kehittämisen keskinäisestä vuorovaikutuksesta. 

Tutkimuksella haluttiin saada vastaukset kysymyksiin: ”Mitä ovat käsitteet 

palvelukulttuuri ja sisäinen markkinointi, ja mikä on niiden keskinäinen suhde?” ja 

”Miten sisäinen markkinointi tukee yrityskulttuurin muutosta ja palvelukulttuurin 

saavuttamista?”  

 

Yritys, joka noudattaa palvelustrategiaa, tarvitsee strategian toteuttamiseen 

palvelukeskeistä kulttuuria. Palvelukulttuuri on yrityskulttuuri, jossa jokainen pitää 

luonnollisena ja yhtenä tärkeimmistä normeistaan sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden 

hyvää palvelua ja jossa arvostetaan hyvää palvelua. Palvelukulttuurin ympäristö 

koostuu useista yrityskulttuurille ominaisista tekijöistä, kuten organisaation arvoista, 

uskomuksista, normeista, menettelytavoista, rituaaleista ja käytännöntoimista. 

Organisaation arvot ovat kulttuurin perusta ja kulttuurin muutoksen keskiössä. Ne 

ohjaavat työntekijöiden päivittäisiä suorituksia. Palvelukulttuuria tarvitaan palvelujen 

tuotannon ja kulutuksen luonteesta johtuen. Palvelujen tärkeimpänä piirteenä on 

niiden prosessiluonne. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan jossain määrin 

samanaikaisesti. Palveluorganisaatiossa tarvitaan vahva ja vakiintunut kulttuuri sen 

vuoksi, että työntekijöiden asenteet ja työsuoritukset näkyvät asiakkaille. 

Yrityskulttuurin tulee edistää hyvän palvelun ja asiakaskeskeisyyden arvostusta. 

Vahvalla kulttuurilla tarkoitetaan sellaista kulttuuria, jossa vallitsee laaja yksimielisyys 

arvoista ja normeista. Myös sisäinen ilmapiiri liittyy läheisesti kulttuurin käsitteeseen. 

Yrityskulttuurin voi aistia organisaation sisäisestä ilmapiiristä. (Grönroos 2009)  

 

Palvelunäkökulman omaksumiseen ja strategian toteuttamiseen tarvitaan 

organisaation jokaisen jäsenen tukea. Asenteet ja arvot vaikuttavat merkittävästi 

ihmisten suhtautumiseen. Palvelukeskeisyydellä tavoitellaan sitä, että ihmiset 

suhtautuisivat suopeasti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin sisäisten ja ulkoisten 



 

 

asiakkaiden kanssa. Asiakaskeskeisyydellä tavoitellaan puolestaan sitä, että asiakas 

asetetaan ensimmäiseksi.  

 

Alan kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että sisäinen 

markkinointi nähdään keinoina ja menetelminä lopullisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

Sisäisen markkinoinnin perimmäisenä tavoitteena on organisaation ja ulkoisen 

asiakkaan menestys sekä keskinäinen pitkäaikainen suhde. Sisäisen markkinoinnin 

käsite on kuitenkin vielä hajanainen, eikä yhtä yhtenäistä, luotettavaa mittaristoa ole 

olemassa. Sisäisestä markkinoinnista ja yrityskulttuurin muutoksesta löytyy vain 

vähän tutkimustietoa. Sisäisestä markkinoinnista löytyy kuitenkin tutkijoiden tekemiä 

perusväittämiä (Kalliomaa 2009), joita tutkimuksessa voitiin hyödyntää. Näitä 

perusväittämiä olivat esimerkiksi, että työntekijät ovat sisäisen markkinoinnin 

ensisijainen kohde, että esimiehiä ja alaisia kohdellaan sisäisinä asiakkaina ja että 

sisäinen markkinointi on johtamisfilosofia, jossa keskeinen asia on sisäisten 

asiakkaiden suhteet. Tavoitteena on organisaation ja ulkoisen asiakaan 

menestyminen.  

 

Lisäksi tunnistettiin useita sisäisen markkinoinnin toimintoja (Grönroos 2009), joiden 

avulla palvelukulttuurin luomista voidaan edistää. Näitä keinoja ovat koulutus, johdon 

antama tuki ja sisäiset vuorovaikutukset, sisäinen joukkoviestintä ja tietotuki, 

henkilöstöhallinnolliset keinot ja ihmisresurssien hallinta sekä järjestelmien ja 

teknisen tuen kehittäminen. Tämän tutkimuksen kannalta tärkein sisäisen 

markkinoinnin toiminto oli koulutus, erityisesti asenne- ja palvelukoulutus. Koulutusta 

pidetään muutenkin sisäisen markkinointiohjelman perusosana. Sen tavoitteena on 

työntekijöiden asenteiden johtaminen ja heidän saaminen motivoituneeksi toimimaan 

asiakaskeskeisesti ja palveluhenkisesti. Grönroosin (2009) kuvaamat 

palvelukulttuurin edellytykset ja niistä osaamis- ja asenne-edellytykset sisälsivät 

hyvin paljon samoja tekijöitä kuin sisäisen markkinoinnin asenne-, viestintä- ja 

palvelutaitojen kehittäminen. Keskeistä molemmille oli se, että kokonaisvaltaisen 

näkemyksen opettaminen palvelustrategian toiminnasta on kaikkein tärkein koulutus 

sen tiedollisen puolen vuoksi. Ilman tietoa on hyvin vaikeaa tai mahdotonta luoda 

edellytyksiä palveluhenkisyydelle. Vasta tämän jälkeen on hyödyllistä edetä muihin 

koulutuksiin, kuten työntekijöiden asenne- ja viestintäkoulutuksiin.   

 



 

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa tutkittiin kohdeorganisaation sisäisen 

markkinoinnin vaikuttavuutta henkilöstön asenteisiin ja palveluhenkisyyteen sekä 

vaikuttavuutta käytännön toimintaan, esimiestyöhön ja työyhteisöön. Tavoitteena oli 

myös empiiristen tulosten ja teoreettisen viitekehyksen perusteella määritellä 

liikkeenjohdolliset implikaatiot. Tutkimuskysymyksenä esitettiin: ”Miten 

kohdeorganisaation toimenpideohjelma ja siitä saadut tulokset asemoituvat 

teoreettiseen viitekehykseen?” 

 

Kohdeyrityksen valmennusohjelman tavoitteena oli palvelukulttuurin luominen ja 

henkilöstön palveluhenkisyyden kehittäminen. Valmennusohjelmaa sisälsi sisäiselle 

markkinoinnille tyypillisiä tunnusmerkkejä. Ohjelma kohdistui yrityksen sisälle eli 

kohteena olivat työntekijät, toimihenkilöt, esimiehet, työnjohtajat ja ylin johto. 

Työntekijöiden ja muun henkilöstön asenteita pyrittiin johtamaan ohjelman avulla ja 

heitä motivoitiin toimimaan asiakaskeskeisesti ja palveluhenkisesti. Ohjelmassa 

motivoitiin toimimaan yhteistyössä työkavereiden kanssa. Myös suurin osa 

valmennusohjelman aiheista voitiin luokitella kuuluvaksi viestintä- ja 

asennekoulutukseen. Verkkovalmennusohjelmaa edeltänyt fyysinen valmennus 

käsitteli samoja teemoja kuin verkkovalmennus, mutta siinä ohjelmaan osallistuneet 

saivat laajemmin perusteluja palvelustrategian tarpeellisuudesta ja heitä osallistettiin 

yhteisten pelisääntöjen ja normien laatimiseen. Tämä näkyi myös tutkimuksen 

tuloksissa, sillä fyysiseen koulutukseen osallistuneet antoivat parempia arvosanoja 

kyselyssä eli he olivat enemmän samaa mieltä väittämien kanssa. 

 

Kysely laadittiin kohdeyrityksen toimenpideohjelman pohjalta. Tutkimustuloksia 

tarkasteltiin ja tulkittiin palvelukulttuurin saavuttamisen ja sen edellytysten 

näkökulmasta. Tulosten perusteella löytyi palvelukulttuurin saavuttamiselle 

myönteisiä tai sitä tukevia tuloksia, mutta myös kehityskohteita. Tulokset on esitetty 

empiirisen osion päätteeksi. Oman toiminnan, esimiestoiminnan sekä työyhteisön ja 

johtamisjärjestelmien tulokset osoittivat, että sisäisen markkinoinnin 

toimenpideohjelma on tukenut palvelukulttuurin piirteiden omaksumista. Henkilöstön 

suhtautuminen yhteisiin pelisääntöihin ja normeihin on hyvällä tasolla. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yrityksen palvelukulttuurin luominen on vasta 

alkuvaiheessa ja että asenne- ja palvelukoulutuksen jatkaminen on organisaatiolle 

tärkeää. 



 

 

Kohdeyrityksen palvelukulttuurin ja sisäisen markkinoinnin perusolettamuksiin 

sisältyy haasteita. Palvelukulttuurin saavuttamiseksi ja sen vakauttamiseksi 

kohdeyrityksen kannattaisi varmistaa, että palvelukulttuurin edellytykset (Grönroos 

2009) ovat olemassa, ja että ne ovat jokaisen työntekijän tiedossa. Palvelukulttuurin 

ja hyvän palvelun edellytyksiä ovat strategiset, organisatoriset ja johtamisedellytykset 

sekä osaamis- ja asenne-edellytykset. Strategiset edellytykset täytetään kehittämällä 

palvelukeskeinen strategia ja arvokeskustelut kuuluvat osaksi tätä. Strategisista 

edellytyksistä toiminta-ajatus ja siihen sisältyvän palveluajatuksen selkeyttäminen on 

myös tärkeä edellytys. Kun yritys on valinnut palvelustrategian, sen voidaan todeta 

omaksuneen toiminta-ajatuksen, jonka perimmäisenä tarkoituksena on tukea 

asiakkaiden toimintoja ja prosesseja siten, että niissä kehittyy arvoa asiakkaille. 

Asiakastietojen ja asiakastarpeiden viestintä sekä se, miten yritys aikoo näihin 

tarpeisiin vastata, ovat tärkeitä tietoja palvelustrategian toteuttamisessa. 

 

Henkilöresurssien hallinta on tärkeä osa strategisia edellytyksiä. 

Rekrytointimenettely, urasuunnittelu ja palkkiojärjestelmät ovat merkittäviä 

palvelukulttuurin osia. Kohdeorganisaation kannattaisi varmistaa, että rekrytoinnissa 

painotetaan palvelukeskeisyyttä ja että suorituksia mitataan sillä tavalla, että 

työntekijät oivaltavat palvelun tärkeyden. Uusien henkilöiden kulttuuriin 

sosiaalistumisesta on tärkeä pitää huolta. Palvelukulttuurin ylläpitäminen edellyttää 

myös jatkuvaa asennekoulutusta. (Grönroos 2009) 

 

Organisatoriset edellytykset hyvälle palvelulle tarkoittavat sitä, että 

organisaatiorakenne sallii työntekijöiden toimia niin, että palvelujen helppo saatavuus 

ja päätöksenteon nopeus ja joustavuus mahdollistuvat. Menestyvä organisaatio on 

asiakaskeskeinen. Kohdeyrityksen organisaation suunnittelussa on siis pidettävä 

mielessä palvelun luominen ja toimitus. Tavallisesti tämä tarkoittaa matalaa 

organisaatiorakennetta, jossa ei ole monta hierarkkista kerrosta. Päätökset on 

tehtävä lähellä asiakasta. (Grönroos 2009) 

 

Tutkimuksen mukaan kohdeorganisaation esimiestoiminnan laatu ja 

palvelukeskeisyys vaihtelivat kovasti eri yksiköissä. Organisaation kannattaisi 

seuraavaksi kouluttaa esimiehiä heidän uuteen rooliinsa. Esimiehillä on ratkaiseva 

asema palvelukulttuurin kehittämisessä. Yrityskulttuurin arvot eivät leviä läpi 



 

 

organisaation eivätkä pysy voimassa ilman kaikkien esimiesten neuvoja ja tukea. 

Esimiehen tulee haluta ja osata viestiä alaistensa kanssa. Jokaisen esimiehen on 

suostuttava myös valmentamaan alaisiaan eli rohkaisemaan ja vahvistamaan heidän 

motivaatiotaan toimia palveluhenkisesti. Viestintä on tärkeä osa johtamistyötä. 

(Grönroos 2009) 

 

5.3 Jatkotutkimus ja kehitysehdotukset 
 

Tutkimuksen aikana nousi esiin useita jatkotutkimusehdotuksia. Aiheesta 

”Teollisuusyrityksen siirtyminen palvelustrategiaan ja asiakaslähtöiseen 

yrityskulttuuriin” voidaan johtaa useita jatkotutkimusaiheita. Jatkotutkimuksessa voisi 

tutkia useampaa palvelustrategiaan siirtynyttä yritystä ja sitä, millä tavoin 

palvelukulttuuri niissä ilmenee. Yritysten käyttämiä keinoja palvelukulttuurin 

saavuttamiseen olisi mielenkiintoista tutkia ja vertailla. Samoin kuin sitä, minkälaisia 

esteitä yritykset ovat kohdanneet yrityskulttuurin muutoksessa ja miten niitä on voitu 

madaltaa. 

 

Organisaatioissa vallitsevista alakulttuureista on tehty lukuisia tutkimuksia. Niitä on 

tehty etenkin sairaanhoidon organisaatioissa. Aikaisempien tutkimusten valossa voisi 

olettaa, että yrityksen tuotanto- ja huolto-organisaatioilla on omat alakulttuurinsa. 

Jatkotutkimuksessa voisi tutkia näiden organisaatioiden osien keskeiset kulttuuriset 

piirteet, minkälaisia eroja piirteiden välillä on, ja toisaalta syntyykö näiden 

organisaatioiden välillä kulttuurisia yhteentörmäyksiä.     

 

Teoreettisessa viitekehyksessä tuotiin esiin yrityskulttuuriin sosiaalistuminen ja sen 

merkitys kulttuurin kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Jatkotutkimuksessa voisi tutkia, kuinka 

palvelukulttuuriin sosiaalistuminen yrityskauppojen yhteydessä tapahtuu ja miten 

sosiaalistumista voisi edistää.  

 

Asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden valtuuttaminen ja valtaistaminen 

katsotaan osaksi palvelukulttuuria. Valtaistamista on kritisoitu, että sitä tapahtuu 

todellisuudessa vähän. (Grönroos 2009) Jatkotutkimuksella voisi selvittää 



 

 

valtuuttamisen tasoa yrityksissä sekä esimiesten roolia niissä yrityksissä, joissa 

valtuuttamisen taso on korkea.  
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7. LIITTEET 

 
Liite 1  Kyselylomake ja saatekirje 
 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


