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1

1.1

JOHDANTO

Tutkimuksen tausta

Muutos tuotantokeskeisestä yhteiskunnasta kohti nykyistä palveluyhteiskuntaa on
lisännyt hyvän palvelun merkitystä ja korostanut asiakkaiden vaatimusta tämän
suhteen. Tämä painopisteen muutos on korostanut asiakkaiden tarpeiden
ymmärrystä

yritysten

keskuudessa.

Toimivat,

kannattavat

ja

kestävät

asiakassuhteet, joissa asiakkaiden vaatimukset pystytään täyttämään, ovat yrityksen
arvokkain pääoma. (Korkeamäki et al. 2000, s. 12)

Palvelun avulla yritys voi erottautua kilpailijoistaan ja saada kilpailuetua (Lämsä &
Uusitalo 2009). Asiakaspalvelusta onkin tullut yhä tärkeämpi kilpailutekijä monille
yrityksille (Lui & Piccoli 2016, s. 1). Nykypäivän kilpailussa yritysten on vaikea
kehittää kilpailuetua pelkän ydintuotteen tai -palvelun varaan, ellei yrityksellä ole
pysyvää teknistä etua tai elleivät sen kustannukset ole jatkuvasti pienemmät kuin
muilla. Tästä johtuen lisäpalvelujen tarjoamisesta varsinaisen ydintuotteen rinnalla
on tullut merkittävä keino erottautua muista. (Grönroos 2009, s. 26)

Liiketoiminnassa menestyminen riippuu yritysten kyvystä tarjota asiakaslähtöisiä
palveluja (Halvorsrud et al 2015, s. 840). Asiakaslähtöisyyden edellytyksenä on,
että asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen kertomalla palveluun liittyvät tarpeet,
toiveet ja kehittämiskohteet. Hyvän palvelun tuottaminen edellyttää yhteistyötä
yrityksen ja asiakkaan välillä, johon kuuluu palveluiden jatkuva ja hallittu
kehittäminen. (Rissanen 2006, s. 96)

Asiakaspalvelun merkitystä yrityksille voidaan pitää äärimmäisen tärkeänä, sillä
kohtaamiset

asiakkaiden

kanssa

ovat

samalla

mahdollisuus

vaikuttaa

asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen (Zeithaml et al. 2009 s. 120). Tyytyväiset
asiakkaat ovat edellytys asiakassuhteen jatkumiselle, sillä tyytyväiset asiakkaat
palaavat yrityksen asiakkaiksi yhä uudelleen. Tästä syystä johtuen asiakaspalvelu
nähdään tärkeänä välineenä asiakassuhteen luomisessa (Wouters 2004, s. 584).
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1.2

Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Tämän tutkimuksen case-yritys on jätehuolto- ja kierrätysalalla toimiva
organisaatio. Asiakaspalvelulla on keskeinen rooli yrityksen liiketoiminnassa.
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivat
yritykset

voivat

kehittää

asiakaspalveluaan

menestyäkseen

tulevaisuuden

kiristyvässä kilpailutilanteessa. Työssä pyritään tunnistamaan tekijöitä, joita
kehittämällä asiakaspalvelua ja sen laatua on mahdollista parantaa. Lisäksi
tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten toimialla toimivat yritykset voivat
kehittää

asiakaspalveluaan

kartoitetaan

case-yrityksen

asiakaslähtöisempään
nykyisten

suuntaan.

asiakkaiden

Tutkimuksessa

odotuksia

ja

tarpeita

asiakaspalvelun osalta, jotta näihin voidaan tulevaisuudessa vastata entistä
paremmin.

Jotta tutkimusongelma voidaan ratkaista ja tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin
päästään, on tutkimukselle asetettava seuraavat kaksi tutkimuskysymystä.

1.

Mitkä ovat jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivan yrityksen asiakaspalvelun
keskeiset menetystekijät?

2.

Miten

jätehuolto-

ja

kierrätysalalla

toimiva

yritys

voi

kehittää

asiakaspalveluaan asiakasnäkökulmasta?

Tutkimus rajataan koskemaan asiakaspalvelun kehittämistä. Asiakaspalvelulla
tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaa, joka palvelee yrityksen ulkoisia
asiakaskontakteja. Yrityksen muita toimintoja, kuten myyntiä tai sisäistä
asiakaspalvelua ei tässä tutkimuksessa käsitellä, vaikkakin asiakaspalvelu onkin
läheisesti

kytköksissä

tarkastellaan

yrityksen

case-yrityksen

muihin

toimintoihin.

yritysasiakkailta

kerätyn

Tutkimusongelmaa
datan

pohjalta.

Tutkimuksessa ei siten oteta huomioon case-yrityksen asiakaspalvelussa
työskentelevien tai sen johdon ajatuksia asiakaspalvelun parantamiseksi.
Tutkimuksessa keskitytään löytämään kehityskohteita jätehuolto- ja kierrätysalalla
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toimivan yrityksen asiakaspalvelun kehittämiseen ja tutkimuksen tuloksena on
suosituksia toiminnan parantamiseksi, mutta niiden käytännön toimivuutta ei
tutkita.

1.3

Tutkimusmetodologia

Tutkimuksen

ensimmäisiin

vaiheisiin

kuuluvat

tutkimusstrategian

ja

tutkimusmetodin valinta. Hirsjärvi et al. (2007, s. 128) mukaan tutkimusstrategialla
tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällisiä ratkaisuja ja niiden kokonaisuutta ja
tutkimusmetodilla vastaavasti tutkimusmenetelmää. Käytettävän strategian ja
metodin valinta riippuu tutkimusongelmasta ja tutkittavan ilmiön luonteesta.

Ojasalo et al. (2009, s 52-67) mukaan tyypillisinä tutkimusstrategioina eli
lähestymistapoina
konstruktiivista

pidetään
tutkimusta.

tapaustutkimusta,
Tapaustutkimuksessa

toimintatutkimusta
pyritään

ja

tuottamaan

yksityiskohtaista ja kokonaisvaltaista (syvällistä) tietoa tutkittavasta kohteesta.
Yksittäisestä tapauksesta kootaan tietoa mahdollisimman monipuolisesti ja monella
tapaa sen tietyssä ympäristössä. Tutkittavana kohteena voi olla yritys tai sen osa,
tuote, palvelu, toiminto tai prosessi. Toimintatutkimus on tutkimusta, jossa pyritään
yhdessä ratkaisemaan käytännön ongelma ja saamaan aikaan muutosta toimintoihin
ja käytäntöihin. Tärkeää on käytännön työssä toimivien ihmisten mukaan ottaminen
tutkimukseen ja kehittämiseen. Konstruktiivisessa tutkimuksessa taas pyritään
ratkaisemaan aito käytännön ongelma luomalla sille uusi malli yhdistämällä
teoreettista ja empiiristä tietoa. Ratkaisun laatiminen vaati siis aina teoreettista
tietoa ja mallin arvioimista ja testaamista käytännössä.

Tämän

tutkimuksen

tutkimusstrategiaksi

on

valittu

tapaustutkimus.

Tapaustutkimuksen valinta lähestymistavaksi on perusteltua, koska tutkimuksen
tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta
tapauksesta ja ymmärtää ilmiötä.
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Tutkimusmetodit eli tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kvantitatiivisiin ja
kvalitatiivisiin menetelmiin. Näitä kahta tutkimusmenetelmää on käytännössä
vaikea tarkasti erottaa ja usein niiden esittäminen toistensa vastakohtina on turhaa.
Menetelmiä voidaankin käyttää samassa tutkimuksissa rinnakkain toisiaan
täydentäen. Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus on asioiden tutkimista
mitattavissa olevien suureiden avulla. (Rope & Vahvaselkä, 1994, s. 47)
Kvantitatiivisessa

tutkimuksessa

keskeisiä

piirteitä

ovat

muun

muassa

johtopäätöksien ja teorioiden tuominen aiemmista tutkimuksista, hypoteesien
esittäminen ja käsitteiden määrittely. Kvantitatiivisessa menetelmässä pyritään
numeerisesti riittävän suureen ja edustavaan otokseen, jotta tutkimustuloksia
voidaan pitää mahdollisimman luotettavina. Olennaista on, että tutkimuksen
havaintoaineisto voidaan tuoda määrälliseen muotoon, jotta sitä voidaan analysoida
tilastollisesti. (Hirsjärvi et al. 2007, s. 136)

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään tutkimuskohdetta, sen
käyttäytymistä ja päätösten syitä. Se pyrkii hankkimaan tietoa mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti, jotta voidaan löytää ongelma-alueita selittävät tekijät. (Rope &
Vahvaselkä, 1994, s. 47) Kvalitatiivinen tutkimus keskittyy yleensä pieneen
otokseen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston keruu tapahtuu todellisissa
tilanteissa ja tutkijan omat havainnoit ja keskustelut ovat tärkeämpiä kuin
mittausvälineillä mitattu tieto. Tutkittavia tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja
aineisto tulkitaan sen mukaisesti. Hirsjärvi et al. (2007, 132–133)

Tutkimukset voidaan jakaa yleisesti myös teoreettiseen ja empiiriseen
tutkimukseen. Tutkimuksen teoreettinen osuus tutkii käsitteitä, näkökulmia ja
teorioihin liittyviä ongelmia, ja tutkimusaineiston muodostavat näihin liittyvät
aiemmat tutkimukset. Empiirisessä tutkimuksessa tutkittavana kohteena on sen
sijaan reaalimaailman ilmiö, josta tietoa hankitaan jollakin systemaattisella
tiedonhankintamenetelmällä. Jaottelu näiden kahden tutkimistyypin välillä ei
kuitenkaan ole selkeä, koska usein tutkimuksista voidaan löytää näiden molempien
ominaisuuksia. (Uusitalo 1991, s. 60)
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Tässä tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä.
Empiirinen aineisto kerätään kyselytutkimuksen avulla, joka toteutetaan sähköisenä
kyselynä. Empiirinen aineisto käsiteellään määrillisten ja laadullisten menetelmien
yhdistelmänä tulosten ymmärrettävyyden helpottamiseksi.

Teoriaosuudessa

käsitellään

palvelua

ja

asiakaspalvelua

käsitteenä

ja

asiakaspalvelun merkitystä yrityksille sekä laadun merkitystä asiakaspalvelussa
menestymisen kriteerinä sekä muita siinä menestymiseen johtavia tekijöitä. Lisäksi
teoriaosuudessa käydään läpi kierrätys- ja jätehuoltoalan erityispiirteitä ja alaa
koskevaa lainsäädäntöä. Tutkimuksen teoriaosuus auttaa tukemaan työn
tavoitteiden saavuttamista ja se luo viitekehyksen ja pohjan tutkimukselle.

1.4

Tutkimuksen rakenne

Tämä tutkimus koostuu yhdeksästä luvusta. Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa,
johdannossa, esitellään tutkimuksen tausta ja tavoitteet, sekä selvitetään
tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet. Lisäksi ensimmäisessä luvussa
käsitellään tutkimusmetodologia sekä tutkimuksen rakenne.

Työn luvut 2-6 muodostavat tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen ja samalla
tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Teoreettinen viitekehys auttaa tukemaan
tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Toisessa luvussa keskitytään yleisesti
palvelun määritelmään käsitteenä, kuvataan tähän liittyviä ominaispiirteitä ja
palveluiden luokittelua sekä palveluprosessia. Kolmas luku pitää sisällään
asiakaspalvelun kuvauksen ja sen merkityksen yritykselle. Neljäs luku pitää
sisällään

asiakaspalvelun

johtamisen

ja

palveluprosessin

mittaamisen

näkökulmasta tämän tutkimuksen kannalta oleellisen teorian. Viidennessä luvussa
käsitellään asiakaspalvelun palvelun laatua asiakaspalvelussa menestymisen
kriteerinä sekä muita asiakaspalvelussa onnistumiseen johtavia tekijöitä. Luvussa
syvennytään myös asiakaspalvelukanavien merkitykseen yhtenä menestystekijänä.
Kuudennessa luvussa syvennytään kierrätys- ja jätehuoltoalaa koskevaa
lainsäädäntöön ja alan erityispiirteisiin. Luvussa seitsemän esitellään tutkimuksen
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kohdeorganisaatio ja kuvataan tarkemmin kyselytutkimuksen suunnittelun ja
toteutuksen eri vaiheet. Tämän jälkeen käsitellään tutkimuksen tulokset ja niiden
pohjalta tehdyt johtopäätökset. Viimeisessä osiossa luodaan tutkimuksen
yhteenveto. Tutkimuksen rakenne ja eteneminen on havainnollistettu kuvassa 1.

Kuva 1. Tutkimuksen eteneminen
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2

2.1

PALVELU

Palvelun määritelmä ja ominaispiirteet

Palvelu on monimutkainen käsite, jonka määritteleminen yksiselitteisesti on
haastavaa (Lämsä & Uusitalo 2009, s. 17). Palvelusta on esitetty erilaisia
määritelmiä, mutta yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole pystytty antamaan.
Huomio

on

suunnattu

palveluiden

ominaispiirteisiin,

palvelualoihin

tai

palveluprosessiin. (Lönnqvist 2010, s. 38) Palvelut kuvataan usein toiminnoiksi,
teoiksi, prosesseiksi ja vuorovaikutukseksi (Edvarsson et al. 2005, s. 108).
Grönroos (2009, s. 77) on määritellyt palvelun seuraavasti: ”Palvelu on ainakin
jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva prosessi, jossa toiminnot
tarjotaan ratkaisuna asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan yleensä, muttei välttämättä,
asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyysisten resurssien tai tuotteiden ja/tai
palveluntarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa.” Brax (2007, s. 9)
puolestaan määrittelee palvelun hieman yksinkertaisemmin, palvelun olevan
prosessimuotoinen tarjooma, jossa palveluun sisältyy aktiviteettien suorittamista.
Kotler & Keller (2015, s. 422) pitävät palvelua toimintona, joka on pohjimmiltaan
aineetonta eikä johda minkään asian omistukseen.

Useimmille palveluille voidaan kuitenkin löytää monia yhdistäviä piirteitä.
Yleisesti palvelut määritellään suhteessa tavaroihin, jolloin palvelut erotetaan
fyysisistä tuotteista palvelujen ominaispiirteiden avulla. Palvelun ominaispiirteiden
ymmärtäminen on lähtökohtana, kun pyritään johtamaan toimintaa niin, että
laadukkaan palvelun tuottaminen ja markkinointi varmistuu. Palveluihin liittyviä
ominaispiirteitä ovat yleisesti palvelun aineettomuus, heterogeenisyys, tuotannon
ja kulutuksen samanaikaisuus ja ainutkertaisuus. (Grönroos 2009, s. 77-82;
Zeithaml et al. 2009, s. 20-22; Lämsä & Uusitalo 2009)

Yksi merkittävin palvelun ominaispiirre on palvelun aineettomuus. Palvelut ovat
toimintoja eikä niitä voi nähdä, tuntea tai koskettaa samalla tavalla kuin fyysisiä
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tavaroita. (Zeithaml et al. 2009, s. 20) Palvelun aineettomuuden vuoksi palveluja ei
voida myöskään varastoida. Tämä luo merkittävän haasteen sille, miten yritykset
voivat vastata palvelun kysynnän vaihteluun eri ajankohtina (Jääskeläinen et al.
2012, s. 47).

Palvelu on tapahtuma, jonka tuottamiseen osallistuu useampi ihminen, joten
jokainen asiakkaalle tuotettu palvelu on siten ainutkertainen. Palvelun
heterogeenisuuden vuoksi yhden asiakkaan saama palvelu ei ole seuraavalle
asiakkaalle koskaan täysin sama. (Grönroos 2009, s. 81; Zeithaml et al. 2009, s. 21)
Tästä johtuen palveluita ei voi standardoida kuten tavaroita (Lönnqvist et al. 2010,
s. 40)

Palvelut ovat eri toiminnoista koostuvia prosesseja. Grönroos (2009, s. 79) pitääkin
palvelujen tärkeimpänä piirteenä palvelun prosessiluonnetta. Palvelut myös
tuotetaan ja kulutetaan lähes samanaikaisesti, jonka vuoksi laadunvalvontaa ja
markkinointia ei voida toteuttaa perinteisin keinoin. Palvelulla ei ole olemassa
ennalta tuotettua laatua, jota voisi valvoa ennen kuin palvelu on kulutettu.

Palveluille on myös ominaista asiakkaan keskeinen rooli palvelutapahtumassa.
Grönroosin (2009, s. 80) mukaan asiakas ei ainoastaan ole palvelun vastaanottaja,
vaan osallistuu palveluprosessiin tuotantoresurssina yhdessä palveluyrityksen
kanssa. Kun asiakas on itse osana palvelutapahtumaa, voi hän samalla vaikuttaa
palvelutapahtuman onnistumiseen (Lämsä & Uusitalo 2009, s. 19).

Palvelut ovat kokonaisuuksia, jotka koostuvat useista eri komponenteista. Braxin
mukaan (2007, s. 10) palvelut voidaan jakaa ydinpalveluun ja sen lisänä oleviin
palvelua avustaviin ja palvelun laatua parantaviin komponentteihin. Tätä
kokonaisuutta kutsutaan palvelutarjoomaksi. Ydinpalvelun tehtävänä on ratkaista
asiakkaan ongelma. Avustavat palvelut sen sijaan tukevat ydinpalvelua, eikä
ydinpalvelua ole mahdollista suorittaa ilman avustavia palvelukomponentteja.
Laatua parantavia komponentteja käytetään lisäämään arvoa asiakkaalle ja
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erottautumaan kilpailijoista, mutta ne eivät ole välttämättömiä ydinpalvelun
suorittamiseksi. (Brax 2007, s. 10)

2.2

Palveluiden luokittelu

Palveluita voidaan jaotella monin eri tavoin palvelun eri roolien hahmottamiseksi.
Yksi tapa jaotella palveluita on Mathieun (2001) käyttämä jaottelu, jonka myös
Brax (2007, s. 10) tuo katsauksessaan esille. Mathieu (2001) jakaa palvelut kolmeen
eri

ryhmään:

asiakaspalveluun,

tuotepalveluun

ja

palvelutuotteeseen.

Asiakaspalvelulla tarkoitetaan toimintaa, jossa asiakkaan palvelu tapahtuu fyysisen
tuotteen johdosta, eikä tästä peritä erillistä korvausta. Tuotepalvelu liittyy kiinteästi
fyysiseen tuotteeseen. Sen tehtävänä on täydentää tuotetta, josta peritään erillinen
korvaus. Tällainen palvelu voi olla esimerkiksi tuotteen asennus asiakkaan
käyttöön. Palvelutuote on sen sijaan fyysisen tuotteen hankinnasta riippumaton. Se
edellyttää tuotteen ostamista, mutta ei ole riippuvainen tuotteen ostamisesta
palveluntuottajalta. Esimerkkinä tällaisesta palvelusta voidaan pitää auton
huoltopalvelua. (Mathiu 2001)

Edellä käsitelty Mathieun (2001) käyttämä jaottelu on kehitetty teollisuuden
palvelujen luokitteluun, joten se on sidottu fyysiseen tuotteeseen. Palveluja on
luokiteltu kirjallisuudessa muun muassa asiakkaiden, toimialan, asiakassuhteen ja
palvelun ominaispiirteiden mukaan. Lönnqvist et al. (2010, s. 48) mukaan yksi tapa
on jakaa palvelut liike-elämän palveluihin ja kuluttajapalveluihin. Tämä tapa on
varsin yksinkertainen ja usein käytetty tapa jaotella palveluita. Palvelut voidaan
jakaa karkeasti myös peruspalveluihin ja asiantuntijapalveluihin (Brax 2007, s. 10)
Alan kirjallisuudessa esitetyt luokittelut ovat toisinaan paljon tarkempia. Näistä
muutamia on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Erilaisia tapoja luokitella palveluita
Tutkija

Palveluiden luokittelutapa


Grönroos (2009)

Inhimillisyyttä ja tekniikka korostavat
palvelut

OECD (2005)
(Lönnqvist et al. 2010
mukaan)

Johnston & Clark (2008)

2.3



Ajoittain ja jatkuvasti tarjottavat palvelut



Liike-elämän palvelut



Kauppa ja logistiikka



Henkilökohtaiset palvelut



Hyvinvointipalvelut



Liike-elämän palvelut



Kuluttajapalvelut



Sisäiset palvelut



Julkiset palvelut



Voitta tavoittelemattomat palvelut

Palveluprosessi

Palveluprosessi nähdään palvelutarjoajan ja asiakkaan välisenä prosessina. Näiden
kahden

näkökulman

erottaminen

on

tärkeää,

kun

halutaan

tarkastella

palveluprosessia tarkemmin, sillä palvelutuotantoprosessia arvioidaan eri tavalla
näkökulmasta riippuen. On tärkeää huomioida palveluprosessin keskeiset vaiheet,
jotta palveluprosessia voidaan ymmärtää paremmin, tunnistaa prosessin tila, johtaa
ja kehittää tehokkaammaksi. (Lönnqvist et al. 2010, s. 16-18) Yksi tapa kehittää
yrityksen toimintaa, on kehittää niitä prosesseja, joiden tuloksena yrityksen tuotteet
tai palvelut syntyvät (Lecklin 2006, s. 134).

Palveluprosessin eri vaiheet voidaan jakaa lähtötilanteeseen, varsinaiseen
palveluprosessiin ja prosessin tuloksena syntyviin tuotoksiin ja vaikutuksiin.
Lönnqvist et al. (2010, s. 16-18) puhuvat tästä yleisesti palvelutuotantona.
Palvelutuotantoprosessin keskeiset vaiheet esitellään kuvassa 2.
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Kuva 2. Kokonaisvaltainen näkökulma palvelutuotantoprosessiin. (Lönnqvist et al.
s. 17)

Lönnqvist et al. (2010, s. 19-20) mukaan lähtötilanteessa palveluyrityksellä on
palvelutuote. Asiakkaalla on puolestaan tarve palvelulle, joka usein käynnistää
palveluprosessin. Palveluntarjoajalla on palvelutuotteen lisäksi resursseja palvelun
tuottamiseksi. Resursseina voivat olla fyysiset asiat, kuten tilat ja laitteet ja
henkilöstön työpanos, mutta myös aineettomat tekijät. Näitä ovat muun muassa
henkilöstön osaaminen ja motivaatio sekä prosesseissa hyödynnettävä informaatio.

Keskeinen piirre palvelutuotannossa on sekä asiakkaan että palvelutuottajan omien
panosten tuominen osaksi palveluprosessia. Varsinaisessa prosessivaiheessa näitä
resursseja yhdistetään ja muutetaan asiakkaalle tarjottavaksi tuotoksiksi ratkaisuna
asiakkaan tarpeeseen. Palveluprosesseja voi olla hyvin erilaisia ja eri kestoisia.
Prosessin tuloksena syntyy erilaisia tuotoksia. Tuotoksista syntyy sekä välitöntä
että välillistä hyötyä. Palveluntarjoajalle välitön hyöty on usein taloudellinen tulo
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suoritetusta palvelusta, mutta samalla voidaan oppia uutta asiakkaan tarpeista,
jolloin puhutaan välillisestä hyödystä. Asiakkaalle välillinen hyöty on ratkaisu
palvelutarpeeseen. Palvelun taustalla ei aina ole välittömän palvelutuotoksen
saaminen vaan palvelun synnyttämä vaikutus. Vaikutus asiakkaalle eli välillinen
hyöty näkyy usein viiveellä vasta palvelutapahtuman jälkeen. (Lönnqvist et al.
2010, s. 19-20)

Kun

uusi

asiakastarve

palvelulle

ilmenee,

käynnistyy

edellä

kuvattu

palveluprosessi uudelleen. Prosessin aikana syntyneet aineettomat tuotokset ovat
jatkossa palvelutuottajan resursseja. Palvelun vuorovaikutuksellisesta luonteesta
johtuen jokainen palveluprosessi on aina erilainen. (Lönnqvist et al. 2010, s. 1922).

19

3

3.1

ASIAKASPALVELU

Asiakaspalvelu yleisesti

Asiakaspalvelu

voidaan

kuvata

asiakaspalvelijan

ja

asiakkaan

väliseksi

vuorovaikutukseksi (Reinboth 2008, s. 31). Zeithaml et al. (2009, s. 13) mukaan
asiakaspalvelu on palvelua, jota yritykset tarjoavat oman ydintuotteensa tai palvelunsa tueksi. Bergsröm & Leppänen (2015, s. 162) puolestaan määrittelevät
asiakaspalvelun toiminnaksi, jonka tehtävänä on auttaa ja opastaa asiakasta.
Suppeasti tarkasteltuna se on palvelua, jonka asiakas saa tietyssä palvelutilanteessa.
Laajemmin katsottuna se on sekä yksittäisen palvelutilanteen että asiakassuhteen
hoitamista parhaalla mahdollisella tavalla. (Ylikoski et al. 2006, s .14)

Aarnikoivu (2005, s. 16) näkee asiakaspalvelun kohtaamisena asiakkaan ja
asiakaspalvelijan välillä. Kohtaamisessa asiakaspalvelija edustaa toiminnassaan
yritystä, sen arvoja ja suhdetta asiakkaaseen. Se, kuinka asiakaslähtöistä yrityksen
toiminta on, vaikuttaa tämän kohtaamisen onnistumiseen. Bitner et. al. (2000,
s.139) kutsuvat näitä vuorovaikutustilanteita asiakkaan ja asiakaspalvelijan välillä
palvelukohtaamisiksi. Palvelukohtaamiset ovat niin sanottuja totuuden hetkiä,
joissa asiakkaille muodostuu usein pysyvä vaikutelma yrityksestä. (Bitner et. al.
2000, s.139) Todellisuudessa asiakas kokee useita totuuden hetkiä palveluyrityksen
asiakkaana. Näiden kohtaamisten merkitys asiakkaan laatukokemuksen kannalta on
ratkaiseva. (Grönroos 2015, s. 111)

Asiakaspalvelun perimmäisenä tehtävänä on ratkaista asiakkaan ongelma, saada
asiakas tyytyväiseksi ja kokemaan, että palvelu on ollut laadukasta. Sen tehtävä on
viestiä asiakkaalle, että yritys aidosti välittää asiakkaasta ja haluaa paneutua juuri
asiakkaan ongelmaan. Yrityksen näkökulmasta sen tavoitteena vaikuttaa asiakkaan
ostopäätöksiin. Asiakaspalvelun onnistumiseen ei riitä pelkästään saatu tieto tai
ratkaisu ongelmaan, vaan se edellyttää, että koko prosessin tuloksena on
tyytyväinen asiakas. Liikeyrityksen asiakkaan tyytyväisyys on tärkein tekijä
asiakassuhteen ylläpitämiseksi. (Pesonen et al. 2002, s. 59, 62, 100)
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Zeithaml et al. (2009, s. 122-123) mukaan palvelukohtaamiset voidaan jaotella
kolmeen ryhmään: etäkohtaamisiin, puhelinkohtaamisiin ja kasvokkain tapahtuviin
kohtaamisin. Etäkohtaamiset ovat kohtaamisia, jotka tapahtuvat ilman suoraa
ihmisten välistä vuorovaikutteista kohtaamista, esimerkiksi asiointi sähköisten
palvelukanavien kautta. Puhelinkohtaamiset ja kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset
ovat

puolestaan

vuorovaikutteisia

kohtaamisia

ja

luonteeltaan

henkilökohtaisempia. Puhelimen kautta tapahtuva palvelu ovat monessa yrityksessä
yhä tärkein ja eniten käytetty asiakkaan yhteydenottokanava. Kasvokkain tapahtuva
kohtaaminen

on

asiakokemuksen

kannalta

henkilökohtaisin

ja

samalla

monimutkaisin, sillä asiakkaan kokemukseen vaikuttavat sanallisen viestinnän
lisäksi myös muut tekijät, kuten asiakaspalvelijan elekieli ja fyysinen
palveluympäristö.

3.2

Asiakaspalvelun merkitys

Zeithaml et al. (2009, s. 120) pitävät asiakaspalvelun merkitystä yritykselle
äärimmäisen tärkeänä, sillä kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat yritykselle
mahdollisuus vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen. Useimmille
asiakkaille

ensisijaiset

kokemukset

yrityksestä

ovat

usein

kohtaamiset

asiakaspalvelijoiden kanssa. Ensivaikutelma yrityksestä muodostuu tämän
palvelukohtaamisen perusteella, jolloin näiden kohtaamisten merkitys yrityksille on
huomattava. (Zeithaml et al. 2009, s. 120; Bitner 2000)

Asiakaspalvelu

voidaan

rakentamisessa

(Wouters

asiakaspalvelulle

kaksi

nähdä

myös

2004,

s.

tärkeänä
584).

tehtävää.

Hän

välineenä
erottaa

Asiakaspalvelua

asiakassuhteen
tutkimuksessaan
voidaan

pitää

luotettavuuspalveluna, johon liittyy asiakaspalvelun varmuus ja saatavuus. Toisena
tehtävänä hän näkee reagointikyvyn, joka koskee vuorovaikutustaitoja ja palvelun
joustavuutta. Hyvällä asiakaspalvelulla voidaan lisätä asiakkaan kiinnostusta
yritystä

ja

sen

palveluita

kohtaan.

Palvelujen

jatkuva

käyttö

luo

asiakasuskollisuutta, joka parhaimmillaan johtaa pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen
ja tunnesiteen muodostumiseen yritystä kohtaan. Asiakaspalvelun merkitys on siten

21

keskeinen asiakassuhteen alulle, mutta samalla sen jatkumiselle, käsittäen
asiakkaiden palvelusopimusten hoitamisen niiden koko elinkaaren ajan. (Ylikoski
2006, s. 78-79)

Asiakaspalvelun merkitys yrityksen kilpailuetuna on laajalti tunnistettu. Voidaan
jopa nähdä, että kaikki yritykset riippumatta siitä, toimivatko ne palvelualalla tai
eivät, tarjoavat asiakaspalvelua jollakin tavalla. (Piccoli et al. 2009, s. 368)
Asiakaspalvelu on tehokas tapa erottautua kilpailijoista ja saavuttaa kilpailuetua
(Dombrowski & Malorny 2016; Aarnikoivu 2005; Reinboth 2008)

Ray et al. (2005, s. 526) mukaan laadukas asiakaspalvelu on yritykselle tärkein
tekijä, jolla voidaan saavuttaa asiakastyytyväisyyttä, mutta samalla se on keskeinen
mittari, jolla voidaan mitata asiakaspalvelun kilpailukykyä. Laadukkaasta
asiakaspalvelusta onkin tullut strateginen välttämättömyys useimmille yrityksille.
(Ray 2005, s. 526) Hyvän asiakaspalvelun merkitys korostuu erityisesti niiden
yritysten keskuudessa, joiden tuotteet ovat keskenään samanlaisia hinnaltaan tai
laadultaan (Dombrowski & Malorny 2016, s. 246).

3.3

Asiakaslähtöisyys

Menestyvän liiketoiminnan keskeisiä kulmakiviä kaikissa palveluja kehittävissä
yrityksissä on asiakkaan liiketoiminnan ja arjen käytäntöjen tunteminen ja
ymmärtäminen. Asiakaslähtöisyys kuulostaa nykyaikaisessa yritystoiminnassa
itsestään selvältä, sillä yritysten arvot ja visio sisältävät lähes aina maininnan
asiakkaasta. (Arantola & Simola 2009, s. 2) Todellisuudessa vain harva yritys on
aidosti kyennyt viemään strategian käytäntöön ja muokkaamaan toimintaansa niin,
että asiakkailta kysyttäessä asiakkaat kokisivat olevan yrityksen tärkein prioriteetti.
(Löytänä & Korkeakoski 2014, s. 24) Asiakaslähtöisyys liikkeenjohdon ajattelussa
onkin suhteellisen uusi näkökulma, ja käytännön välineet tämän tavoitteen
saavuttamiseksi ovat kehittyneet paljon viime vuosien aikana (Arantola & Simola
2009, s. 2).
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Arantola & Simola (2009, s. 2) mukaan liiketoiminnan kehittäminen
asiakaslähtöiseksi vaatii sekä asiakasymmärrystä että kykyä kehittää liiketoimintaa
tämän ymmärryksen perusteella.
tarpeiden

ymmärtäminen

ja

Yrityksissä luullaan usein, että asiakkaan
niiden

täyttäminen

tekevät

toiminnasta

asiakaslähtöistä. Tämä ei pelkästään riitä, vaan asiakaslähtöisyys vaatii lisäksi
ymmärrystä siitä, mitä on asiakkaan kokema arvo ja miten se syntyy.
Tuotelähtöisessä ajattelussa ajatellaan, että arvo sisältyy tuotteeseen ja asiakas saa
arvon ostaessaan tuotteen. Palvelun arvoa mitataan usein vertaamalla palvelun
laatua ja palvelusta maksettavaa hintaa eli hinta-laatu-suhdetta. Tätä perinteistä
ajattelutapaa on pyritty haastamaan, kun tarkastellaan lähemmin asiakkaan
kokemaa arvoa ja sen syntymistä.

Palveluissa palvelun ominaisuudet eivät itsessään synnytä arvoa vaan niiden
tuottamat hyödyt, seuraukset sekä vaikutukset asiakkaan omiin tavoitteisiin
(Arantola & Simola 2009, s. 2). Vargo ja Lusch (2004; 2008) ovat esittäneet
palvelulähtöisen ajattelun mallin, jonka mukaan arvon luominen tapahtuu yhdessä
eri osapuolten vuorovaikutuksen kautta. Asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen
yhdistämällä yrityksen ja ympäristön tarjoamia resursseja toisiinsa. Resurssit
nähdään usein aineettomia, kuten taidot ja tietämys. Palvelulähtöisen ajattelun
mukaan asiakas itse määrittää arvon ja arvo määrittyy, kun palvelua käytetään.
(Vargo & Lusch 2004; 2008)

Grönroos (2008, s. 306) puolestaan näkee, että palveluntuottajalla on suurempi rooli
asiakkaan arvonmuodostuksessa. Grönroos esittääkin artikkelissaan, että yritysten
tulisi

keskittyä

ymmärtämään

asiakkaiden

jokapäiväisiä

toimintoja

ja

arvonluontiprosesseja, joissa palveluita ja tavaroita käytetään. Tällä tavoin
asiakkaalle voidaan tarjota palveluita, jotka tuottavat asiakkaalle arvoa.
Palveluntuottajan

rooli

arvonmuodostuksessa

on

mahdollistaa

asiakkaan

arvonluonti tarjoamalla perusta eli tarvittavat resurssit tätä prosessia varten.

Grönroosin (2009, s. 409-410) mukaan asiakaslähtöisyys on tarkkaan ymmärrettyä
ja hyväksyttyä vastuuta asiakkaasta. Hänen mukaansa asiakaslähtöisessä
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organisaatiossa

perinteinen

organisatorinen

ajattelumalli

on

muuttunut.

Organisaatiopyramidissa yläpäässä on asiakaspalvelu ja siihen kuuluva henkilöstö,
sillä asiakasrajapinnassa työskentelevät tuottavat arvoa asiakkaalle. Johdon
vastuulla on tehdä strategiset päätökset ja tarjota palvelustrategian noudattamiseen
tarvittavaa tukea ja resursseja. Palveluyrityksessä tulisi olla mahdollisimman vähän
kerroksia asiakkaan ja ylemmän johdon välillä. Tämä tarkoittaa vastuun ja vallan
siirtämistä johdolta asiakasrajapintaan, lähemmäksi asiakasta.

Asiakaslähtöisyys liittyy olennaisesti organisaation kulttuuriin. Kao et al. (2016, s.
98) mukaan organisaatiokulttuuri voidaan määritellä jaetuiksi arvoiksi ja
normeiksi, jotka ohjaavat organisaation työntekijöiden käyttäytymistä ja toimintaa.
Organisaatiokulttuuri

on

tehokas

väline

halutun

käytöksen

saamiseksi

organisaatiossa, jonka kautta voidaan vaikuttaa liiketoiminnan menestymiseen.
Organisaatiokulttuurin

avulla

voidaan

edistää

asiakaspalvelijoiden

halua

työskennellä asiakkaan iloksi sekä nähdä hyvä palvelu tavoiteltavana arvona (Kao
et al. 2016, s. 98-99) Silloin kun hyvä palvelu nostetaan koko yrityksessä yhteiseksi
arvoksi, voidaan puhua palvelukulttuurista. Palvelukulttuuri on kuitenkin paljon
enemmän kuin hyvä asiakaspalvelu. Se tarkoittaa, että koko yritys on kiinnostunut
asiakkaasta, hänen tarpeistaan ja niiden ratkaisemisesta. (Ylikoski 2006, s. 158)
Palvelukulttuurissa

hyvää

palvelua

arvostetaan

henkilöstön keskuudessa. (Zeithaml et al. 2009, s. 349)

kokonaisvaltaisesti

koko
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4

4.1

ASIAKASPALVELUN JOHTAMINEN

Palveluiden johtaminen

Lönnqvist et al. (2010, s. 95) mukaan yritysten menestyminen pohjautuu suureksi
osaksi aineettomaan pääomaan, kuten henkilöstön osaamiseen tai laadukkaaseen
asiakaspalveluun. Erityisesti palveluita tarjoavissa yrityksissä toiminta on paljolti
riippuvainen aineettomista resursseista eikä niinkään aineellisista resursseista,
kuten tuotantolaitteista tai rahallisesta omaisuudesta. Kujansivu et al. (2007, s. 55)
korostavatkin, että yritysten tulisi varmistaa kallisarvoisen aineettoman pääomaan
mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Oletuksena voidaan pitää, että
paremmalla aineettoman pääoman hyödyntämisellä ja johtamisella saavutetaan
parempi suorituskyky ja sitä kautta parempi taloudellinen menestyminen.

Aineeton pääoma jaetaan kolmeen osa-alueeseen: inhimilliseen pääomaan,
suhdepääomaan ja rakennepääomaan. Inhimillinen pääoma koostuu organisaation
yksittäisiin henkilöihin liittyvistä asioista, kuten osaamisesta ja hiljaisesta tiedosta.
Inhimillistä pääomaa yritys ei pysty täysin kontrolloimaan. Suhdepääoma
puolestaan koostuu yrityksen sidosryhmiin liittyvistä asioista. Näitä ovat
esimerkiksi asiakassuhteet, maine ja brändit. Rakennepääomaan kuuluvat yrityksen
”omistavat” asiat, kuten arvot, kulttuuri ja prosessit. Nämä ovat sitoutuneet
yrityksen rakenteisiin ja niiden muodostuminen voi kestää useampia vuosia.
(Kujansivu et al. 2007, s. 28–29)

Kujansivu et al. (2007, s. 56-58) mukaan aineettoman pääoman johtaminen on
haastavaa, sillä johtamisen kohteet, kuten osaaminen tai imago ovat aineettomia ja
täten vaikeasti hallittavissa. Siltikin monissa yrityksissä on jo nykyiseltään käytössä
työkaluja ja menettelyjä aineettoman pääoman johtamiseen, vaikka ei niitä aina
sellaisiksi tunnisteta. Tämä johtuu siitä, että aineettoman pääoman johtaminen
koetaan käytännössä epäselvänä ja työkalut sen toteuttamiseen ovat niin
moninaiset. Aineettoman pääoman johtamiseen ei ole olemassa yhtä yleistä tapaa,
vaan se voidaan toteuttaa yrityksissä monella tapaa. Monet olemassa olevista
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toimintatavoista tarjoavat hyvän tuen aineettoman pääoman johtamiseksi ja
kehittämiseksi. Tärkeintä onkin tunnistaa oman organisaation kannalta tärkeät
aineettoman pääoman kehityskohteet ja ratkoa ne yritykselle sopivalla tavalla.
Taulukkoon 2 on koottu joitakin aineettoman pääomaan johtamiseen liittyvistä
toiminnoista ja työkaluista.

Taulukko 2. Aineettoman pääoman johtamisen toiminnot ja työkalut (Kujansivu et
al. 2007, s. 58)
Inhimillinen pääoma

Suhdepääoma

Rakennepääoma

- kehityskeskustelut
- henkilökunnan
räätälöity koulutus
- osaamisen kartoitus
- henkilöstöresurssiraportit
- 360-asteen arvioinnit
- palkitsemisjärjestelmä

- asiakastyytyväisyyskysely
- partnerikyselyt
- bränditutkimukset
- asiakaspalautejärjestelmä
- brändin
mittausjärjestelmä
- CRM-järjestelmä
- kilpailija-analyysit

- projektin ja prosessin
seuranta
- prosessikuvaukset
- työtyytyväisyyskysely
- ilmapiirikysely
- vuosikello
- vision näkyväksi
tekeminen
- arvojen ja kulttuurien
jalkautuminen
- strategiakartta
- ”best practices”

Grönroos (2009, s. 269) on esittänyt teoksessaan palveluiden johtamiseksi
palvelujohtamisen mallin, jossa johtamisen menettelyt perustuvat palvelujen
ominaispiirteisiin ja palvelukilpailun luonteeseen. Palvelujohtaminen keskittyy
ymmärrykseen

siitä,

miten

palvelutoimintaa

johdetaan

onnistuneesti

palvelukilpailussa, jossa markkinoilla menestyminen riippuu palvelusta. Grönroos
näkee, että pysyvän kilpailunedun saamiseksi asiakassuhdetta on tärkeä vahvistaa
kehittämällä koko palvelutarjoomaa eli ydinratkaisuun liittyviä palveluaineksia ja
muita asiakassuhteen osatekijöitä. (Grönroos 2009, s. 28; Grönroos 2000, s. 4344).
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Grönroosin (2009, s. 270) mukaan palvelujohtamisen voidaan määritellä koostuvan
eri osa-alueesta. Hän toteaa, että palvelujohtamista soveltavassa yrityksessä tulee
ennen kaikkea pyrkiä ymmärtämään, millaista koettua laatua ja arvoa asiakkaat
etsivät ja miten nämä muuttuvat ajan myötä. Palvelujohtamisessa pyritään lisäksi
tarkastelemaan, kuinka organisaatio, kuten henkilöstö, fyysiset resurssit,
järjestelmät ja asiakkaat pystyvät tuottamaan halutun hyödyn ja laadun. Lopuksi
palveluyrityksen tulee myös ymmärtää, miten organisaation käytettävissä olevia
resursseja kehitetään ja johdetaan niin, että haluttu arvo ja laatu saavutetaan.

Palvelujohtamisen näkökulman omaksuminen merkitsee kahdenlaista muutosta
perinteiseen teollisuudesta omaksuttuun johtamismalliin verrattuna. Ensimmäiseksi
johtamisen painopiste siirtyy sisäisistä seurauksista ulkoisiin, kuten asiakkaille
kohdistuviin seurauksiin. Toiseksi huomio siirtyy rakenteen sijasta prosesseihin.
Johtaminen keskittyy siten prosesseihin, jolloin taustalla olevia rakenteista ei pidetä
merkittävinä.

Jos

rakenteet

ottavat

ylivallan,

toiminnan

joustavuus

ja

palvelutilanteiden hoitaminen kärsivät. (Grönroos 2009, s. 271)

Palvelunjohtamisen

periaatteet

ohjaavat

palvelustrategian

mukaista

päätöksentekoa. (Grönroos 2009, s. 269). Palvelun johtamisessa asiakas nostetaan
keskiöön
mukaisesti

toimintaa

ohjaavaksi

päätöksentekovalta

tekijäksi.
tulee

Palvelujohtamisen

siirtää

periaatteiden

mahdollisimman

lähellä

asiakasrajapintaa, niin että asiakaskontakteja hoitavilla työntekijöillä on valta tehdä
nopeitakin päätöksiä. Mikäli asiakaspalvelutyötä tekevillä ei ole valtuuksia
itsenäiseen päätöksentekoon, heillä ei ole mahdollisuutta palvella asiakkaita
joustavasti erilaisissa palvelutilanteissa. Organisaatio tulisi rakentaa niin, että
yrityksen resurssit, kuten johto ja taustatoiminnot, tukevat asiakaspalvelun
toimintaa.

Palvelujohtamisessa

esimiestyön

painopiste

on

oltava

asiakaspalvelutyötä tekevien tukemisessa ja rohkaisemisessa. Palkkiojärjestelmää
ja mittausta tulee laajentaa niin, että mittauksessa huomioidaan taloudellisten
mittareiden lisäksi asiakastyytyväisyyttä sekä tyytyväisyyttä edistäviä tehtäviä.
(Grönroos 2009, s. 271–275) Taulukossa 3 on esitetty edellä mainitut kuusi
palvelujohtamisen periaatetta.
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Taulukko 3. Palvelujohtamisen periaatteet (mukaillen Grönroos 2009, s. 272)
1. Ansaintalogiikka

Voiton sanelee asiakkaan kokema
laatu. Ulkoista ja sisäistä tehokkuutta
koskevat

päätökset

tulee

olla

nivottuina.
2. Päätöksentekovalta

Päätöksenteko tulisi hajauttaa niin
lähelle

asiakasrajapintaa

kuin

mahdollista.
3. Organisaation painopiste

Organisaatio on saatava toimimaan
niin, että sen pääasiallisena tavoitteena
resurssien käyttö palvelutoiminnan
tukemiseen.

4. Työnjohdon painopiste

Esimiesten on keskityttävä tukemaan
ja

rohkaisemaan

Mahdollisimman

työntekijöitä.
vähän

yksiin

pohjautuvaa valvontaa.
5. Palkitseminen

Palkkiojärjestelmässä tulee kiinnittää
huomio asiakkaan kokeman laadun
tuottamiseen.

6. Mittauksen painopiste

Mittaamisessa kiinnitetään huomio
siihen, että asiakas on tyytyväinen
palvelun laatuun.

4.2

Palvelun mittaaminen

Palveluiden johtamiseen, vaikuttavien toimintojen ja oikeiden toimenpiteiden
tunnistamiseen tarvitaan tietoa toiminnan tilasta. Mittaaminen on hyödyllinen tapa
keretä tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi. (Laihonen &
Lönnqvist 2014, s. 25) Suuri osa suorituskyvyn mittaamista koskevista
tutkimuksista kuitenkin pohjautuu yhä teollisuustuotantolähtöiseen ajatteluun
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(Jääskeläinen et al. 2013). Suorituskyvyn mittaamisella taas tarkoitetaan prosessia,
jonka tarkoituksena on selvittää yrityksen liiketoiminnallisen tekijän tila,
tunnuslukuja käyttäen (Lönnqvist et al. 2006, s. 11). Jääskeläinen et al. (2013)
mukaan palvelusektori muodostaa merkittävän osuuden kokonaistuotannosta, jopa
70 prosenttia työpaikoista liittyy palveluihin. Tästä syystä palvelutuotannon
mittaamiseen keskittyville johtamismalleille ja mittareille on olemassa selkeä tarve.

Bititci et al (2011, s. 25-26) mukaan palveluiden merkityksen korostumisen myötä
on tapahtunut muutos tuotekeskeisestä ajattelusta palvelukeskeiseen ajatteluun.
Tämä

on

vaatinut

uudenlaista

tapaa

ajatella,

miten

palvelukeskeisestä

liiketoimintaa tulee mitata ja johtaa. (Bititci et al 2010, s. 25-26). Tutkimusten
mukaan palvelutoiminnan mittaaminen koetaan yleisesti varsin haasteellisena
(Berry & Bendapudi 2007; Grönroos & Ojasalo, 2004). Monet mittaamiseen
liittyvät haasteet perustuvat palvelujen erityispiirteisiin (Jääskeläinen et al. 2012, s.
43). Lönnqvist et al. (2010, s. 126) ovat tunnistaneet palvelutuotannon mittaamisen
haasteiksi seuraavat tekijät:


Palvelun tuotos on vaikeasti määriteltävissä



Palvelusuoritteen sisältö ja laatu vaihtelevat



Palvelun sisältö muuttuu ajan kuluessa



Asiakkaan rooli keskeisenä panosresurssina



Asiakas arvostaa tuotosten hyödyllisyyttä

Palvelun aineettoman tuotoksen määritteleminen koetaan usein haastavammaksi
kuin konkreettisen tuotteen. On vaikeaa määrittää kokonaistuotosta ilman käsitystä
siitä, mistä eri komponenteista palvelutuotteet koostuvat. Palvelutuotokset eivät
myöskään ole vakioita, sillä suoritteet vaihtelevat sisällöltään ja laadultaan.
Palvelutuotos on usein yksilöllinen, jossain määrin ainutlaatuinen ja sidottu
asiakkaan tarpeisiin. Sen lisäksi, että palvelut ovat yksilöllisiä, ne myös muuttuvat
ajan myötä. Tämä tekee tuottavuustrendien seurannasta haasteellista. (Lönnqvist et
al. 2010, s. 126)
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Kuten

jo

aikaisemmin

on

todettu,

palveluprosessissa

asiakkaan

rooli

panosresurssina on keskeinen (Jääskeläinen et al. 2010, s. 126). Asiakkaat ovat osa
palveluprosessia ja ilman asiakkaan läsnäoloa palveluprosessi ei ole mahdollinen
(Pekkola & Ukko 2016). Tämä herättää kysymyksen siitä, tulisiko asiakkaan rooli
huomioida palvelutuotannon mittaamisessa ja miten se voitaisiin käytännössä
toteuttaa (Lönnqvist et al. 2010, s. 126). Palvelun johtamista käsittelevät
tutkimukset korostavat asiakaskeskeisyyttä palvelun onnistumisen varmistamisessa
kuin myös onnistumisen arvioinnissa. Asiakas määrittää viime kädessä sen, missä
määrin palvelu on onnistunut. Tästä syystä palvelutuotannon suorituskykyä tulisi
arvioida organisaation sisäisen tehokkuuden lisäksi myös asiakkaan näkökulmasta.
(Laihonen & Lönnqvist 2014, s. 25)

Ukko ja Pekkola esittävät (2016) tutkimuksessaan, että asiakkaan roolia
palveluiden mittaamisessa tulisi tarkastella kolmen eri näkökulman kautta:
asiakasnäkökulmasta,

asiakasrajapinnan

näkökulmasta

ja

palveluntuottajan

näkökulmasta. Heidän mukaan asiakkaan rooli palvelujen mittaamisessa on
keskeinen, sillä asiakas loppujen lopuksi määrittelee syntyneen arvon. Asiakkaan
arvonluontiprosessi ei kuitenkaan ole näkyvä palveluntarjoajalle, jonka vuoksi
asiakas on tärkeä saada osallistaminen palvelun arviointiin ja mittaamiseen. Näin
palveluntuottaja voi vahvistaa myös näkemyksiään siitä, mihin asiakkaat käyttävät
palveluita, mitä he odottavat palvelulta nyt ja tulevaisuudessa. (Ukko & Pekkola
2016)

Palvelutuotannossa asiakas arvostaa palvelun tuottamaa hyödyllisyyttä. Pelkkä
palvelun tuotos ei aina itsessään riitä asiakkaalle, vaan palvelun tulee saada aikaan
myös haluttu vaikutus. Palvelujen vaikutukset näkyvät usein viiveellä, vasta
palvelutapahtuman jälkeen. Tämä tekee palvelun mittaamisesta haasteellista.
(Lönnqvist et al. 2010, s. 126)

Palvelun erityispiirteiden lisäksi erilaiset tilannetekijät tekevät palvelun
mittaamisesta ainutlaatuisen. Palveluihin kuuluu suuri määrä erilaisia, erikokoisia
ja eri toimialoja edustavia organisaatioita niin yksityisellä, julkisella kuin
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kolmannella sektorilla, joten palvelujen mittaamiselle ei voida antaa yhtä
yleispätevää

ratkaisua.

Lisäksi

palveluja

tuotetaan

hyvin

monenlaisissa

toimintaympäristöissä ja tilanteissa. Tilannetekijöiden huomiointi palvelun
mittaamisessa on keskeistä, jotta saadaan tuotettua oikeaa informaatiota kyseisen
palvelun suorituskyvystä. (Jääskeläinen et al. 2013, s. 9) Palveluihin liittyy lisäksi
palvelutyypistä johtuvia haasteita (Lönnqvist 2010, s. 127). Palveluluokitteluja on
olemassa monia, mutta näistä tiedetään toistaiseksi vähän. Esimerkiksi
massapalvelut ja asiantuntijapalvelut tarvitsevat johtamisen tueksi erityyppistä
mittaustietoa. (Jääskeläinen et a. 2013, s. 12)

Palveluille on myös ominaista, että niiden tuottamiseen osallistuu usein monia
toimijoita. Palvelun tuottaa siten verkosto eikä yksittäinen organisaatio. Julkiset
palvelut ovat tästä hyvä esimerkki, mutta palvelujen vastaavaa verkostoituneisuutta
on nähtävissä myös yksityisellä sektorilla. Palveluketjussa jokaisella toimijalla on
oma rooli, mutta lopputulos on yhteisen toiminnan tulos. Palvelun mittaamisen
näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että yksittäisen toimijan lisäksi mitataan koko
palvelukokonaisuuden onnistumista. Usein mittaaminen kuitenkin tapahtuu
jokaisen

toimijan

organisaatiokohtaiseen

omasta

näkökulmasta,

osaoptimointiin.

joka
Tällöin

johtaa

helposti

kokonaiskuva

palvelukokonaisuuden onnistumisesta jää epäselväksi. (Jääskeläinen et al. 2013, s.
18) Heidän mukaan palvelutuotantoa tulisikin mitata kolmesta eri näkökulmasta.
Nämä kolme näkökulmaa on esitetty kuvassa 3.
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Kuva 3. Palveluverkoston suorituskyvyn mittaamisen eri tasot (Jääskeläinen et al.
2013, s. 19)
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5

5.1

ASIAKASPALVELUSSA MENESTYMINEN

Palvelun laatu menestystekijänä

Laadun käsitteellä on useita erilaisia tulkintoja riippuen tarkastelunäkökulmasta.
Lecklin (2006, s. 18) mukaan laadulla ymmärretään yleisesti palvelun kyvykkyyttä
vastata asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.
Laatuun liitetään myös tarve palvelun laadun jatkuvaan parantamiseen ja
kehittämiseen. Kehittäminen voi olla yrityksen sisäistä kehitystyötä tai saada
impulssiin yrityksen ulkopuolelta. Uudet innovaatiot, kilpailijoiden toiminta,
markkinoiden ja yhteiskunnan muutokset ovat usein tekijöitä, jotka luovat
vaatimuksia toiminnan kehittämiselle.

Palveluyritysten keskuudessa hyvää laatua voidaan pitää tavoiteltavana arvona
(Rissanen 2006, s. 17). Laadukkaan asiakaspalvelun tarjoamisesta onkin tullut
äärimmäisen tärkeä tekijä palveluyrityksille (Lovelock & Wirtz 2011). Laadukas
asiakaspalvelu

on

yritykselle

tärkein

tekijä,

jolla

voidaan

saavuttaa

asiakastyytyväisyyttä, mutta samalla se on keskeinen mittari, jolla voidaan mitata
asiakaspalvelun kilpailukykyä (Ray et al. 2005, 626).

Palveluyrityksen tehtävänä on tuottaa hyvää laatua, mutta myös tulkita, mitä
asiakas pitää hyvänä laatuna. (Ylikoski 2006, s. 67) Palvelun hyvyys tai huonous
on pohjimmiltaan asiakkaan kokemus. Palveluntuottajan ja asiakkaan näkemykset
palvelun onnistumisesta voivat usein poiketa toisistaan. Asiakas perustaa
arvioinnin palvelukokemukseen eli tunteeseen, johon liitetään odotuksia ja
käytännön havaintoja. (Rissanen 2006, s. 17)

Laadukas palvelu muodostuu asiakkaan tarpeiden ja odotusten tyydyttämisestä tai
niiden ylittämisestä (Lämsä & Uusitalo 2009, s. 49). Palvelun laadun voidaan
katsoa

konkretisoituvan

vuorovaikutteisissa

palvelutilanteissa.

Palvelukokemukseen vaikuttaa olennaisesti se, mitä yrityksen ja asiakkaan
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välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Näissä tilanteissa asiakkaat muodostavat
käsityksensä palvelun laadusta. (Ylikoski 2006, s. 67; Grönroos 2009, s. 100).

Grönroos (2009, s. 100) toteaakin palvelun laadun olevan suurelta osin
subjektiivinen kokemus. Laatu on sellaista, mitä asiakkaat kokevat sen olevan.
Grönroos näkee, että asiakkaan kokemalla laadulla on kaksi erilaista ulottuvuutta:
tekninen ulottuvuus ja toiminnallinen ulottuvuus. Teknisellä laadulla tarkoitetaan
palvelun lopputulosta ja vastaavasti toiminnallisella laadulla palvelun prosesseja.
Toiminnallista laatua on vaikeampi arvioida yhtä objektiivisesti kuin teknistä
laatua, koska kyseessä on asiakkaan kokemus siitä, miten hyvin palvelu toteutetaan.
(Grönroos 2009, s. 101-102)

Palvelun tekninen ja toiminnallinen laatu muodostavat yhdessä palvelun koetun
laadun. Asiakkaan käsitys palvelun hyvyydestä tai huonoudesta ei perustu
pelkästään näihin kahteen perusulottuvuuteen. Asiakkaan kokema laatu on laajaalaisempi käsite, johon sisältyy toinenkin ulottuvuus. Asiakkaan kokeman laadun
lisäksi asiakas vertaa laatua odotuksiinsa. Koetun laadun odotetun laadun suhteesta
muodostuu palvelun kokonaislaatu. (Grönroos 2009, s. 105) Ylikoski et al. (2006,
s. 64) mukaan odotuksilla on suuri merkitys asiakkaan laatukokemuksessa.
Vertaamalla odotuksia ja kokemuksia asiakkaalle muodostuu käsitys siitä, millaista
palvelua hän on saanut ja miten häntä on palveltu. Jos odotukset täyttyvät, asiakas
kokee laadun hyväksi. Jos ne eivät täyty, laatu koetaan huonoksi. (Ylikoski 2006,
s. 64) Palvelun kokonaislaadun muodostumista on havainnollistettu kuvassa 4.
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Kuva 4. Koettu kokonaislaatu (Grönroos 2009, s. 105)

Kuvasta 4 on nähtävissä, että asiakkaan odotettuun laatuun vaikuttavat useat eri
tekijät. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yrityksen markkinointi- ja suusanallinen
viestintä, suhdetoiminta, yrityksen imago ja asiakkaan omat tarpeet. Myös
yrityksen tai toimipisteen imago on useimmissa palveluissa tärkeä tekijä ja
vaikuttaa keskeisesti laadun kokemiseen. Imago toimii eräänlaisena laadun
kokemisen suodattimena. Myönteinen mielikuva yrityksestä sallii yrityksen pienet
virheet, kielteinen mielikuva saattaa taas huonontaa asiakkaan kokemaa laatua.
(Grönroos 2009, s. 102, 105)

5.1.1

Palvelun laadun osatekijät

Palvelun

laadun

kokeminen

on

kiinnostanut

laajasti

tutkijoita

viime

vuosikymmenten aikana. Tehtyjen tutkimusten pohjalta palvelun laatua on
määritelty eri tekijöiden avulla. Yksi tunnetuimmista ja merkittävimmistä
tutkimuksista on Parasuramanin, Zeithamlin ja Berryn vuonna 1985 tekemä
tutkimus koetun palvelun laatuun vaikuttavista osatekijöistä. (Grönroos 2009, s.
114) Tutkimuksensa pohjalta tutkijakolmikko kehittivät SERVQUAL-menetelmän,
jolla voidaan mitata asiakkaan kokemaa laatua. Kyseisen menetelmän ajatuksena
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on mitata asiakkaan odotusten ja kokemusten välisiä eroavaisuuksia eri
osatekijöiden kautta. (Parasuraman et al. 1985) SERVQUAL-menetelmän etuina
voidaan pitää sen helppokäyttöisyyttä ja soveltuvuutta eri palvelualoille (Nyeck et
al. 2002, s. 101).

Palvelun laadulle Parasuraman et al. (1985, 1991) ovat määritelleet seuraavat viisi
osatekijää:

1. Luotettavuus. Kyky suorittaa palvelu täsmällisesti ja sovitusti
2. Konkreettinen ympäristö. Fyysisten tilojen, laitteiden, henkilöstön
olemus
3. Reagointialttius. Halukkuus auttaa asiakasta ja tarjota nopeaa
palvelua
4. Vakuuttavuus. Työntekijöiden käyttäytyminen ja kohteliaisuus ja
kyky välittää asiakkaille luottamusta ja turvallisuutta.
5. Empatia. Kyky huolehtia asiakkaista ja huomioida asiakkaat
yksilöinä
.
Grönroosin (2009, s. 121-122) on puolestaan esittänyt oman näkemyksensä hyväksi
koetun palvelun laadun kriteereistä ja osa-alueista. Kriteerit perustuvat
aikaisempiin tutkimuksiin ja teoreettisiin pohdintoihin ja niitä voidaan pitää
ohjenuorana palveluiden kehittämisessä ja johtamisessa. Grönroos (2009)
määrittelee laadukkaaksi koetulle palvelulle seitsemän kriteeriä:

1. Ammattimaisuus ja taidot. Asiakkaat ymmärtävät, että palveluntarjoajalla ja
tämän työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja taidot, operatiiviset järjestelmät
ja fyysiset resurssit, joita tarvitaan heidän ongelmiensa ammattitaitoiseen
ratkaisuun.
2. Asenteet ja käyttäytyminen. Asiakkaat tuntevat, että asiakaspalvelijat
kiinnittävät heihin huomiota ja haluavat ratkaista asiakkaan ongelmat
ystävällisesti ja spontaanisti.
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3. Lähestyttävyys ja joustavuus. Asiakkaat tuntevat, että palveluntarjoajan
sijainti, aukioloajat, työntekijät ja operatiiviset järjestelmät ovat suunniteltu
ja toimivat niin, että palvelu on helppo saada ja että yritys on valmis
sopeutumaan asiakkaan vaatimuksiin ja toiveisiin joustavasti.
4. Luotettavuus. Asiakkaat tietävät, että mitä tahansa tapahtuu tai mistä
tahansa on sovittu, he voivat luottaa palveluntarjoajan ja tämän
työntekijöiden lupauksiin ja asiakkaan etujen mukaiseen toimintaan.
5. Palvelun normalisointi. Asiakkaat ymmärtävät, että aina kun jotain menee
pieleen tai kun tapahtuu jotain odottamatonta, palveluntarjoaja ryhtyy heti
korjaaviin toimenpiteisiin pitääkseen tilanteen hallinnassa ja löytääkseen
uuden, tyydyttävän ratkaisun.
6. Palvelumaisema. Asiakkaat tuntevat, että fyysinen ympäristö ja muut
palvelukohtaamisen ympäristöön liittyvät tekijät tukevat myönteistä
kokemusta.
7. Maine ja uskottavuus. Asiakkaat uskovat, että palveluntarjoajan toimiin voi
luottaa, että palveluntarjoaja antaa asiakkaan rahalle vastineen ja että sillä
on sellaiset kriteerit ja arvot, jotka asiakaskin voi hyväksyä.

Edellä mainitut Grönroosin palvelun laadun osatekijät ovat hyvin samanlaisia kuin
Parasuramanin ja kollegoiden mainitsevat viisi laadukkaan palvelun ominaisuutta.
Grönroos (2009, s 122) toteaa, että kyseistä luetteloa ei voida luonnollisesti pitää
täysin kaiken kattavana, vaan kriteerien tärkeys vaihtelee alan ja asiakkaan mukaan.
Jossain tapauksissa saattaa esiintyä sellaisia hyvän laadun osatekijöitä, joita nämä
kriteerit eivät kata.

5.1.2

Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys

Kirjallisuudessa on usein käyty keskustelua siitä, onko palvelun laadun ja
asiakastyytyväisyyden välillä eroja. Lisäksi on kiistelty siitä, koetaanko laatu ensin
ja syntyykö tyytyväisyys vasta sitten vai tapahtuuko asia toisinpäin. Grönroosin
(2009, s. 121) näkemys tähän kuitenkin on, että loogisen analysoinnin pohjalta
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voidaan todeta palvelun laadun kokemisen tapahtuvan ensin ja tyytyväisyys tai
tyytymättömyys laatuun muodostuvat vasta tämän jälkeen.

Zeithalm et al. (2009, s. 103) puolestaan tuovat esille, että asiakastyytyväisyyden
voidaan katsoa olevan laajempi käsite kuin laatu, sillä palvelun laatu ei yksinään
tee asiakasta tyytyväiseksi. Laatu on vain yksi osatekijä ja asiakkaan
tyytyväisyyteen vaikuttavat myös muutkin tekijät. Asiakastyytyväisyyttä ja laatua
pidetään usein samana asiana, vaikka todellisuudessa nämä ovat kaksi eri käsitettä.
Kuvassa 5 havainnollistetaan näiden kahden käsitteen välistä suhdetta.

Kuva 5. Asiakkaan näkemys palvelun laadusta ja asiakastyytyväisyydestä
(Zeithaml et al. 2009, s. 103)

Kuvasta 5 voidaan havaita, että palvelun laadun muodostavat edellä mainitut
Parasuraman et al. (1985, 1991) viisi laadukkaan palvelun osatekijää.
Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat taas palvelun laadun lisäksi tuotteiden laatu,
hinta sekä erilaiset yksilö- ja tilannetekijät. Yksilötekijöinä voivat olla esimerkiksi
asiakkaan mieliala ja vastaavasti tilannetekijöinä kokemukset saapumisesta
palvelupisteeseen. (Zeithalm et al. 2009, s. 103) Tämän perusteella voidaan todeta,
että asiakastyytyväisyys on todella laajempi kokonaisuus, kuitenkin laadun olevan
tärkeä tekijä sen muodostumisessa.
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5.2

Asiakaspalvelukanavat

Teknologian

kehitys

on

muuttanut

asioinnin

muotoja

perinteisessä

asiakaspalvelussa. Se on tarjonnut uusia tapoja palvelukanaviksi. (Aarnikoivu
2005, s. 166) Digitalisaation myötä asiakkaille on tarjolla vaihtoehtoja enemmän
kuin koskaan aikaisemmin. Asiakkaat odottavat saavansa palvelua nopeasti ja
helposti ajasta ja palvelukanavasta riippumatta. Asiakkaiden arvostukset ja tapa
toimia muuttuvat, joka mahdollistaa yrityksille uudenlaisia keinoja tuottaa arvoa
asiakkaille. (Ilmarinen & Koskela 2015) Teknologian kehitys asiakaspalvelussa on
johtanut uudenlaisen tasapainon hallintaan eri toiminnoissa teknologian ja
henkilökohtaisen vuorovaikutuksen välillä (Ylikoski et. al 2006, s. 121).

Yrityksen näkökulmasta asiakaspalvelun ja asiakkaan välisiä kosketuspisteitä
kutsutaan palvelukanaviksi. Yleisesti näitä ovat puhelin, sähköposti, chatit,
sosiaalisen median ympäristö ja verkkopalvelut. (Löytänä & Kortesuo 2011, s. 46).
Palvelukanavat edustavat niitä viestintävälineitä, joiden kautta palvelu toimitetaan
asiakkaalle. Monikanavaisuus taas mahdollistaa asiakkaille tarpeiden täyttämisen
erilaisten palvelukanavien kautta. (Lui & Piccoli 2016, s. 2)

Monikanavaisuus käsitteenä on suhteellisen tuore ja se yleistyi terminä vasta 2000luvun vaihteen alkupuolelta, kun yhä useampi yritys alkoi tuoda verkkoon
palvelujaan pelkkien kotisivujen sijaan (Filenius 2015, s. 26). Ilmarinen ja Koskela
(2015) mukaan monikanavaisuudella tarkoitetaan, että yrityksellä on tarjottavanaan
useita kanavia, kuten myymälät, verkkokauppa ja puhelinpalvelu, jotka toimivat
erillään ja voivat osittain jopa kilpailla keskenään.

Monikanavaisuuden tavoitteena on tarjota saumaton ja laadukas palvelukokemus
huolimatta siitä, minkä palvelukanavan asiakas valitsee. Yritysten yksi haaste onkin
organisoida toimintonsa niin, että palvelukokemus olisi jokaisen palvelukanavan
kautta tasalaatuinen. (Filenius 2015, s. 27, 45) Filenius (2015, s. 46) tuo esille, että
moni yritys kuitenkin keskittyy kehittämään muita osa-alueita ja vasta viimeisessä
vaiheessa tehdään valinta siitä, missä kanavissa toimitaan. Vähiten panostetaan itse
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palvelukanavien kehittämiseen, vaikka se juuri ratkaisee asiakkaan tulevat
ostoaikomukset.

Digitaalisuus ja sitä kautta eri palvelukanavat lisäävät asiakaspalvelun tehokkuutta,
joka näkyy usein asiakkaalle parempana palveluna. Digitaalisten palvelukanavien
avulla asiakkaat voivat hoitaa monia asioita itse. Itsepalvelu onkin monissa
tilanteissa asiakkaalle mieluisampi tapa hoitaa asioita kuin henkilökohtainen
palvelu. (Ilmarinen & Koskela 2015) Aarnikoivu (2005, s. 18) korostaa kuitenkin,
että itsepalvelu tulisi olla asiakkaalle aina vaihtoehto henkilökohtaisen
asiakaspalvelun rinnalla. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus valita itselleen oikea
palvelumuoto. (Aarnikoivu 2005, s. 18) Asiakkaan ongelman luonne ja asiakkaan
henkilökohtaiset taidot vaikuttavat usein palvelumuodon valintaan. Tämä näkyy
selvästi asiakaspalvelukanavissa. Esimerkiksi nopeat, rutiiniluontoiset asiat
hoidetaan usein itsepalvelukanavien kautta, kun taas laajemmat ja monimutkaiset
asiat vaativat henkilökohtaista palvelua. (Löytänä & Kortesuo 2011, s. 47; Scherer
et al. 2015, s. 183)

Cambra-Fierro et al. (2014, s. 69) toteavat, että teknologian ja digitaalisten
palvelukanavien suuresta kehityksestä huolimatta, asiakkaan ja asiakaspalvelijan
välinen vuorovaikutus on yhä merkityksellinen ja vaikuttaa positiivisesti syntyvään
asiakaskokemukseen. Monet asiakkaat suosivat yhä edelleen henkilökohtaista
palvelua sähköisten palvelukanavien sijaan. (Cambra-Fierro et. al 2014, s. 69)
Dombrowski & Malorny (2016, s. 247) kertovat lisäksi, että nykypäivänä asiakkaat
eivät toivo pelkästään nopeaa palvelua, vaan nimettyä yhteyshenkilöä, jolle voidaan
suoraan esittää kysymykset ja ongelmat. Tämän yhteyshenkilön tulee olla
tavoitettavissa milloin vain, antaa tietoa ja ottaa hoitaakseen asiakaskohtaiset
ongelmat.

5.3

Muita asiakaspalvelussa menestymiseen johtavia tekijöitä

Menestyäkseen liiketoiminnassa yritysten on ymmärrettävä, että asiakkaan
odotukset palvelusta eivät koskaan ole pysyviä. Kasvava kilpailu, innovaatiot, ja
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digitalisaatio merkitsevät odotusten jatkuvaa muutosta, jotka luovat yritykselle
uusia haasteita, ja joihin yritysten on vastattava (Voudouris et al. 2008, s.19–21).
Voudouris et al. (2008, s. 19-21) mukaan erilaiset asiakaspalvelun kehityssuunnat
muokkaavat tapoja ja käytäntöjä, joilla yritykset ovat vuorovaikutuksessa
asiakkaidensa

kanssa.

Ne

myös

muuttuvat

perinteisiä

toimintamalleja,

markkinointia ja vaikuttavat yhä enemmän asiakkaan vaatimuksiin ja odotuksiin
palvelusta. Voudouris et al. (2008) ovat tunnistaneet kuusi asiakaspalvelun
kehityssuuntaa, joiden nähdään vaikuttavan asiakastyytyväisyyteen ja siten myös
asiakasuskollisuuteen. Näihin kehityssuuntiin keskittymällä on mahdollista
ylläpitää kilpailukykyä ja edistää liiketoiminnan kasvua. Siten ne voidaan nähdä
asiakaspalvelun menestymiseen johtavina tekijöinä (Kuva 6). He ovat määritelleet
nämä kuusi kehityssuuntaa seuraavasti:

1. Nopean ja reaaliaikaisen palvelun tarjoaminen
2. Palvelun personointi ja asiakasläheisyys
3. Asiakaspalvelun muuttaminen proaktiiviseksi
4. Henkilöstön ja asiakkaiden kannustaminen suusanallisen viestintään
5. Yrityksen tietopohjan hyödyntäminen
6. Asiakkaan osallistaminen palvelun kehittämiseen

Asiakaspalvelun perusedellytyksenä on nopea ja reaaliaikainen palvelu ja helppo
tavoitettavuus (Voudouris et al.

2008, s. 21). Heinonen (2008, s. 3) toteaa

tutkimuksessaan, että asiakkaat arvioivat palvelutapahtuman onnistumista
erityisesti sen kautta, kuinka nopeaa yrityksen reagointi on suhteessa asiakkaan
odotuksiin. (Heinonen 2008, s. 3) Odotukset palvelun nopeudesta ja palvelun
saatavuudesta ovat muuttuneet erityisesti digitalisaation myötä. Reaaliaikaista
palvelun tarjoamista sekä ongelmien välitöntä ratkaisemista voidaan pitää tärkeä
tekijänä markkinoilla erottautumisessa. (Voudouris et al. 2008, s. 21)

Palvelun personoinnilla tarkoitetaan yrityksen kykyä tunnistaa asiakkaan
yksilölliset tarpeet ja muuttaa omaa toimintaa asiakkaan tarpeiden mukaan.
(Voudoris et al. 2008; Heinonen 2008; Bitner et al. 2000) Palvelun personoinnin on
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nähty edistävän asiakassuhteen ylläpitoa ja kehittämistä, sillä asiakkaat arvioivat
palvelun onnistumista sen mukaan, kuinka yksilöllistä palvelua he saavat.
(Heinonen

2008,

s.

3)

Palvelun

personointi

onkin

yksi

keskeisistä

asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä (Bitner et al. 2000, s. 143).

Proaktiivisesta asiakaspalvelusta puhuttaessa tarkoitetaan yrityksen kykyä vastata
asiakkaiden tarpeisiin ennakoivasti. Paremman asiakasymmärryksen saamiseksi
vaaditaan tietoa asiakkaista ja tämän tiedon analysointia. Voudouris et al. (2008, s.
23-24) mukaan asiakasanalytiikan hyödyntäminen on keino, jolla voidaan
ennakoida asiakkaiden tarpeita, jolloin palvelua voidaan tarjota proaktiivisesti
reaktiivisuuden sijaan. Proaktiivisen asiakaspalvelun on nähty vähentävän
myöhempien yhteydenottojen määrää ja parantavan asiakaskokemusta. Voudouris
et al. (2008, s. 23-24)

Voudouris et al. (2008, s. 25) mukaan henkilöstön ja asiakkaiden kannustaminen
yrityksen suosittelijoiksi voi olla yritykselle paras voimavara palvelujen
tarjoamisessa ja asiakasuskollisuuden lisäämisessä Voudouris et al. (2008, s. 25).
Suositteluviestintä on suusanallista viestintää, joka on organisaatiota ja sen
uskottavuutta ja palveluja koskevaa viestintää ihmiseltä toiselle. Suusanallisella
viestinnällä on huomattava vaikutus nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden
odotusten muodostumiseen sekä tulevaan ostokäyttäytymiseen. Myönteinen
viestintä lisää odotuksia ja tulevia ostoja, kielteisellä on päinvastainen vaikutus.
(Grönroos 2009, s. 362-365)

Tiedolla on yhä tärkeämpi merkitys palveluorganisaation toiminnan kehittämisen
kannalta (Voudouris et al. 2008; Lönnqvist et al. 2010). Organisaation oppiminen
ja uudistuminen tapahtuvat käytännössä eri tietovirtojen kautta. Palvelutuotannossa
palveluntarjoaja ja asiakas tuovat palvelutapahtumaan oman tietonsa ja
aikaisemmat kokemuksensa. Palvelutuotannon onnistumisen kannalta tiedon
siirtäminen eri toimijoiden välillä on välttämätöntä. (Lönnqvist et al. 2010, s. 105)
Voudouris et al. (2008, s. 26) mukaan kollektiivisella tiedon jakamisella yrityksen
sisällä ja ulkoa saavutetaan useita etuja. Sen avulla voidaan muun muassa oppia
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lisää asiakkaista, toimittajista sekä organisaation sisällä työntekijöistä. Lisäksi se
tarjoaa kanavia uusille ideoille, innovaatioille ja toimintatavoille.

Hyvän palvelun tuottaminen vaatii läheistä yhteistyötä yrityksen ja asiakkaan
kesken. Asiakas tulisi ottaa mukaan palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen, sillä
se vaikuttaa positiivisesti asiakkaan kokemuksiin ja toimii keskeisenä tekijänä
arvonluonnissa. Osallistamalla asiakas palvelun kehittämiseen, asiakas tuntee
vahvempaa sitoutumista yritykseen ja samalla yritys saa laajempaa näkemystä
toiminnan kehittämiseen. (Voudouris 2008, s. 28)

Kuva 6. Asiakaspalvelun menestymiseen johtavia tekijöitä
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6

6.1

SUOMEN JÄTEHUOLTO

Jätehuollon lainsäädännöllinen tausta

Jätehuollon perustana on määräysten mukainen toiminta. Suomen jätehuolto on
tiukasti lailla säädelty. Suomen jätehuoltoa ja jätteiden hyödyntämistä ohjaavat
ensisijaisesti jätelaki (646/2011) ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus jätteistä
(179/2012). Suomen uusin jätelaki on astunut voimaan 1.5.2012. Jätelain
(646/2011, 1 §) päämääränä on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa
ja haittaa ympäristölle ja ihmisille. Tämän lisäksi sillä pyritään vähentämään jätteen
määrää ja haitallisuutta, edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä, ehkäisemään
roskaantumista ja varmistamaan toimiva jätehuolto.

Suomen jätelainsäädäntö seuraa Euroopan unionin jätedirektiivin kehitystä, mutta
joiltain osin se on Euroopan unionin säädöksiä tiukempi ja laajempi
(Ympäristöministeriö 2021a). Jätelain (646/2011) 2 §:n mukaan jätelakia
sovelletaan jätteeseen, jätehuoltoon ja roskaantumiseen sekä toimintaan ja
tuotteisiin, joista jätettä syntyy.

Jätelaissa (646/2011) määritelty etusijajärjestys ohjaa Suomessa kaikkea
jätehuoltoon liittyvää ammattimaistaa toimintaa. Etusijajärjestys pohjautuu
Euroopan Unionin jätedirektiiviin (Ympäristöministeriö 2012). Kuvassa 7 on
havainnollistettu viisiportainen etusijajärjestys, jonka mukaan ensisijaiset
vaihtoehdot ovat jätteen syntymisen ehkäisy ja sen uudelleenkäyttö. Seuraavana
vaihtoehtona on jätteen kierrättäminen. Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on jäte
hyödynnettävä muulla tavoin, kuten hyödyntäminen energiana. Viimeisenä
vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli sijoittaminen kaatopaikalle. (Jätelaki
646/2011, 8 §)
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1. Jätteen määrän vähentäminen
2. Uudelleen käytön valmistelu
3. Kierrätys

4. Hyödyntäminen
energiana
5. Loppukäsittely

Kuva 7. Jätteen käsittelyn etusijajärjestys (mukaillen Ympäristöministeriö 2012)

6.2

Jätehuollon järjestäminen ja vastuut

Suomen jätelaissa on määritelty, että jätteen haltija on ensisijaisesti vastuussa
toiminnassaan syntyvän jätteen jätehuollon järjestämisestä. Tästä poiketen kuntien
tehtävänä on vastata yhdyskuntajätteestä, jota syntyy kotitalouksissa sekä julkisessa
hallinto- ja palvelutoiminnassa. (Ympäristöministeriö 2021c). Monet kunnat ovat
siirtäneet suurimmaksi osaksi jätehuoltotehtävät alueellisille jätehuoltoyhtiöilleen,
jotka taas kilpailuttavat tarvitsemansa palvelut, kuten kuljetuspalvelut, yksityisillä
jätehuoltoyrityksillä hankintamenettelyjen mukaisesti.

Eräiden tuoteryhmien kohdalla on määritelty, että tuotteen valmistajalla tai
maahantuojalla on vastuu jätehuollon järjestämisestä ja sen kustantamisesta. Tällä
tarkoitetaan tuottajavastuuta. Tuottajavastuun alaisia tuotteita ovat ajoneuvot ja
niiden renkaat, paristot ja akut, paperituotteet, pakkaukset sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteet. Näille tuotteille valmistajat ovat velvollisia järjestämään
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keräyspisteistä, joihin kuluttajat voivat viedä käytöstä poistetun tuotteen maksutta.
(Ympäristöministeriö 2012; Ympäristöministeriö 2021c)

Elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte kuuluu pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan
itsensä hoidattavaksi. Yritykset, kaupat ja teollisuus ostavat tarvitsemansa palvelut
yksityisiltä

palveluntarjoajilta.

Mikäli

yritys

ei

saa

palvelua

kyseisiltä

palveluntarjoajilta, on sillä mahdollisuus pyytää jätehuolto kunnalta. (Suomen
Yrittäjät ry 2021)

Kuvassa 8 on esitetty, miten vastuu yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä jakautuu
kuntien, tuottajien ja yksityisten jätealan yritysten kesken. Kuntien vastuulla on
lähes puolet (46 %) yhdyskuntajäätteestä, jonka lisäksi kunnat vastaavat muun
muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kunnan omassa toiminnassa syntyvästä
yhdyskuntajätteestä (10 %). Tuottajayhteisön vastuulla on 25 prosenttia eli
neljäsosa ja loppuosasta (19 %) vastaavat elinkeinotoiminnan jätteentuottajat itse.

Kuva 8. Yhdyskuntajätteen vastuun jakautuminen eri tahojen kesken. (Kivo 2021)
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6.3

Jäte- ja kierrätysalan toimintaympäristö

Jätehuolto on merkittävä ihmisten terveyteen ja elinympäristöön vaikuttava
peruspalvelu, jolla on keskeinen rooli yhteiskunnan infrastruktuurissa (Kivo 2021).
Jätehuollon kehityksen kannalta yksi tärkeimmistä vauhdittajista on nykypäivään
asti ollut yhteiskunnan tarve huolehtia kansalaisten terveydestä. 1990-luvun
loppupuolella ovat näkyvimmin nousseet esiin ympäristönsuojelun tarpeet ja
kansantalous. Uudet teknologiat ovat puolestaan tuoneet haasteita jätehuollolle ja
vaikuttaneet siihen, miten jätteitä on hyödynnetty. (Nygård 2018, s.25)

Suomessa

jätealan

toimintaympäristön

kehitys

on

ollut

nopeaa

viime

vuosikymmenten aikana. Jäte- ja ympäristöpolitiikan perusperiaatteet ovat pitkälti
säilyneet ennallaan, mutta painotukset ovat muuttuneet Euroopan unionin sääntelyn
seurauksena. Jätteitä koskevat ympäristövaatimukset ovat tiukentuneet, samalla
jätteiden lajittelu ja kierrätys sekä hyödyntäminen energiana ovat lisääntyneet.
Tuottajavastuu on muokannut toimialalla perinteisiä toimintamalleja. Kuntien
jätehuollon toimintoja on yhtiöitetty ja yksityisten palveluntarjoajien määrä ja
merkitys alalla on kasvanut. Tämä suuntaus on osaltaan lisännyt kilpailua
toimialalla. (YmVM 10/2006, s.2; HE 199/2010, s. 6).

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa syntyi yhdyskuntajätettä noin
3,1 miljoonaa tonnia (Kuva 9) Vuonna 2019 yhdyskuntajätteestä kierrätettiin 43
prosenttia ja energiana hyödynnettiin 56 prosenttia. Kaatopaikkasijoituksen osuus
oli vain alle prosentin (Suomen virallinen tilasto STV 2021) Vielä 2000-luvun
alussa

kaikesta

yhdyskuntajätteen

jätteestä

60

prosenttia

hyödyntämisen

vuosikymmenen aikana. (Kivo 2021).

kehitys

kuljetettiin
on

ollut

kaatopaikalle,

joten

voimakasta

viime
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Kuva 9. Yhdyskuntajäte käsittelytavoittain vuosina 2002–2019 (Suomen virallinen
tilasto STV 2021)

Kuten aiemmin todettiin, yksityisten jätehuoltoyritysten määrä toimialla kasvanut
paljon viime vuosien aikana. Tässä tutkimuksessa jätehuoltoa tarkastellaankin
jätehuolto- ja kierrätysalan yritysten näkökulmasta. Suomessa jätehuolto on erittäin
ulkoistettu yrityspalvelu. Yksityiset jätehuoltoyritykset tarjoavat laajan valikoiman
palveluita, kuten jätteiden kuljetuksen, jatkokäsittelyn sekä jätteisin liittyvää
neuvontaa. Quélin & Duhamel (2003, s. 652) toteavatkin tutkimuksessaan
jätehuollon olevan yksi eniten ulkoistetuimmista yrityspalveluista. Heidän
muukaan jätehuollon ulkoistamisella pyritään ensisijaisesti etsimään operatiivisia
kustannussäästöjä. Lisäksi ulkoistamisen myötä yrityksillä on mahdollisuus
keskittyä ydintoimintaansa ja lisätä liiketoimintansa joustavuutta. Fitzsimmons et
al. (1998, s. 375) tekemän luokittelun mukaan jätehuolto määritetään yritysten
tukipalveluksi. Heidän mukaan tämän tyyppisten palvelujen merkitys yrityksen
ydintoiminnalle on pieni ja palvelun tuottaminen yritykselle itselle ei ole
taloudellisesti kannattavaa. Fitzsimmons et al. (1999, s. 375) lisäävät vielä, että
alhainen hinta on yrityksen tukipalveluille keskeinen kriteeri palvelua ostaessa ja
palvelun ostaminen tapahtuu yleensä rutiininomaisesti. Tämän lisäksi jätehuoltoon
liittyy paljon lainsäädännöllistä vastuuta, jolloin toimittajaa valittaessa on tärkeää
huomioida, että sillä on riittävä tietämys ja kokemus asiakkaan toimialasta.
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6.4

Jätehuoltoyrityksen asiakaspalvelun erityspiirteitä

Jätehuollossa kuten myös muillakin toimialoilla yritykset ovat viime vuosina
huomanneet

asiakaspalvelun

merkityksen

onnistuneen

asiakaskokemuksen

muodostumisessa. Asiakaspalvelun tarjoamista tapahtuu kaikissa yrityksissä
toimialasta riippumatta. Sen merkitys asiakassuhteen rakentamisessa on keskeinen.
Jätehuoltoalalla

toimiva

asiakaspalvelu

ja

kestävät

asiakassuhteet

ovat

liiketoiminnan perusedellytys. Toimialalla ydinpalvelu sellaisenaan on lähes
samanlainen, joten yksi tapa saavuttaa kilpailuetua on laadukkaan asiakaspalvelun
tarjoaminen. Edellä mainituista syistä johtuen panostaminen asiakaspalvelun
kehittämiseen tulisi nähdä yhtenä yrityksen tavoiteltavana päämääränä.

Jätehuoltoalalla asiakaspalvelutyö on yleisesti jätteisiin ja kieräytykseen liittyvää
neuvontaa, tilausten vastaanottamista ja palvelun myyntiä asiakkaille. Toimialaa
koskevan lainsäädännön ja määräysten tunteminen ovat avainasemassa, jolloin
työntekijöiltä vaaditaan hyvin laaja-alaista osaamista. Kuljetusyrityksillä ja
yhteistyöllä on keskeinen rooli toimialan liiketoiminnassa. Tiedonkulku jätehuollon
logistiikkaketjusta asiakaspalveluun ja sitä kautta asiakkaiden palvelemiseen
voidaan nähdä yhtenä asiakaspalvelun ongelmakohdista. Asiakaspalvelulla tulisi
olla

saatavilla

riittävää

tietoa,

jotta

asiakasta

pystytään

palvelemaan

mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti.

Kuten aiemmin todettiin, palveluiden tuottamiseen osallistuu useampi eri toimija.
Myös jätehuollossa asiakkaan saama palvelu syntyy usein monen eri toimijan
yhteistyön tuloksena. Esimerkkitapauksena voidaan pitää jätelavan tilausta.
Ensimmäisenä asiakas etsii tietoa ja vierailee yrityksen verkkosivuilla, josta hän
löytää palvelun. Löydettyään palvelun asiakas tilaa lavan myyjältä, joka kirjaa
tilauksen järjestelmään, ja josta tieto välittyy eteenpäin.

Kun lava tuodaan

asiakkaalle tai noudetaan, on hän mahdollisesti vuorovaikutuksessa yhden tai
kahden eri kuljettajan kanssa. Jätelavan noudon jälkeen asiakas saa laskun yrityksen
laskutuksesta vastaavalta. Tämän jälkeen asiakas antaa vielä mahdollista palautetta
yritykselle sen asiakaspalvelukanavaa pitkin. Tässä palveluketjussa jokaisella
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toimijalla on oma rooli, mutta lopputulos on yhteisen toiminnan tulos. Jokainen eri
toimija toteuttaa asiakaspalvelua tavalla tai toisella. Tästä syystä asiakaspalvelun
prosessia tulisikin tarkastella kokonaisuutena, sillä asiakkaan kokemus palvelun
laadusta riippuu koko tämän prosessiketjun onnistumisesta. Kaikkiin näihin
kontaktipisteisiin vaikuttamalla, voidaan vaikuttaa myös asiakaskokemukseen ja
varmistaa, että asiakas palaa yrityksen asiakkaaksi myös myöhemminkin.
(Ympäristöhuoltoa yhdessä -hanke 2016)
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7

7.1

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET

Case-yrityksen esittely

Tutkimuksen

case-yrityksenä

toimii

valtakunnallinen

kierrätys-

ja

jätehuoltopalveluita tarjoava yritys. Yritys on toiminut alalla useita vuosikymmeniä
ja

sen

palvelut

jakautuvat

tietoturvapalveluihin,

seuraaviin

osa-alueeseen:

paperinkeräykseen,

jätehuoltoon,

kierrätysmateriaaleihin,

kuormalavapalveluihin sekä bio- ja kierrätyspolttoaineisiin.

Yrityksen liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa ja työntekijöiden määrä on noin
230. Kohdeyrityksen toiminnan perustana on vahvasti määräysten ja lakien
mukainen toiminta. Yrityksen asiakkaita ovat pääsääntöisesti keskisuuret ja suuret
yritykset teollisuudesta kaupan alaan.

Kohdeyrityksellä on 18 omaa tuotantolaitosta ja 18 aliurakoitua kumppaniyksikköä
ympäri

Suomen.

Lisäksi

yrityksellä

on

tuhansia

aluekeräyspisteitä.

Kumppanuusyrityksillä ja yhteistyöllä on merkittävä rooli kohdeyrityksen
toiminnassa. Yrityksellä on koko maan kattava yli 200 kuljetuskumppanin
verkosto, joka hoitaa jätteiden keräyksen. Yritys käsittelee vuosittain tuhansia
tonneja eri kierrätysmateriaaleja, jotka se kierrättää ensisijaisesti raaka-aineeksi.
Loput materiaaleista ohjataan energiahyötykäyttöön.

Tutkimuksessa

keskitytään

Asiakaspalvelu

toimii

case-yrityksen

asiakasrajapinnassa

asiakaspalvelun
palvellen

kehittämiseen.

yrityksen

ulkoisia

asiakaskontakteja. Asiakkaiden tilauspyynnöt, palvelutarpeet ja muut kysymykset
ohjautuvat

ensisijaisesti

asiakaspalvelun

kanaviin.

Case-yritys

tarjoaa

asiakaspalvelua tällä hetkellä puhelimen sekä sähköisten kanavien, kuten
sähköpostin ja sähköisten yhteydenottolomakkeiden kautta.
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7.2

Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus

Tämän

tutkimuksen

empiirisen

aineiston

tiedonkeruu

toteutettiin

kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimuksen etuna on, että sen avulla on
mahdollista kerätä laaja tutkimusaineisto. Tutkimukseen voidaan saada yhdellä
kertaa suuri määrä henkilöitä ja se mahdollistaa monien asioiden kysymisen
samalla kertaa. Menetelmänä kysely on nopea ja tehokas. (Hirsjärvi et al. 2007, s.
190)

Kyselytutkimuksen suunnittelu aloitettiin tutustumalla samasta aihealueesta
liittyviin aiempiin tutkimuksiin. Tämän jälkeen määriteltiin kyselyn tavoite ja
runko. Määrittely tehtiin yhdessä case-yrityksen asiakastukipäällikön kanssa, jotta
kysely vastaisi tutkimuksen sekä myös yrityksen tarpeita. Kyselytutkimuksen
toteutuksessa päädyttiin käyttämään sähköistä kyselyä vastaajien suuren määrän
sekä heidän maantieteellisten etäisyyksien takia. Kyselytutkimus kohdennettiin
case-yrityksen asiakkaille, jotka olivat useimmin kontaktoineet yrityksen
asiakaspalvelua. Näin kyselyn toivottiin tavoittavan oikea kohderyhmä.

Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa asiakkaiden tarpeista ja
näkemyksistä

asiakaspalvelun

suhteen

sekä

tunnistamaan

case-yrityksen

asiakaspalvelun mahdollisia kehityskohteita. Kyselytutkimuksen kysymykset
käsittelivät asiakkaiden asiointitottumuksia, asiakaspalvelun palvelukanavia ja
niiden kehittämistä kokonaisuudessaan. Kysymysten avulla kartoitettiin myös
asiakaspalvelun laadullisia tekijöitä, kuten tavoitettavuutta, asiantuntemusta, oikeaaikaisuutta sekä asiakaspalvelun proaktiivisuutta. Vastausten perusteella pyrittiin
löytämään

ratkaisuvaihtoehtoja

asiakaspalvelun

ja

sen

palvelukanavien

kehittämiseksi asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Kysely toteutettiin

sähköisellä

kohderyhmälle

toukokuun

Kyselytutkimus

sisälsi

Zef

2019

sekä

-kyselytyökalulla.
lopulla

strukturoituja

Kysely lähetettiin

sähköpostilinkin
että

avoimia

välityksellä.
kysymyksiä.

Strukturoiduissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot oli annettu valmiina, joista
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vastaajat saivat valita mielestään parhaiten kysymykseen soveltuvan vaihtoehdon
tai vaihtoehdot. Näissä kysymyksissä ei ollut rajattu vastausten lukumäärää. Lisäksi
strukturoiduissa kysymyksissä oli yhtenä vaihtoehtona ”muu, mikä” vaihtoehto,
johon vastaaja pystyi vastaamaan omin sanoin. Avoimilla kysymyksillä toivottiin
saavan tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa asiakkaiden tarpeista ja
ajatuksista, joiden avulla voitaisiin muodostaa konkreettisia kehityskohteita
Avoimissa kysymyksissä vastaajat vastata näihin kysymyksiin vapaasti omin
sanoin. Kyselytutkimuksen kysymykset on esitetty liitteessä 1.

Kyselyn strukturoitujen kysymysten tuloksia analysoitiin tilastollisin menetelmin.
Aineistoa analysoitiin käyttäen vastausmääriä ja prosenttiosuuksia saaduista
vastauksista. Lisäksi vastausmäärien prosentuaalisia osuuksia mitattiin suhteessa
kyselyyn vastanneisiin henkilöihin. Kyselyn avoimia vastauksia käsiteltiin
jakamalla niitä eri luokkiin yhtäläisyyksien perusteella. Kyselyn avoimia
vastauksia on kirjoitettu työhön sellaisessa muodossa kuin vastaajat ovat kyselyssä
niihin vastanneet. Tutkimustuloksissa on käsitelty kyselyn vastauksia siltä osin kuin
ne

ovat

tutkimuksen

kannalta

merkityksellisiä.

Näin

ollen

kaikkiin

kyselytutkimuksen kysymyksiin ei tässä työssä otettu kantaa.

7.3

Kyselytutkimuksen tulokset

Vastaajien taustat

Kysely lähetettiin kaikkiaan 728 yritykseen, joista 179 yritystä vastasi kyselyyn.
Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 24,6 prosenttia. Kaikki kyselyyn
vastanneista eivät vastanneet jokaiseen kyselyn kysymykseen.

Kuvassa 10 on nähtävissä, että kyselyyn vastanneista lähes puolet, 48,7 prosenttia
oli ollut case-yrityksen asiakkaina yli viisi vuotta ja vastaavasti 30,7 prosenttia
vastanneista ilmoitti asiakassuhteen kestoksi 2–5 vuotta. 18 prosenttia kyselyyn
vastanneista ilmoitti asiakassuhteen kestokseen 0,5–2 vuotta. Loput 4 vastaaja
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olivat täysin uusia asiakkaita ja heidän asiakassuhteensa oli kestänyt kyselyn
ajankohdalla alle puoli vuotta. Tämän johdosta voidaan todeta että, suurin osa
vastaajista oli yrityksistä, joiden kanssa asiakassuhde oli kestänyt ainakin kaksi
vuotta. Näin ollen suurimmalle osalle vastaajista asiointi asiakaspalvelun kanssa oli
ennestään tuttua.

Kuva 10. Vastaajien asiakassuhteen kesto.

Vastaajilta kysyttiin palvelun käyttäjän asemaa yrityksessä varmentamaan,
kuuluuko vastaaja tutkimuksen kohderyhmään. Tähän kysymykseen vastaajista
noin puolet (50,3 %) oli palvelun käyttäjiä tai tilaajia. Seuraavaksi suurin osuus
kyselyyn vastanneista oli sopimusyhteyshenkilöitä. Heidän osuutensa kyselyyn
vastanneista on 27,3 prosenttia. Kolmanneksi suurin osallistujaryhmä kyselyyn
vastanneista ovat yrityksessään operatiivisia yhteyshenkilöitä. Näiden osuus
vastanneista on 16,1 prosenttia. Ympäristöyhdyshenkilöiden osuus kyselyyn
vastanneista on 3,1 prosenttia samoin kuin muiden osuus. Tuloksista on nähtävissä,
että kyselytutkimus on tavoittanut kyselyn tavoitteena ollen kohderyhmän hyvin.
Taulukossa 4 on nähtävissä vastaajien asema yrityksessä palvelun käyttäjänä.
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Taulukko 4. Kyselyyn vastanneiden asema yrityksessä.
Asema yrityksessä

vastaukset (n)

prosenttia (%)

Sopimusyhteyshenkilö

44

27,3

Operatiivinen yhteyshenkilö

26

16,1

Ympäristöyhdyshenkilö

5

3,1

Palvelun käyttäjä/tilaaja

81

50,3

Muu

5

3,1

Kyselyyn vastanneista 81,1 prosenttia kertoi asioineensa asiakaspalvelun kanssa.
Vastaajista 18,9 prosenttia kertoi, että ei ole asioinut asiakaspalvelun kanssa.
Taulukossa 5 on esitetty yhteydenottojen syyt asiakaspalveluun. Vastaajan oli
mahdollista valita tässä kysymyksessä useampi vastausvaihtoehto. Lisätilauksen
tekeminen oli merkittävin syy yhteydenotolle. Lisätilauksella kyselyssä tarkoitettiin
keräysvälineen tyhjennyspyyntöä. Vastaajista 60,2 prosenttia asioi asiakaspalvelun
kanssa lisätilauksen teon takia. Toiseksi yleisin syy yhteydenotolle oli kysymys
tyhjennyspäivistä. Tämä oli yhteydenoton syynä 46,9 prosentilla vastaajista.
Vastaajista 33,6 prosenttia ilmoitti syyksi sen, että palvelu ei toiminut sovitusti.

Taulukko 5. Asiakkaan syy yhteydenotolle asiakaspalveluun.
Miksi olet asioinut asiakaspalvelun

vastausten

prosenttia (%)

kanssa?

lukumäärä (n)

vastaajista

tein lisätilauksen

68

60,2

palvelu ei toiminut sovitusti

38

33,6

minulla oli kysyttävää tyhjennyspäivistä 53

46,9

minulla oli kysyttävää palvelun hinnasta 9

8,0

minulla oli kysyttävää laskusta

11

9,7

minulla oli kysyttävää lajittelusta

7

6,2

muu, mikä

9

8,0

yhteensä

195

55

Asioiminen case-yrityksen asiakaspalvelussa

Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, millä tavalla he asioisivat mieluiten
asiakaspalvelun kanssa. Vastatessa oli mahdollista valita useampikin vaihtoehto
samanaikaisesti. Keskimäärin vastaajat valitsivat 1,7 vaihtoehtoa. Taulukossa 6 on
esitetty eri vaihtoehtojen lukumäärä sekä prosentuaaliset osuudet niin vastaajista
kuin vastauksista. Vastauksista ilmeni, että sähköposti on ylivoimaisesti halutuin
asiointikanava. Se on lähes kaksi kertaa suositumpi vaihtoehto yhteydenpitoon,
kuin seuraavana oleva puhelin. Sähköpostia suosivia oli 74,8 prosenttia vastaajista
ainakin yhtenä yhteydenpidon kanavana. Puhelinyhteyden nimesi 39,5 prosenttia
vastaajista mieluisimmaksi vaihtoehdoksi asioidessaan case-yrityksen kanssa.
Kolmanneksi suosituimmaksi palvelukanavaksi vastaajat valitsivat yrityksen
sähköiset lomakkeet, 26,5 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi eniten vastaajat
halusivat asioida joko tapaamalla henkilökohtaista yhteyshenkilöä tai käyttämällä
chat -sovellusta. Näiden molempien osuus vastaajista oli 11,6 prosenttia. Yrityksen
ladattavan mobiilisovelluksen osuus vastaajista oli kuudenneksi suosituin
asiointimuoto, mutta sen osuus vastaajista oli vain 4,1 prosenttia. Myös
verkkotapaamisen järjestäminen tuli vastaajien vastauksissa esille ja sen osuus oli
3,4 prosenttiyksikkö.
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Taulukko 6. Millä tavalla asioisit mieluiten vastausvaihtoehtojen jakautuminen.
Millä tavalla asioisit

vastausten

prosenttia (%)

Prosentuaali-

mieluiten?

lukumäärä (n)

vastaajista

nen (%) osuus
vastauksista

puhelimitse

58

39,5

22,8

sähköpostilla

110

74,8

43,3

yrityksen sähköiset

39

26,5

15,4

chat

17

11,6

6,7

somekanavat

0

0

0

yrityksen ladattava

6

4,1

2,4

17

11,6

6,7

5

3.4

2,0

muu, mikä?

2

1,4

0,7

yhteensä

254

lomakkeet

mobiilisovellus
henkilökohtainen
tapaaminen yhteyshenkilön
kanssa
verkkotapaaminen
yhteyshenkilön kanssa

100

Vastaajille annettiin avoin vaihtoehto kertoa, toivoisivatko he jotain edellä
mainituista palvelukanavista kehitettävän tulevaisuudessa. Vastauksia, joissa
esiintyi palvelukanavien kehittämistarpeita, oli 33 kappaletta ja loput 12 vastausta
edustivat kategoriaa: ”Kaikki toimii hyvin, ei tarvetta kehittämiselle.” Suurimpana
yksittäisenä kehityskohteena vastauksissa tuli esille sähköisen tilauslomakkeen
kehittäminen niin, että se olisi mahdollisimman nopea ja vaivaton käyttää, jota on
kuvattu avoimissa vastauksissa seuraavasti:
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”Sähköinen lomake, joka olisi helppo löytää, helppo täyttää ja helppo
lähettää”
”Tilauslomakkeessa olisi parannettavaa”

Toiseksi suurimpana kehityskohteena vastaajat pitivät sähköpostitse tapahtuvan
palvelun kehittämistä ja sen nopeuttamista. Yhteensä kuudessa eri vastauksessa
mainitaan sähköpostilla tapahtuvan asiakaspalvelun kehittäminen ja näistä
vastauksista kolmessa on mainittu erikseen liian pitkä vasteaika sähköpostiin
vastaamisessa. Avoimissa vastauksissa esiin nousi seuraavaa:
”Toivoisin nopeampaa vastausta sähköpostiviesteihin.”
”Vasteaika pitäisi olla nopeampi kuin mitä se nyt on, max 1pvä.”
”Sähköpostiin

vastataan

pitkällä

viiveellä,

mikä

nykypäivänä

on

epätavallista ja siihen toivon muutosta.”

Vastaajat toivat esille myös tilausimpulssin jälkeisen seurannan tarpeen pitäen
sisällään mahdollisuuden seurata ja saada tietoa reaaliaikaisesti tyhjennysprosessin
etenemisestä. Tähän liittyen hyvänä esimerkkivastauksena voidaan muun muassa
nostaa esille seuraava:
”Toiveena palvelukanava, jonka kautta saisi nopeasti ja helposti tehtyä
tilaukset (valmiit omat tiedot alasvetovalikosta, johon voisi tallentaa
laskutustietoja,

selkeä

viitekenttä,

tilauksen

seuranta,

vahvistus

toimituksesta). Raportti, jonka avulla pystyy seuraamaan yrityksen tilauksia
ja niiden statusta.”

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin myös, milloin he toivoisivat henkilökohtaisen
palvelun olevan mahdollista (Kuva 11), suurin osa eli 77 prosenttia vastaajista
toivoi tämän olevan mahdollista klo 8–16 välisenä aikana. 17 vastaajaa toivoi
henkilökohtaisen palvelun olevan mahdollista klo 7–17 välillä ja 15 vastaajaa klo
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8–18 välillä. Henkilökohtaisen palvelun tarve viikonloppuisin koettiin erittäin
vähäiseksi, sillä vain kaksi prosenttia vastaajista toivoi tämän olevan mahdollista.

klo 8-16
klo 7-17
klo 8-18
myös viikonloppuisin
muu, mikä?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Prosenttia (%)

Kuva 11. Vastauksien jakautuminen henkilökohtaisen palvelun tarpeen osalta.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten he kehittäisivät asiakaspalvelun toimintaa
vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Vastaajilla oli mahdollisuus valita yksi tai
useampi

vaihtoehto.

Keskimäärin

kysymykseen

annettiin

1,5

vastausta

asiakaspalvelun kehittämiseksi, jotka on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Asiakkaan tarpeiden huomioiminen asiakaspalvelun kehittämisessä.
Miten kehittäisit

vastausten

prosenttia

prosentuaalinen

asiakaspalvelumme toimintaa

lukumäärä

(%)

(%) osuus

vastamaan paremmin tarpeitasi?

(n)

vastaajista

vastauksista

pidempi aukiolo

6

6,2

4,3

lisää palvelukanavia

14

14,4

9,9

nopeampi reagointiaika

59

60,8

41,8

asioinnista helpompaa

28

28,9

19,9

asioinnista nopeampaa

24

24,7

17,0

muu, mikä

10

10,3

7,1

yhteensä

141

100
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Selvästi

tärkeimmäksi

nopeamman

kehittämiskohteeksi

reagointiajan.

60,8

vastaajat

prosenttia

nimesivät

vastaajista

piti

nykyistä

reagointiajan

nopeuttamista itselleen tärkeänä. Järjestyksessä seuraavina tulivat asioinnin
helpottaminen 28,9 prosentin osuudella ja asioinnin nopeuttaminen 24,7 prosentin
osuudella vastaajista. Muina kehityskohteina nostettiin esiin vastasoittopalvelu,
puhelinpalvelun resurssien lisääminen sekä tiedonkulun parantaminen.

Nopeampi reagointiaika koostuu useasta eri toimintaketjun solmukohdasta.
Ensimmäisenä on yhteyden saaminen palvelun tuottajaan eli esimerkkinä
vastausaika puheluun ja yhteyden muodostuminen. Yksi merkittävä viive
palveluketjuun tulee ajasta, mikä menee siihen kunnes asiakas saa vastauksen
yhteydenottoonsa. Kolmas reagointiajan osuus syntyy ajasta, mikä kuluu siihen,
ennen kuin palvelu lopulta toteutetaan asiakkaan kohteessa. Vastaajat ovat kyselyn
eri vaiheissa maininneet jokaisen reagointiajan osatekijän ja toivoneet näihin
kehitystä.

Vastaajilta kysyttiin myös, miten yritys voisi paremmin palvella juuri sinua
henkilökohtaisesti ja mitä vastaajat toivovat lisää asiakaspalvelulta. Kysymyksen
asettelu oli avoin ja vastauksista 14 eli 35,9 prosenttia vastasi asiakaspalvelun
toimivan hyvin eikä heillä ollut mitään tarpeita asiakaspalvelun kehittämiseksi.
Vastauksissa esiintyi myös osin sama yhteneväisyys asiakasyhteyshenkilön
merkityksestä, joka ilmenee kyselyn vastauksissa myös laajemmin. Hyvänä ja
kuvaavana esimerkkinä tähän vastattiin:
”Kaikki hyvin ainakin niin kauan kuin nykyinen yhteyshenkilömme jatkaa.”

Kehitettävinä kohteina mainittiin muun muassa asiakaspalvelun nykyistä parempi
tietämys tyhjennysaikatauluista sekä tämän tiedon välittäminen itse asiakkaalle.
Osassa vastauksissa tuli myös esille tarve nopeuttaa tilauksen ja itse tyhjennyksen
välistä aikaa. Edellä mainitun ryhmän omaisia vastauksia oli kahdeksan, joissa tulee
esille

asiakkaan

tarve

saada

informaatiota

tilauksen

etenemisestä

tyhjennysaikataulusta. Tähän vastaajat kommentoivat esimerkiksi seuraavasti:

ja

60

”Toivon, että saisin hyvissä ajoin etukäteen tiedon käynnin ajankohdasta.”
”Nopeutta, ja mielellään niin että kun tilaan tietoturvatyhjennyksen, saisin
siihen muunkin vastauksen kuin "tyhjennetään mahdollisimman pian" joka ei
ole pian vaan viikko pari.”
”Varsinainen asiakaspalvelu on ok, mutta jatkotoimenpiteet ja niiden
hallintaprosessi eli astioiden tyhjennys vaatii kehittämistä tai uudelleen
organisointia. Jos tyhjennys tapahtuu tilauksesta 2-3 viikon päästä on se liian
pitkä aika.”

Toisen ryhmän kehittämiskohteista muodostavat vastaukset, joissa perään
kuulutettiin yhteyden saamista asiakaspalveluun nykyistä nopeammin ja
nopeampaa vastaamista kyselyihin ja palvelupyyntöihin. Tämän kaltaisten
vastauksien lukumäärä oli myös kahdeksan kappaletta.
”Nopeampaa reagointia. Vastauksia saa välillä odotella. Riittäisi että saisi
väliaikatietoja asian etenemisestä vaikkei asia heti ratkeaisikaan.”

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin myös, minkälaisia digitaalisia palveluita caseyritys voisi lisätä palveluunsa. Vastauksia tähän saatiin 28 kappaletta ja
vastausprosentti oli täten 15,6. Suurimmassa osassa vastauksia esille tuli toivomus
mobiilisovelluksen ja älykkäiden jäteastioiden kehittämisestä. Näissä vastauksissa
tuli esille selkeä tarve nopeammalle ja helpommalle tilausprosessille, jossa
hyödynnettäisiin

automaattista

tyhjennysimpulssin

luomista

sekä

mobiilisovellusta. Asiakkaan näkökulmasta tilausprosessin helppo ja reaaliaikainen
seuraaminen

järjestelmästä

nähdään

monissa

vastauksissa

hyödyllisenä

kehityskohteena. Useammassa vastauksessa toivotaan myös reaaliaikaista chat palvelua, jonka avulla asiakaspalveluun olisi mahdollista saada kiireellisissä
tapauksissa nopeasti yhteys. Toisaalta vastauksissa myös toivottiin, että tilaukset ja
asiointi olisi edelleen mahdollista tehdä myös puhelimitse. Muut tähän
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kysymykseen annetut vastaukset eivät liittyneet kysymyksen asetteluun tai niissä ei
osattu ottaa kantaa kyseiseen asiaan.

Asiakaspalvelun laadun kokeminen

Kyselyssä selvitettiin asiakaspalvelun laadullisia tekijöitä luomalla viisi erillistä
kysymystä,

joissa

keskityttiin

asiakaspalvelun

tavoitettavuuteen,

asiantuntemukseen, yhteydenoton ja asioinnin helppouteen, oikea-aikaisuuteen
sekä asiakaspalvelun ystävällisyyteen ja asiakkaiden tarpeiden huomioimiseen.
Aikaisemmin todettiin, että laatu koetaan hyväksi, jos asiakkaan odotukset palvelun
suhteen täyttyvät. Vastaavasti jos asiakkaan odotukset eivät täyty, laatu koetaan
huonoksi.

Kyselyn tulosten perusteella asiakaspalvelun tavoitettavuus vastasi täysin
odotuksia

64,1

prosentin

mielestä

ja

5,6

prosenttia

vastaajista

sanoi

tavoitettavuuden jopa ylittävän odotukset (Kuva 12). Sen sijaan 14,8 prosenttia
kysymykseen vastaajista kertoi tavoitettavuuden olevan odotuksiaan huonompaa ja
15,5 prosenttia vastaajista ei osannut tavoitettavuudesta sanoa omaa mielipidettään.
Vastausten perusteella voidaan todeta, että suurin osa vastaajista koki
asiakaspalvelun tavoitettavuuden kuitenkin hyvänä.

vastasi täysin odotuksiani

ylitti odotukseni

oli huonompi kuin odotukseni

en osaa sanoa
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Kuva 12. Asiakaspalvelun tavoitettavuus
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Kun vastaajilta pyydettiin näkemystä asiakaspalvelun asiantuntemuksesta (Kuva
13), 68,8 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että asiantuntemus vastaa täysin
odotuksia. 5,7 prosenttia vastaajista koki asiantuntemuksen jopa ylittävän
odotukset. Samoin 5,7 prosenttia kertoi asiantuntemuksen olevan huonompi kuin
odotukset

ja 19,9 prosenttia ei

osannut

sanoa näkemystään palvelun

asiantuntemuksesta. Voidaan siis todeta, että asiakaspalvelun asiantuntemus
koettiin suurilta osin hyväksi.
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Kuva 13. Asiakaspalvelun asiantuntemus

Yhteydenoton ja asioinnin helppous ylitti odotukset 7,1 prosentin osalta vastaajista
ja 70 prosenttia vastaajista koki yhteydenoton ja asioinnin helppouden täysin
odotuksiensa mukaisena (Kuva 14).

12,9 prosenttia vastaajista koki tämän

odotuksiinsa nähden huonompana ja 10 prosenttia vastaajista ei osannut muodostaa
kantaansa. Myös yhteydenoton ja asioinnin helppous koettiin laadullisesti erittäin
hyvänä.
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Kuva 14. Asiakaspalvelun yhteydenoton ja asioinnin helppous

Kuvasta 15 on nähtävissä, että yli puolet vastaajista (59,7 %) oli sitä mieltä, että
asiakaspalvelun oikea-aikaisuus vastasi täysin odotuksia ja 4,3 prosentin mielestä
oikea-aikaisuus

ylitti

odotukset.

19,4

prosenttia

koki

oikea-aikaisuuden

odotuksiinsa nähden huonompana. Loput 16,5 prosenttia vastaajista ei osannut
sanoa tähän kysymykseen mielipidettään. Myös tämän kysymyksen vastausten
perusteella palvelun oikea-aikaisuus koettiin suurimmaksi osaksi hyvänä.
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Kuva 15. Asiakaspalvelun oikea-aikaisuus
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Viidennessä asiakaspalvelun laatutekijöihin keskittyvässä kysymyksessä vastaajilta
kysyttiin, miten he kokivat asiakaspalvelun ystävällisyyden ja oliko asiakaspalvelu
asiakkaan tarpeet huomioiva. Kuvasta 16 voidaan hyvin havaita, että vastaajista
ylivoimaisesti eniten eli 73,4 prosenttia koki edellä mainitun vastaavan täysin
odotuksiaan ja lisäksi viisi prosenttia vastaajista koki tämän jopa ylittävän sille
asettamansa odotukset. Vain viisi prosenttia vastaajista koki asiakaspalvelun
ystävällisyyden ja sille asetettujen tarpeiden huomioimisen odotuksiinsa nähden
huonompana. 16,5 prosenttia vastaajista ei syystä tai toisesta osannut antaa
kysymykseen vastausta. Kaiken kaikkiaan asiakaspalvelun ystävällisyys ja
tarpeiden huomioiminen koettiin laadullisesti hyvänä.
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Kuva 16. Asiakaspalvelun ystävällisyys ja asiakkaan tarpeet huomioiva

Asiakaspalvelun proaktiivisuus

Kyselyyn osallistuneilta pyydetiin arvioimaan onko asiakaspalvelu ollut vastaajan
mielestä proaktiivista eli onko asiakkaiden tarpeisiin vastattu ennakoivasti,
esimerkiksi tarjoamalla jotain uutta parempaa ratkaisua tai toimintamallia.
Jatkokysymyksenä myönteisesti tähän vastanneita pyydettiin kertomaan tarkemmin
heille tarjotuista ratkaisuista tai palveluista. Tämä jatkokysymys oli asetettu
avoimeksi. Vastanneista 58,4 prosenttia vastasi kysymykseen myöntävästi ja 41,6
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prosenttia vastanneista koki, että asiakaspalvelu ei ole ollut proaktiivista.
Vastaajista 19 oli vastauksessaan tarkentanut, mitä uusia ratkaisuja tai palvelua
heille oli tarjottu. Suurimmassa osassa näistä vastauksista tuotiin esille
vaihtoehtoiset

ja

kannattavammat

palveluratkaisut

kokonaisvaltaisesti.

Esimerkkeinä näistä voidaan nostaa esille seuraavat vastaukset:

-

”Kohde kohtaisesti erilaisia mahdollisuuksia”

-

”Ratkaisuja pahvin tehokkaampaan kierrätykseen sekä muovin
kierrätys”

-

”Kokonaisratkaisua jätehuoltoon”

-

”Vaihtoehtoisia ja meille kannattavampia ratkaisuja”.

Toinen vastauksista merkittävimmin esille noussut ratkaisu tai palvelumalli liittyi
keräysvälineiden tyhjennysvälien parempaan sovittamiseen asiakkaiden tarpeisiin
nähden. Alle on koottuna näistä muutama tyypillinen esimerkkivastaus:

-

”Sopivampaa tyhjennysväli sopimusta”

-

”Automaattinen (esim. kerran/vko) jätteiden tyhjennys”

-

”Tyhjennyspäiviin muutosta”.

Edellä mainittujen vastausten lisäksi yksittäisiä vastauksia tuli myös koskien
sähköistä palvelua raportointiin, laskutukseen ja seurantaan, jätehuolto- ja
viemäreiden huoltopalveluita ja elektroniikkaromun kierrätystä.

Kyselyn vapaamuotoinen palaute

Kyselyn lopuksi vastaajia pyydettiin vielä antamaan palautetta vapaamuotoisesti.
Taulukossa 8 on esitetty tarkemmin vastausten jakautuminen eri kategorioiden
välillä. Vastaukset jakaantuivat lähes puoliksi positiivisen ja negatiivisen
palautteen antaneiden kesken. Tyytyväisten vastaajien osuus asiakaspalveluun oli
44,4 prosenttia tähän kysymykseen vastanneista. Vastaavasti 47,2 prosenttia
vastanneista ilmoitti saaneensa palvelua, joka ei vastannut heidän tarpeisiinsa ja
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odotuksiinsa. Kolmen vastaajan osalta ei voitu päätellä palautteen sisältöä
tarkemmin, joten nämä vastaukset jätettiin huomioimatta.

Taulukko 8. Palauteviestien jakautuminen
Haluatteko antaa meille palautetta? vastaajien
lukumäärä (n)

prosentuaalinen
(%) osuus
vastauksista

positiivinen palauteviesti

16

44,5

negatiivinen palauteviesti

17

47,2

tunnistamaton palautteen sisältö

3

8,3

YHTEENSÄ

36

100

Positiivisen ja kiitosta antavien palautteiden vastauksissa tähän kysymykseen
korostui asiakasyhteyshenkilöiden tärkeä merkitys. Yhteensä kuudessa positiivista
palautetta antaneessa vastauksessa tuotiin esille asiakasyhteyshenkilö myönteisessä
mielessä ja asiantuntemusta ja yhteistyökykyä kiitettiin. Näistä edellä mainituista
palautteista kolmessa oli erikseen haluttu mainita asiakasyhteyshenkilön nimi.
Tällaisen yhteyshenkilön todettiin olevan avainasemassa asiakkuuden kannalta.
Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan nostaa esille palauteviesti, jossa on kehuttu
asiakasyhteyshenkilöä, mutta asiakaspalvelun kautta tapahtuvaa asiointia kritisoitu:
”Asiakaspalvelun kautta tehtyihin tilauksiin nopeampi vasteaika tai edes
jokin arvio siitä milloin tilattu palvelu mahdollisesti toteutetaan.
Henkilökohtaisen kontaktin kautta tehdyt tilaukset toimivat todella hyvin ja
nopeasti mutta asiakaspalvelun kautta ei todellakaan.”

Toinen hyvin tyypillinen asiakasyhteyshenkilön merkitystä korostava palauteviesti
oli:
”Hoidan kaikki asiat suoraan yhteyshenkilömme (nimi) kanssa ja hänelle
suurkiitokset”.
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Muissa positiivisen palautteen antajien vastauksissa korostui tyytyväisyys
asiakaspalvelun laatuun ja nopeuteen. Alle on lueteltu parhaiten näitä näkemyksiä
kuvaavat vastaukset:
”Olen saanut loistavaa palvelua ja kaikki muutokset mitä meillä on
tapahtunut, on hoitunut tosi hienosti ja nopeasti”
”Mukava, reipas asiakaspalvelu tilausta tehdessä on ollut loistavaa.
Toivoisin näin olevan jatkossakin, puhelimitse tilaukset hoituvat nopeimmin,
sen toivoisin jatkuvan”
”Kaikki asiointi sinne päin on toiminut hyvin ja palvelu on ollut nopeaa asian
hoidossa. 10 +”

Vapaassa palautteessa esille nousi kyselyssä jo aikaisemmin todettu ongelma
tilaustoimitusketjun tiedonkulun ajoittaisesta puutteesta ja hitaudesta. Vastauksissa
peräänkuulutettiin tarkempaa tietoa kuljetuksen noutoaikatauluista, joista asiakkaat
eivät aina saa haluamaansa ja tarvitsemaansa tietoa. Aika tilauksesta itse
toimenpiteen eli tyhjennyksen toteuttamiseen todettiin negatiivisissa palautteissa
liian pitkäksi. Lisäksi näissä tapauksissa vastaajat näkivät ongelmana sen, että he
eivät saa mistään tietoa suunnitellusta noudon aikataulusta. Myös lopullisen
toimenpiteen toteuttajien eli urakoitsijoiden saamissa tiedoissa todettiin olevan
kahden vastaajan mielestä puutteita. Yhdessä palautteista kerrottiin keskitetyn
asiakaspalvelun

olevan

isoissa

asiakkuuksissa

liian

kaukana

asiakkaan

päivittäisestä tilanteesta ja siksi sen ei nähty pystyvän hoitamaan asiakkaan
tilanteita riittävän nopeasti ja oikein. Asiakaspalvelulta odotetaan riittäviä
asiakaspalveluresursseja ja asiakkaan tilanteen ja kohteiden tuntemusta, jotta
asiakaspalvelutilanteet on mahdollista toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioiden.
Alla on esitetty esimerkkejä asiakkaiden palautteista, jotka kuvaavat parhaiten
epäonnistuneita palvelutilanteita.
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”Tietoturva jäteastian tilattu vaihto voisi nopeampaa”
”Reagointi ja tyhjennysaikanne ovat todella liian pitkä”.
”Resurssien tarkistaminen, kentällä ja asiakaspalvelussa oltava tarpeeksi
resursseja, jotka oikeasti tuntevat asiakkaansa. Keskitetty asiakaspalvelu ei
toimi isoissa asiakkuuksissa, jos asiakas ja heidän kohteet eivät ole tuttuja”
”Joidenkin kuljetusurakoitsijoiden ajantasaisia tietoja (ajoaikataulut,
ongelmat kohteessa jne.) on hankala saada järjestelmästä aspaan yhteyttä
ottaessa. Vika lienee urakoitsijoissa, mutta tähän olisi hyvä saada parannus.
Turussa erinomainen yhteyshenkilö, kiitos hänelle!”
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivat
yritykset

voivat

kehittää

asiakaspalveluaan

menestyäkseen

tulevaisuuden

kiristyvässä kilpailutilanteessa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten
toimialla toimivat yritykset voivat kehittää asiakaspalveluaan asiakaslähtöisempään
suuntaan.

Tutkimuksen

kirjallisuuskatsauksen

perusteella

voidaan

todeta,

että

asiakaspalvelun perimmäisenä tehtävänä on ratkaista asiakkaan ongelma ja saada
asiakas tyytyväiseksi. Erityisen tärkeää on saada asiakas kokemaan, että palvelu on
ollut laadukasta. Yrityksen näkökulmasta asiakaspalvelun tavoitteena on vaikuttaa
asiakkaan ostopäätöksiin. Asiakaspalvelun onnistumiseen ei riitä pelkästään saatu
tieto tai ratkaisu ongelmaan, vaan se edellyttää, että koko prosessin tuloksena on
tyytyväinen asiakas. Asiakkaan tyytyväisyys on yksi keskeisimmistä tekijöistä,
jolla voidaan ylläpitää asiakassuhdetta. (Pesonen et al. 2002) Jokainen kohtaaminen
asiakkaan kanssa on yritykselle mahdollisuus vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja
sitä kautta asiakasuskollisuuteen (Zeithaml et al. 2009)

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta asiakaspalvelun merkityksen ja sen
onnistumisen olevan yrityksen menestykselle erittäin merkittävässä roolissa. Kuten
aikaisemmin tässä työssä mainittiin, laadukas asiakaspalvelu on yrityksen tärkein
tekijä, jolla voidaan saavuttaa asiakastyytyväisyyttä. Samalla se on keskeinen
mittari, jolla voidaan mitata asiakaspalvelun kilpailukykyä (Ray et al. 2005, s. 626).
Hyvä asiakaspalvelu on tehokas tapa erottautua kilpailijoista ja saavuttaa
kilpailuetua (Dombrowski & Malorny 2016)

Kun

tarkastellaan

tutkimuksen

tuloksia

suhteessa

alla

esitettyihin

tutkimuskysymyksiin, voidaan tutkimuksen todeta antavan vastaukset asetettuihin
tutkimuskysymyksiin ja täten tutkimusta voidaan pitää onnistuneena.
Tutkimukselle asetettiin seuraavat kaksi tutkimuskysymystä:
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1. Mitkä ovat jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivan yrityksen asiakaspalvelun
keskeiset menetystekijät?

2. Miten jätehuolto- ja kierrätysalalla toimiva yritys voi kehittää
asiakaspalveluaan asiakasnäkökulmasta?

Mitkä ovat jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivan yrityksen asiakaspalvelun
keskeiset menetystekijät?

Tutkimustuloksissa tuli selkeästi esille onnistuneen ja laadukkaan asiakaspalvelun
kriteerit, jotka ovat tärkeä osa positiivista asiakaskokemusta. Jotta asiakaspalvelu
olisi onnistunutta, tulee sen täyttää tai ylittää asiakkaan sille asettamat odotukset.
Kyselytutkimuksen

tulosten

perusteella

kokonaisuudessaan
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prosenttia

asiakaspalvelun laatua mittaviin kysymyksiin vastanneista koki case-yrityksen
asiakaspalvelun laadun joko vastaavan täysin tai ylittävän sille asetetut odotukset.
Vain hieman alle 12 prosenttia vastaajista koki laadun odotuksiinsa nähden
huonompana. Näiden vastausten perusteella johtopäätöksenä voidaan todeta caseyrityksen asiakaspalvelun laadun olevan suhteellisen korkea.

Keskeisimmät

kyselytutkimuksessa

esille

tulleet

asiakkaiden

odotukset

kohdeorganisaation asiakaspalvelun suhteen ovat nopeampi reagointiaika,
asioinnin helppous sekä asioinnin nopeus. Reagointialttius eli kyky auttaa asiakasta
ja tarjota nopeaa palvelua on myös yksi Parasuramanin et al. (1982, 1991)
määrittelemistä laadukkaan palvelun kriteereistä. Grönroosin (2009) mukaan tämä
tarkoittaa, että palveluntarjoajan tulee suunnitella fyysiset resurssit ja operatiiviset
järjestelmänsä niin, että palvelu on helppo saada ja että yritys on valmis
sopeutumaan asiakkaan vaatimuksiin ja toiveisiin joustavasti. Edellä mainitut
asiakkaiden vaatimukset asiakaspalvelun suhteen pitävät sisällään yhteydensaannin
asiakaspalveluun ja reagoinnin asiakkaan yhteydenottoon sekä oikean tiedon
välittämisen takaisin asiakkaalle riittävässä ajassa.

Palvelun vaivattomuus eli

halutun palvelun tai vastauksen saatavuus ja siihen kulutettu aika pitää niin ikään
tyydyttää asiakasta.
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Tutkimus tuloksista käy hyvin ilmi, että erilaiset asiakkaat toivovat palvelulta
erilaisia asioita. Siten on tärkeää pyrkiä ottamaan huomioon erilaiset asiakkaat ja
huolehtia heidän erilaisista tarpeista yksilöinä. Laadukkaan asiakaspalvelun
varmistamiseksi nämä tarpeet olisi pyrittävä määrittämään mahdollisimman
tarkasti jo palvelusopimuksessa, jotta puolin ja toisin on yhtenäinen käsitys
asiakkaan tarvitsevasta tietotarpeesta. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella
asiakkaiden tietotarpeet kohdistuvat suurelta osin päivittäiseen palveluketjuun
pitäen sisällään tilaus-, toimitus- ja seurantatapahtumat. Asiakkaat tarvitsevat
nykyistä tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa jätteiden keräyksen aikatauluista
helposti ja nopeasti. Osalle asiakkaista tällä on suuri merkitys, mutta joukossa oli
myös asiakkaita, joille nykyinenkin menettely ja palvelun taso on riittävä.
Voidaankin hyvin sanoa, että on tärkeää suorittaa asiakaspalvelu ajantasaisesti ja
täsmällisesti ottaen samalla huomioon asiakkaan yksilölliset vaateet.

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että menestyäkseen asiakaspalvelussa,
jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivien yritysten on tärkeä tarjota saumaton ja
laadukas palvelukokemus huolimatta siitä, minkä palvelukanavan asiakas valitsee.
Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus valita itselleen mieluinen palvelumuoto.
Tutkimuksessa nousi esille suosituimpina asiointikanavina sähköposti ja puhelin,
mutta myös yrityksen sähköinen tilauslomake ja sen kehittäminen asiakastarpeet
huomioiden tuli esille monissa kyselytutkimuksen vastauksissa. Sähköisen
asioinnin merkitys asiointikanavana tulee hyvin todennäköisesti nostamaan
suosiotaan tilausten tekemisessä ja seurannassa tulevaisuudessa. Toisaalta myös
henkilökohtaisen asiakasyhteyshenkilön merkitystä ei sovi unohtaa, sillä monien
vastaajien

keskuudessa

tätä

pidettiin

erityisen

tärkeänä.

Heiltä

saatu

henkilökohtainen palvelun laatu ja nopea reagointi sekä oikea informaatio koetaan
vastaajien keskuudessa erittäin merkityksellisenä. Tällaisen yhteyshenkilön
todettiin useammassa vastauksessa olevan avainasemassa koko asiakkuuden
kannalta. Tämä tuki Dombrowski & Malorny (2016, s.247) havaintoa siitä, että
nykypäivänä asiakkaat kokevat tärkeäksi henkilökohtaisen yhteyshenkilön
saatavuuden, joka ottaa asiakaskohtaiset ongelmat ratkoakseen.
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Jotta

kierrätys-

ja

jätehuoltoalalla

toimivat

yritykset

voivat

menestyä

asiakaspalvelussaan, tarvitsevat ne tuekseen oikeanlaista johtamista. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että asiakas ja tämän tarpeiden ymmärtäminen nostetaan toiminnan
ja kaiken sen kehittämisen lähtökohdaksi. Asiakaspalvelun johtaminen ja
esimiestyö tulee olla organisoitu niin, että itse asiakaspalvelutyötä tekevät saavat
tarvittavan tuen ja resurssit päivittäisen työnsä perustaksi. Palkitseminen ja
mittaaminen tulisi toteuttaa niin, että asiakkaan kokema palvelun laatu ja asiakkaan
tyytyväisyys huomioidaan näiden toteuttamisessa.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivien
yritysten asiakaspalvelun keskeiset menestystekijät ovat:

-

nopea reagointiaika

-

tavoitettavuus

-

asioinnin nopeus

-

palvelun reaaliaikaisuus

-

palvelun monikanavaisuus

Miten

jätehuolto-

ja

kierrätysalalla

toimiva

yritys

voi

kehittää

asiakaspalveluaan asiakasnäkökulmasta?

Kierrätys- ja jätehuoltoalalla toimivien yritysten menestyminen asiakaspalvelussa
tämän kyselytutkimuksen tulosten perusteella edellyttää nopeaa reagointia
asiakkaan tarpeiden käsittelemisessä ja toteuttamisessa. Kun vastaajilta kysyttiin,
miten kehittäisivät asiakaspalvelun toimintaa vastaaman paremmin heidän tarpeita,
ylivoimaisesti suurimman kannatuksen sai nopeampi reagointiaika. Seuraavina
olivat asioinnin helppous ja nopeus. Kyselyn vastauksissa peräänkuulutettiin
nykyistä nopeampaa reagointia ja vastausta asiakkaan palvelupyyntöihin ja
kysymyksiin. Kehitettävinä kohteina mainittiin muun muassa asiakaspalvelun
nykyistä parempi tietämys tyhjennysaikatauluista sekä tämän tiedon välittäminen
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itse asiakkaalle. Osassa vastauksissa tuli myös esille tarve nopeuttaa tilauksen ja
itse tyhjennyksen välistä aikaa.

Jotta asiakaspalvelun laatua olisi mahdollista kehittää ja täten vähentää
tutkimuksessa esille tulleita ongelmakohtia, on jatkossa pyrittävä tekemään
lisäpanostuksia tietopohjan ja -virtojen tuottamiseen asiakaspalvelun käytettäväksi.
Yksi kierrätys- ja jätehuoltoalalla toimivien yritysten merkittävä tulevaisuuden
menestystekijä ja samalla kehityskohde on saada välitettyä asiakkaalle oikea tieto,
oikeaan aikaan riippumatta siitä, mitä palvelukanavaa asiakas käyttää. Tutkimuksen
perusteella kierrätys- ja jätehuoltoalalla toimivien yritysten tulee tarjota
asiakaspalvelua tulevaisuudessa hyödyntäen useita eri palvelukanavia. Tämä
tarkoittaa asiakaspalvelun tarjoamista sähköpostilla, puhelimitse, sähköisen
tilauslomakkeen tai jonkin muun sähköisen asiointiportaalin kautta. Monissa
yksinkertaisissa ja helposti ratkaistavissa asiointitapahtumissa myös chat
asiointikanavana koetaan riittävänä ja hyödyllisenä sekä varsinkin nopeana
palvelukanava. Mobiilipalvelut on suunta, jota monet tähänkin kyselyyn
vastanneista

toivovat

omaksi

palvelukanavakseen.

Hyvin

toteutettuna

mobiilikanavan avulla on mahdollista palvella ja ratkaista monet yleisentason
asiakaspalvelun haasteet tämän kyselyn asiakaskunnassa.

Kuten tutkimustuloksista on aikaisemmin käynyt esille, toiseksi yleisin syy
asiakaspalvelun yhteydenotolle on asiakkaan tiedon tarve tyhjennyspäivistä. 46,9
prosenttia kysymykseen vastanneista kertoi ottaneensa asiakaspalveluun yhteyttä
juuri tämän takia. Täten voidaankin hyvin todeta, että juuri tyhjennyspäivien tiedon
välittäminen asiakaspalvelun ja sitä myötä asiakkaan käyttöön on yksi merkittävä
kehityskohde. Tämän avulla voidaan parantaa asiakaspalvelun laatua ja vähentää
asiakkaiden

yhteydenottoja

asiakaspalveluun

ja

samalla

vapauttaa

asiakaspalveluresursseja muihin palvelutapahtumiin. Tässä korostuu digitalisaation
hyödyntäminen reaaliaikaisen tiedon välittämisessä asiakkaalle. Sähköinen
asiointiportaali ja aikaisemmin mainittujen tietopohjan ja -virtojen tehokas
hyödyntäminen yhdistettynä digitalisaatioon olisi täten hyödyllinen panostus
tulevaisuuden palvelutarpeeseen. Tutkimuksen perusteella asiakkaalla on selkeä
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tarve sähköiselle asioinnille, jonka avulla asiakas voi nopeasti ja selkeästi tehdä
tilauksen ja seurata sekä tarvittaessa tehdä muutoksia tilauksen statukseen. Samalla
se mahdollistaisi entistä paremmin nopean palvelun asiakkaan oman aikataulun
mukaisesti.

Kuten aikaisemmin tässä työssä kerrottiin, jätehuoltopalvelun tuottamiseen
osallistuu

useampi

toimija.

Yksittäisen

asiakkaan

tilauksen

jälkeiseen

palveluketjuun osallistuu hyvin usein yhteistyössä palveluntarjoajan määrittämä
alihankkija- eli kuljetusverkosto. Tämä laaja palveluverkosto aiheuttaa monesti
asiakasinformaation

kulkuun

häiriöitä

johtuen

aikaisemmin

mainittujen

asiakaspalvelun tietopohjan ja -virtojen puutteista. Monesti asiakaspalvelu ei saa
käytettäväkseen riittävää tietoa tilauksen tai palvelun statuksesta, jolloin tämä
heijastuu loppuasiakkaalle asti. Palveluverkoston eri toimijoiden oman osa-alueen
osaoptimointi voi yksittäisen palveluketjuun osallistuvan näkökulmasta näyttäytyä
hyvänä, mutta monesti juuri tämä aiheuttaa kokonaisuuden kannalta heikomman
lopputuloksen yksittäisen asiakkaan ja tämän palvelun näkökulmasta. Tämä takia
olisikin tärkeää pyrkiä kehittämään asiakaspalvelun tietovirtoja siten, että sekä
asiakaspalvelulla ja asiakkaalla olisi aina käytettävissään reaaliaikainen ja
yhtäläinen tieto tilauksen etenemisestä ja tilanteesta. Käytännössä tämä voisi
tarkoittaa sitä, että asiakas saa automaattisesti sähköpostiinsa tai käyttämäänsä
palvelukanavaan informaation tilauksensa etenemisestä ja päivityksistä.
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9

YHTEENVETO

Eläminen palveluyhteiskunnassa on lisännyt hyvän palvelun merkitystä ja
korostanut asiakkaiden vaatimusta tämän suhteen.

Nykypäivän vaativassa

kilpailussa yritysten on vaikea kehittää kilpailuetua pelkän ydintuotteen varaan,
ellei yrityksellä ole pysyvää teknistä etua tai elleivät sen kustannukset ole jatkuvasti
pienemmät kuin muilla. Lisäpalvelujen, kuten asiakaspalvelun tarjoamisesta
varsinaisen ydintuotteen rinnalla onkin tullut merkittävä keino erottautua muista.
Asiakaspalvelusta on tullut yhä tärkeämpi kilpailutekijä myös jätehuolto- ja
kierrätysalla toimiville yrityksille.

Tutkimuksen case-organisaationa oli valtakunnallinen jäte- ja kierrätysalan yritys.
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivat
yritykset

voivat

kehittää

asiakaspalveluaan

menestyäkseen

tulevaisuuden

kiristyvässä kilpailutilanteessa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten
toimialla toimivat yritykset voivat kehittää asiakaspalveluaan asiakaslähtöisempään
suuntaan.

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa hyödynnettiin sekä kvantitatiivisia
että kvalitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin
kyselytutkimuksen avulla, joka toteutettiin sähköisen kyselyn avulla. Kysely
lähetettiin 728 yritykseen, joista 179 yritystä vastasi kyselyyn. Tutkimuksen
vastausprosentiksi muodostui 24,6 prosenttia. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli
saada tietoa asiakkaiden tarpeista ja näkemyksistä asiakaspalvelun suhteen sekä
tunnistamaan

kohdeyrityksen

asiakaspalvelun

mahdollisia

kehityskohteita.

Tutkimuksen teoreettinen osuus perustui palvelua ja asiakaspalvelun kehittämistä
koskevaan kirjallisuuteen ja tieteellisiin artikkeleihin.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta asiakaspalvelun merkityksen ja sen
onnistumisen

olevan

kierrätys-

ja

jätehuoltoalalla

toimivien

yritysten

liiketoiminnan ja menestymisen kannalta merkittävässä roolissa. Asiakaspalvelun
laatu

on

yksi

tärkeimmistä

tekijöistä,

jolla

voidaan

saavuttaa

hyvä
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asiakastyytyväisyys ja erottautua kilpailijoista. Tutkimuksessa ilmeni, että
keskeisimmät asiakkaiden odotukset kohdeorganisaation asiakaspalvelun laadun
suhteen ovat nopeampi reagointiaika, asioinnin helppous sekä asioinnin nopeus.
Menestyäkseen asiakaspalvelussa, jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivien yritysten
on tärkeää pyrkiä tarjoamaan asiakaspalvelua hyödyntäen useita eri palvelukanavia.
Lisäksi asiakaspalvelua tulee tarjota niissä kanavissa, jotka asiakkaat kokevat
itselleen tärkeiksi ja helpoiksi käyttää. Palvelukokemuksen tulee olla tasalaatuinen,
saumaton ja laadukas huolimatta siitä, mitä palvelukanavaa asiakas käyttää. Tämä
tarkoittaa

palvelun

tarjoamista

sähköpostilla,

puhelimitse,

sähköisen

tilauslomakkeen tai jonkin muun sähköisen asiointiportaalin kautta. Näiden lisäksi
mobiilipalvelut

ja

chat

näyttäytyvät

potentiaalisina

palvelukanavina

tulevaisuudessa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että jätehuolto- ja kierrätysalalla
toimivien yritysten asiakaspalvelun keskeiset menestystekijät ovat nopea
reagointiaika, tavoitettavuus, asioinnin nopeus, palvelun reaaliaikaisuus sekä
palvelun monikanavaisuus.

Tutkimuksessa ilmeni, että kierrätys- ja jätehuoltoalalla toimivien yritysten
merkittävä tulevaisuuden kehityskohde on saada välitettyä asiakkaalle oikea tieto,
oikeaan aikaan. Onnistuakseen tämä vaatii asiakkaan tarvitseman tiedon
välittämistä koko jätehuollon palveluketjussa niin, että asiakaspalvelulla on
käytettävissään ajantasainen tieto tilaus- toimitusketjusta. Käytännössä tämä tulee
edellyttämään
digitalisaatiota.

lisäpanostuksia

tietovirtojen

kehittämiseen

hyödyntäen
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LIITE 1. Kyselytutkimuksen kysymykset

Taustatiedot
1. Asema yrityksessä?
a. sopimusyhteyshenkilö
b. operatiivinen yhteyshenkilö
c. ympäristöyhdyshenkilö
d. palvelun käyttäjä/tilaaja
e. joku muu, mikä?
2.

Kuinka kauan olette olleet yrityksen asiakkaita?
a. alle puoli vuotta
b. puoli vuotta – 2 vuotta
c. 2 – 5 vuotta
d. yli 5 vuotta

Asiakaspalvelussa asiointi ja palvelukanavat
3.

Oletko asioinut asiakaspalvelun kanssa?
a. kyllä
b. ei

Jos vastaus oli ”kyllä”, niin miksi?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

tein lisätilauksen
palvelu ei toiminut sovitusti
minulla oli kysyttävää tyhjennyspäivistä
minulla oli kysyttävää hinnasta
minulla oli kysyttävää laskusta
minulla oli kysyttävää lajittelusta
muu, mikä?

Jos vastaus oli ”ei”, niin miksi?
a.
b.
c.
d.
4.

asiaa hoitaa joku muu
ei ole ollut tarvetta, palvelu pelaa
en tiedä, kontaktikanavaa/yhteystietoa
muu, mikä?

Millä tavalla asioit mieluiten?
a. puhelimitse
b. sähköpostilla

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

yrityksen sähköiset lomakkeet
chat
somekanavat (facebook, twitter, linkedin jne.)
yrityksen ladattava mobiilisovellus
henkilökohtainen tapaaminen yhteyshenkilön kanssa
verkkotapaaminen/-neuvottelu yhteyshenkilön kanssa
muu, mikä?

5.

Toivoisitko jotain näistä palvelukanavista kehitettävän tulevaisuudessa?
(mitä odotatte palvelukanavilta tulevaisuudessa?)
a. kyllä, miksi?
b. ei

6.

Milloin toivoisit henkilökohtaisen palvelun olevan mahdollista?
a. klo 8-16
b. klo 7-17
c. klo 8-18
d. myös viikonloppuisin
e. muu, mikä?

7.

Miten voisimme paremmin palvella juuri teitä henkilökohtaisesti? Mitä
toivot lisää asiakaspalvelulta? Kerro vapaasti.

8.

Minkälaisia digitaalisia palveluita voisimme tuoda mukaan
palveluumme? Kerro vapaasti.

9.

Miten kehittäisit asiakaspalvelumme toimintaa vastamaan paremmin
tarpeitasi?
a. pidempi aukiolo
b. lisäisin palvelukanavia
c. nopeampi reagointiaika
d. asioinnista helpompaa
e. asioinnista nopeampaa
f. muu, mikä? Kerro meille tähän vapaasti, mitä toivoisit lisää
asiakaspalvelulta.

Case-yrityksen asiakaspalvelun laatu
10. Arvioi, kuinka olemme onnistuneet.
a.

Asiakaspalvelun tavoitettavuus
1.
2.
3.
4.

b.

Asiakaspalvelun asiantuntemus
1.
2.
3.
4.

c.

vastasi täysin odotuksiani
ylitti odotukseni
oli huonompi kuin odotukseni
en osaa sanoa

Asiakaspalvelun oikea-aikaisuus
1.
2.
3.
4.

f.

vastasi täysin odotuksiani
ylitti odotukseni
oli huonompi kuin odotukseni
en osaa sanoa

Yhteydenoton ja asioinnin helppous
1.
2.
3.
4.

e.

vastasi täysin odotuksiani
ylitti odotukseni
oli huonompi kuin odotukseni
en osaa sanoa

vastasi täysin odotuksiani
ylitti odotukseni
oli huonompi kuin odotukseni
en osaa sanoa

Asiakaspalvelun ystävällisyys ja asiakkaan tarpeet huomioiva
1.
2.
3.
4.

vastasi täysin odotuksiani
ylitti odotukseni
oli huonompi kuin odotukseni
en osaa sanoa

Proaktiivisuus
11. Onko asiakaspalvelumme ollut mielestäsi proaktiivista eli tarpeesi on
huomioitu kokonaisvaltaisesti ja teille on tarjottu jotain uutta parempaa
ratkaisua tai toimintamallia?
a.
b.

kyllä, mitä palvelua on tarjottu?
ei

Vapaa palaute
12. Haluatteko antaa meille palautetta?

