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Tässä tutkielmassa tutkitaan asiakkaan palveluprosesseja palvelupolun avulla kiinteistöhuollon 

palveluita käytettäessä. Tavoitteena on saada asiakaslähtöinen kuvaus palvelutuokioista ja palvelun 

kontaktipisteistä. Päätutkimuskysymys on: Millainen on asiakkaan palvelupolku kiinteistöhuollon 

palvelua käytettäessä? Alatutkimuskysymykset ovat: Mitä palvelutuokioita ja kontaktipisteitä 

palvelupolkuun kuuluu? Millainen on palveluprosessin näkyvyyden raja asiakkaalle? 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä keskeinen käsite on arvonluonti palveluliiketoiminnassa. 

Tutkimuksessa asiakas nähdään käyttöarvon luojana. Palveluntarjoaja tuottaa tarvittavia resursseja 

asiakkaan käyttöön. Pystyäkseen tukemaan asiakkaan arvonluontia vuorovaikutuksen kautta 

palveluntarjoajan tulee saavuttaa riittävä asiakasymmärrys. Vuorovaikutustilanteita asiakassuhteessa 

tarkastellaan palvelupolun avulla. 

 

Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus ja käytetyt aineistonkeruumenetelmät ovat monipuoliset. 

Tutkija haastatteli tapausyrityksen edustajaa, neljää taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa eli asiakasta 

ja puhelimitse viittä asukasta eli loppukäyttäjää. Lisäksi kahta tapausyrityksen 

asiakaspalvelutyöntekijää havainnoitiin ja samalla pidettiin ryhmähaastattelu. Myös tapausyritykselle 

aiemmin tehtyjä tutkimuksia hyödynnettiin. Empiiristä aineistoa analysoinnissa käytettiin apuna 

teemoittelua, jonka teemat nousivat sekä puolistrukturoidun haastattelurungon että 

haastatteluaineiston perusteella.  

 

Tutkimuksen tuloksena saatiin asiakkaan palvelupolun kuvaus kiinteistöhuoltopalveluissa. Palvelu on 

jaettu palvelutuokioihin ja edelleen kontaktipisteisiin. Palvelun kontaktipisteiden yksityiskohtainen 

tarkastelu auttaa palveluntarjoajaa kiinnittämään huomiota asiakkaan kannalta tärkeisiin seikkoihin. 

Palvelupolussa nousi esiin kriittisiä pisteitä, joita tulisi kehittää, sekä positiivisesti erottuvia seikkoja. 

Palvelupolussa on kuvattu myös osallistuvat toimijat.  

 

Kiinteistöhuoltoalalla palvelu tulee yleensä olla tehtynä ennen kuin asiakas huomaa tarvitsevansa sitä. 

Lisäksi asiakas ei ole yleensä läsnä palvelutilanteessa. Näiden erityispiirteiden vuoksi tarvitaan 

hieman uudenlaista palvelupolun soveltamista. Palvelupolun tarkastelussa selvisi muun muassa, että 

asiakkaalle arvoa vähentävä vaihe palvelussa on odottaminen palvelutuokioiden välillä ilman 

asianmukaista tiedottamista. Kuittauksen vastaanottaminen palvelun jälkeen suoritetusta työstä 

puolestaan lisää arvoa etenkin tiedollisesta näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin palvelun 

läpinäkyvyyttä asiakkaalle useasta eri näkökulmasta. Tuloksena on muun muassa, että läpinäkyvyyttä 

voitaisiin parantaa kommunikoimalla palvelutarjoomaa ja palveluprosesseja tarkemmin. Tuloksia 

voidaan hyödyntää myös muilla palvelualoilla, joilla suorittavalla työllä on suuri merkitys. 

 

Asiasanat      
Palveluliiketoiminta, asiakkaan arvonluonti, asiakkaan palveluprosessit 
Muita tietoja     
Tutkielma on osa ModuServ-tutkimusprojektia. 
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1 JOHDANTO 

 

Miten palvelu näyttäytyy asiakkaalle? Sen kuvaamiseen pyritään tässä tutkielmassa 

löytämään keinoja tutkielmassa asiakaslähtöisen lähestymistavan kautta. 

Johdannossa esitellään tutkimuksen tarkoitus tarkemmin sekä mitä aiheesta on jo 

aiemmin tutkittu. Näiden pohjalta esitellään tutkimusaukko ja aiheen rajaus sekä 

tutkimuskysymykset. Johdanto-osiossa kerrotaan myös metodologiset valinnat 

perusteluineen sekä tutkimuksen rakenne. 

 

Pro gradu -tutkielma käsittelee asiakkaan palveluprosessien tunnistamista ja 

kuvaamista palvelupolun avulla. Työ on osa Oulun yliopiston ja VTT:n ModuServ-

projektia. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millaisia ovat asiakkaan 

palveluprosessit asiakkaan käyttäessä palvelua. Kuvausmenetelmästä pyritään 

saamaan innovatiivinen ja helposti käytäntöön sovellettava. Tapausyritys toimii 

kiinteistöhuoltoalalla ja on projektin yhteistyökumppani.  

 

Taustalla oleva ilmiö on palveluliiketoiminnan lisääntyminen, johon perinteisen 

tuotteiden valmistuksen tehokkuusajattelu ei sovellu. Palvelut ovat kasvattaneet 

merkitystään viimeisten vuosikymmenten aikana, kun tarkastellaan niiden 

prosentuaalista osuutta bruttokansantuotteesta tai palvelualan osuutta työvoimasta 

(Verma, 2000 via Chuang, 2007). Palvelun kokonaisvaltainen määrittely on hieman 

haasteellista, joten sitä kuvataan usein sen ominaispiirteiden kautta. Piirteitä ovat 

muuan muassa aineettomuus, heterogeenisuus, tuottamisen ja käyttämisen 

yhtäaikaisuus ja se, ettei palvelua voida varastoida myöhempää käyttöä varten 

(Grönroos, 2000: 47–49). Näihin palataan tarkemmin luvussa palvelun 

ominaispiirteet. 

 

Palveluyritykset ovat kaiken kaikkiaan ymmärtäneet hyvin, että on tärkeää keskittyä 

asiakkaaseen kaikessa liiketoiminnassa mitä ne tekevät. Pitkäaikaista tuottavuutta ei 

voida hakea pelkästään uusia asiakkaita hankkimalla ja myymällä heille enemmän, 

vaan keskeistä on lisätä jokaisen asiakassuhteen arvoa. Tätä arvoa on valitettavasti 

vaikeampi mitata kuin perinteisillä tuotteisiin keskittyvillä aloilla. (Ostrom, Bitner, 
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Brown, Burkhard, Goul, Smith-Daniels, Demirkan & Rabinovich, 2010.) Palvelujen 

roolin kasvaminen on synnyttänyt uudenlaisen ajattelutavan liiketoiminnan taustalle, 

jota kutsutaan Service Dominant (SD)-logiikaksi. Se on yksi eniten siteerattuja 

teorioita palveluiden tutkimuksen kentässä (Ostrom et al., 2010). Siihen palataan 

tarkemmin myöhemmässä vaiheessa, luvussa 2.3. 

 

Keskeisinä taustakäsitteinä ovat arvo ja arvonluonti, joita on kirjallisuudessa tutkittu 

runsaasti eri näkökulmista. SD-logiikan myötä yleensä teollisuudessa käytetystä 

vaihdanta-arvosta on siirrytty käyttöarvon määritelmään. Nimensä mukaisesti arvo 

syntyy asiakkaalle, kun asiakas käyttää tuotetta tai palvelua. Keskeisimpänä erona 

tutkimuksen kannalta on näkökulma asiakkaan arvonluontiin, sillä vaihdanta-arvo 

näkee palveluntarjoajan pääasiallisena arvonluojana ja asiakkaan vain osallistujana, 

kun taas käyttöarvo määrittelee asiakkaan pääluojaksi ja palveluntarjoajan 

osallistujaksi. Käyttöarvon mukaan palveluntarjoaja voi vuorovaikutuksen kautta 

osallistua asiakkaan arvonluontiin. (Grönroos, 2008; Tuulaniemi, 2011.) Vielä 

laajempi määritelmä on kontekstiarvo, joka ottaa huomioon palvelun kontekstin, 

esimerkiksi liikesuhteen vaiheen tai ympäristön (Heinonen, Strandvik, Mickelson, 

Edvardsson, Sundström & Anderson, 2010). Tässä tutkimuksessa relevantein 

määritelmä työn tavoitteen kannalta tarkasteltuna on käyttöarvo, sillä se ottaa 

huomioon vuorovaikutuksen ja asiakkaan pääasiallisen arvonluonnin.   

 

Arvonluonnista siirrytään luontevasti tutkielman fokukseen, asiakkaan 

palveluprosessiin, jota tarkastellaan palvelupolun avulla. Palveluprosessin 

tunnistamisen tarkoituksena on löytää keinoja vaikuttaa arvonluontiin positiivisella 

tavalla. Tämä onnistuu, kun tiedetään enemmän asiakkaan arvonluontiprosessista. 

(Payne, Storbacka & Frow, 2008). Arvonluontiin liittyvä tutkimuksen esittely luo 

pohjan palveluprosessin kuvaamiselle, sillä taustalla oleva näkökulma arvonluontiin 

määrittelee sen, millaisina osapuolina asiakas ja palveluntarjoaja nähdään 

arvonluonnissa. Palveluprosessi voidaan määritellä asiakkaaseen kohdistuvien 

tapahtumien ketjuksi, jonka lopputuloksena asiakas saa palvelun hyödyn itselleen. 

(Lehtinen & Niinimäki, 2005: 40–41.) Palveluprosessiin liittyy useita vaiheita, 

lähtien aina siitä miten palvelu kehitetään, tuotetaan, saatetaan asiakkaan käyttöön ja 

miten asiakas ja muut toimittajat ovat mukana prosessin aikana. Tutkimuksen 
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näkökulmasta palveluprosessia tarkastellaan erityisesti siltä ajanjaksolta, kun asiakas 

ja palveluntarjoaja ovat vuorovaikutuksessa.  

 

Mahdollisimman tarkka palveluprosessien kuvaus on myös tarpeellinen, jotta 

saataisiin parempi näkymä ja tarkka kokonaiskuva palvelusta eri asiakkaille, 

palvelutuottajalle sekä muille toimijoille. Asiakkaan arvonluontiprosessit on tärkeä 

tuntea, jotta yritys pystyisi integroimaan omat prosessinsa siten, että ne tukevat 

asiakkaan arvonluontia parhaalla mahdollisella tavalla. (Payne et al., 2008.) 

Lähtökohta on hyvin asiakaslähtöinen. Tarkastelussa on keskeisenä myös tuottajan 

palveluiden läpinäkyvyys. Tällöin asiakas voi paremmin arvioida palvelun 

etenemistä ja siihen liittyviä muita seikkoja, kuten kustannuksia. Lisäksi asiakas 

pystyy vaikuttamaan itse myös palvelun kokoamiseen. 

 

Kiinteistöhuollon konteksti tuo mukaan triadisuhteen tarkastelun, sillä se on alan 

ominaispiirre liikesuhteissa. Osapuolet ovat palveluntarjoaja, asiakas sekä asiakkaan 

edustaja. Laajemmassa verkostossa triadiin liittyy kiinteästi vielä palvelun 

loppukäyttäjä. Suhteen triadisuus voi vaikuttaa asiakkaan palveluprosessiin 

kuvantamistarpeisiin, sillä se täytyy esittää triadisuhteen eri osapuolille kullekin 

hyödyllisimmällä tavalla.  

 

Aiempaa tutkimusta palvelupolun soveltamisesta kiinteistöhuoltoalan kontekstiin ei 

ole, joten tuloksena on odotettavissa uudentyyppistä teorioiden soveltamista. 

Arvonluonnin ja palveluprosessin teoriat eivät ole suurimmaksi osaksi 

toimialasidonnaisia, joten niitä voidaan soveltaa monissa eri yhteyksissä. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa asiakkaan palveluprosessista. Palvelupolku-

näkemys voi auttaa tämän hahmottamisessa (Koivisto, 2009: 136). Palvelupolusta 

tehdään kuvaus, ja siinä käydään läpi, mitä asioita on hyvä kuvata. Tapausyritys voi 

jatkossa soveltaa mallinnusta muidenkin prosessien kuvaamiseen. Tutkimuksessa on 

lisäksi tarkoitus selventää, millainen palveluprosessin läpinäkyvyyden raja on 

asiakkaalle, eli toisin sanoen mitä asiakas näkee palvelun tuottamisesta ja siihen 
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osallistuvasta verkostosta. Palveluntarjoajan, asiakkaan ja asiakkaan edustajan 

suhteen triadisuus otetaan tutkimuksessa huomioon ja pyritään hyödyntämään sitä 

tarkastelussa. Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

 

Millainen on asiakkaan palvelupolku kiinteistöhuollon palvelua 

käytettäessä? 

 

Laajempaa päätutkimuskysymystä voidaan tarkentaa alakysymyksillä, jotka kertovat 

tutkimuksen näkökulmavalinnoista. Päätutkimuskysymystä pyritään selvittämään 

vastaamalla seuraaviin alatutkimuskysymyksiin: 

 

Mitä palvelutuokioita ja kontaktipisteitä palvelupolkuun kuuluu? 

 

Millainen on palveluprosessin näkyvyyden raja asiakkaalle? 

 

 

Millainen on asiakkaan 

palvelupolku?

Palvelupolun kuvaaminen

Läpinäkyvyys lisääntyy
Kriittisten kohtien 

kehittäminen

Mallin hyödyntäminen 

muissa prosesseissa

 

Kuvio 1. Tutkimuksen tavoitteet havainnollistettuna. 

 

1.2 Tutkimuksen metodologia 

 

Tutkimuksessa sovelletaan laadullista tutkimusmenetelmää ja tutkimusstrategiana on 

tapaustutkimus. Sen avulla pystytään keräämään tarpeeksi syvällistä ja monipuolista 

aineistoa pienestä tapausmäärästä. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät ovat 
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monipuoliset. Menetelminä käytetään tapausyrityksen edustajan, asiakkaiden ja 

loppukäyttäjien haastattelua, työntekijöiden ryhmähaastattelua sekä havainnointia. 

Myös tapausyritykselle aiemmin tehtyjä tutkimuksia hyödynnetään. Tässä 

tutkimuksessa käytetään abduktiivista lähestymistapaa, joka yhdistää induktiivista ja 

deduktiivista päättelyä ja täten teoria ja empiria pystyvät muokkaamaan ja 

täydentämään toisiaan. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005.) Tarkemmin tutkijan 

metodologisiin valintoihin palataan luvussa neljä. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus lähtee johdannosta ja aiheen valinnan määrittelystä ja jatkaa teoreettiseen 

viitekehykseen. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan ensin palvelualaa 

yleisesti, minkä jälkeen esitellään kiinteistöhuoltopalvelualaa ja sen erityispiirteitä. 

Tarkastelu on rajattu edelleen asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöhuollon palveluiden 

käyttämiseen, sillä niissä on suurin volyymi. Tutkimuksessa perehdytään 

varhaisempiin keinoihin kuvata palveluprosessia, kuten blueprintiin, 

kohtaamisprosesseihin ja toimintamalleihin. Niissä on visuaalisesti paljon 

samankaltaisuuksia, mutta näkökulmat ovat erilaisia. Näihin kaikkiin on hyödyllistä 

perehtyä ainakin jollakin tasolla, sillä se auttaa näkemään perusteluja, miten juuri 

palvelupolku valikoituu sopivimmaksi menetelmäksi tässä tutkimuksessa. Toisaalta, 

varhaisemmat tutkimukset luultavasti osaltaan vaikuttavat myöhempiin tasolla tai 

toisella, joten aiempien mallintamistapojen versioiden tunteminen on hyödyllistä 

kokonaisymmärryksen kannalta. Päämenetelmänä on siis suhteellisen tuore 

palvelumuotoilun käsite palvelupolku, jossa palveluprosessia tarkastellaan 

yksittäisten palvelutuokioiden ja erilaisten kontaktipisteiden kautta. Se valikoitui 

käytettäväksi menetelmäksi aidon asiakaslähtöisyytensä vuoksi. (Tuulaniemi, 2011: 

78–82; 114–115.) 

 

Seuraavana käydään läpi tutkimusmetodologiaan liittyvät valinnat. Tapausyritys sekä 

sen toimintaa ja verkostoa esitellään lyhyesti luvun viisi alussa. Tämän jälkeen 

kuvataan aineiston analyysi monipuolisesti, jotta lukija saa mahdollisimman selkeän 

kuvan tutkimuksen etenemisestä. Analyysiosion perusteella esitellään teoreettiset 
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johtopäätökset sekä johtopäätökset liikkeenjohdon näkökulmasta. Lopussa pohditaan 

vielä tutkimuksen luotettavuutta, rajoituksia ja jatkotutkimusehdotuksia 
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2 ARVONLUONTI PALVELULIIKETOIMINNASSA 

 

Nykyisin palvelut muodostavat noin 70 % kehittyneen maailman 

bruttokansantuotteesta (Ostrom et al., 2010) ja Suomessa palveluala työllistää saman 

verran (Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, 2012). Perinteinen jaottelu teollisuuden 

ja palveluiden välillä ei ole enää relevanttia, sillä ne integroituvat entistä enemmän 

toisiinsa. Liiketoiminnan perimmäisenä tavoitteena on asiakkaan tarvitseman 

ratkaisun tuottaminen, ei tuote tai palvelu sinänsä. Uusia palvelualan 

liiketoimintamalleja pyritään tekemään yhä asiakaslähtöisemmin (Palvelut 2020 – 

Kohti palvelujen tulevaisuutta, 2005). Palveluita myös ostetaan yhä enemmän 

ulkopuolelta. Tällöin on kyse erikoistumisesta ja työnjaon syvenemisestä. Tyypillisiä 

esimerkkejä ovat huolto- ja kunnossapitopalvelut, joihin erikoistuneet yritykset 

pystyvät hyödyntämään mittakaava- ja erikoistumisetuja hyvin tehokkaasti. 

(Pajarinen et al., 2012.) 

 

2.1 Palvelun erityispiirteitä 

 

Koska palvelu on haasteellista määritellä tavalla, joka sopii kaikkiin yhteyksiin, 

määrittelyssä käytetään yleensä apuna sen keskeisimpiä ominaispiirteitä. Usein niitä 

verrataan fyysisiin tuotteisiin ja verrataan eroavaisuuksia neljän keskeisen 

ominaispiirteen avulla, jotka ovat aineettomuus (intangibility), heterogeenisuus 

(heterogeneity), niiden kulutuksen ja tuotannon yhtäaikaisuus (inseparability) sekä 

se, että palveluita ei voi varastoida (perishability). (Grönroos, 2000: 47–49.) Tätä 

IHIP-mallia on kirjallisuudessa kritisoitu yksinkertaistamisesta ja liiallisesta 

palveluiden ja tuotteiden vastakkainasettelusta (mm. Lovelock & Gummesson, 2004; 

Vargo & Lusch, 2004). Toisaalta, kun palvelua tarkastellaan yksittäisen palvelun 

näkökulmasta, malli tuo hyvin esiin palvelun ominaispiirteitä ja lisää ymmärrystä 

palveluiden luonteesta (Moeller, 2010). 

 

Tärkeä piirre on prosessimaisuus, mistä seuraa useita muita ominaispiirteitä. Palvelu 

voidaan määritellä tiettyjen resurssien käyttämiseksi prosessien kautta, joka 

hyödyttää tiettyä kokonaisuutta. Resursseja ovat esimerkiksi tieto ja taidot. 
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(Grönroos, 2000: 47–49; Vargo & Lusch, 2004). Palvelun aineettomuus on myös 

kritisoitu ominaispiirre, sillä asiakas voi mieltää tuotteenkin aineettomien 

ominaisuuksien näkökulmasta. Esimerkiksi auto voidaan nähdä keinona siirtyä 

paikasta toiseen, ei pelkästään fyysisenä tuotteena. Toisaalta palveluiden 

tuottamiseen liittyy usein myös konkreettisia esineitä, kuten lentomatkalla lentokone. 

Palvelu on kuitenkin kokonaisuuden kannalta aineeton, ja sitä yleensä kuvaillaan 

abstraktein termein. (Vargo, Maglio & Akaka, 2008.) Aineettomuus hankaloittaa 

palvelun arviointia asiakkaan näkökulmasta, sillä abstrakteja asioita on vaikeampi 

hahmottaa. Tällöin apuna voi olla tarkoituksella konkreettisten esineiden liittäminen 

prosessiin, kuten matkaliput tai muut dokumentit matkustuksessa. (Moeller, 2010.) 

 

Palvelua ei voida juuri aineettomuuden vuoksi varastoida ja käyttää myöhemmin, 

jolloin kapasiteetin suunnittelu nousee tärkeäksi tuottavuustekijäksi. Koemme 

palvelun, mutta emme omista sitä. Tällöin omistajuus ei myöskään vaihdu 

myyntitilanteessa. (Grönroos, 2000; Moeller, 2010.) 

 

Palvelua tuotetaan ja käytetään ainakin osittain samanaikaisesti. Tärkeä huomio on, 

että palvelua ei voida toteuttaa tai sitä ei ole olemassa ilman asiakasta, eli asiakas 

ainakin jossain määrin osallistuu sen toteuttamiseen. Asiakkaan ja palveluntarjoajan 

välisissä vuorovaikutustilanteissa myyjä voi osallistua asiakkaan arvonluontiin. 

Heterogeenisuudella viitataan siihen, että palvelukokemus on jokaiselle asiakkaalle 

jollain tapaa erilainen. Näin on erityisesti palvelualoilla, joissa suorittavalla työllä on 

suuri merkitys. Keskeinen haaste tuolloin onkin, miten palvelusta saataisiin 

mahdollisimman tasalaatuinen. (Grönroos, 2000: 47–49.)  

 

Palvelun muodostumista voidaan tarkastella palvelupaketin avulla, joka 

havainnollistetaan kuviossa 2. Palvelut voidaan jaotella ydinpalveluihin ja 

liitännäispalveluihin, joita ovat avustavat palvelut ja tukipalvelut. Nämä 

kokonaisuutena muodostavat palvelupaketin. 
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Palvelupaketti

Ydinpalvelu

Liitännäispalvelut

Avustavat 

palvelut
Tukipalvelut

 

Kuvio 2. Palvelupaketin osat (Mukaillen Grönroos, 2000). 

 

Ydinpalvelu on se, minkä vuoksi yritys on ylipäänsä markkinoilla. Esimerkiksi 

kiinteistöhuoltoalalla ydinpalvelu olisi turvallisen asuinympäristön tarjoaminen 

taloyhtiön asukkaille. Jotta asukkaat voivat ilmaista kiinteistöhuoltoyhtiölle huollon 

tarpeesta, täytyy yrityksellä olla asiakaspalvelu huoltopyyntöjen vastaanottamista 

varten, mikä on tässä tapauksessa esimerkki avustavista palveluista. Ne ovat usein 

välttämättömiä ydinpalvelun käyttämisen kannalta. Tukipalvelut erottavat 

palveluntarjoajan kilpailijoista ja tuovat lisäpalvelua asiakkaalle, esimerkkinä 

ylimääräisen neuvonnan tarjoaminen kiinteistöhuollon asiakaspalvelussa. 

Liitännäispalvelut voivat olla myös tuotteita. Tämä jaottelu ei aina ole selkeää, sillä 

palvelu saattaa vaihtaa roolia tilanteesta riippuen. Käytettäessä majoitusta 

esimerkkinä, pakettilomamatkalla se voi olla vain avustava palvelu matkan 

mahdollistamiseksi ydinpalvelun sijaan, kun taas hotellin toiminnassa se on 

ydinpalvelua. (Grönroos, 2000: 163–174, Koivisto, 2011: 44.) 

 

2.2 Kiinteistöhuoltoalan ja -palveluiden erityispiirteitä 

 

Kiinteistöhuoltoala on osa suurempaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria.  Palvelut 

2020 – Kohti palvelujen tulevaisuutta (2005) – Elinkeinoelämän julkaisun mukaan 

kiinteistöpalveluala on tulevaisuuden kasvuala. Kasvua syntyy uusien rakennusten 

kasvavasta kannasta ja toisaalta vanhempien rakennusten ikä vaatii entistä enemmän 

huoltotoimenpiteitä. (Lith, 2012.) Kasvua tulee myös muilta toimialoilta sekä 

julkiselta sektorilta, kun ne ulkoistavat töitä kiinteistöpalvelualan yrityksille 

(Kiinteistöpalvelut ry, viitattu 11.1.2013).  
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Rakentamisala:

Suunnittelu

Rakennuttaminen

Rakennustoiminta

Rakennustuoteteollisuus

Talotekniikka

Kalusto- ja muut palvelut

Kiinteistöala:

Kiinteistöomistus

Kiinteistöjen ylläpito ja 

kunnostus

Kiinteistö- ja 

asuntokauppa sekä -

vuokraus

Muut palvelut

Rauta- ja LVIS-

kauppa

Puutavaran 

kauppa

Kuljetus

Koulutus ja 

tutkimukset 

Viranomaiset

Rahoitus ja 

vakuutus

 

Kuvio 3. Kiinteistöalan kokonaiskuva (VTT via Lith, 2012). 

 

Tulevaisuuden trendeinä pidettiin vuonna 2005 asiakkaiden halua ostaa 

palvelukokonaisuuksia, jolloin he voivat ostaa kaikki tarvitsemansa palvelut saman 

palveluntarjoajan alta. (Leskinen, 2005 via Palvelut 2020 – Kohti palvelujen 

tulevaisuutta, 2005.) Samalla kannalla on Lith (2012) muistiossaan, jonka mukaan 

kehityssuunta on kohti entistä yhtenäisempää kulttuuria, jossa kiinteistö- ja 

rakennustuotteiden palvelukokonaisuudet ja palvelun laadulla kilpaileminen ovat 

keskeistä. Tämä niin sanottu monipalvelu vaatii yrityksiltä uusien, innovatiivisten 

palveluarjoomien kehittämistä. Sitä voidaan mahdollistaa verkostoitumisen kautta eri 

toimialojen kanssa kiinteistöpalveluklusterin sisällä kuin ulkopuolellakin. Teknologia 

on hyvin merkittävässä osassa, sillä sen avulla voidaan automatisoida tiettyjä 

toimintoja, mikä puolestaan tehostaa yrityksen tuottavuutta. Teknologia myös 

mahdollistaa sen, että toiminta on osaltaan ympärivuorokautista, esimerkiksi asiakas 

voi jättää korjauspyynnön myös puhelinaikojen ulkopuolella itselleen sopivana 

aikana Internet-sivustojen kautta. Teknologia luo mahdollisuuksia myös 

innovaatioille. (Leskinen, 2005 via Palvelut 2020 – Kohti palvelujen tulevaisuutta, 

2005.) 

 

Palveluyritysten tulisi kiinnittää huomiota innovatiivisiin palvelukonsepteihin, 

luottamusta herättävään markkinointiviestintään ja laatuluokituksiin. Työntekijöiden 

koulutus ja huomion kiinnittäminen arvostavaan kohteluun ovat arkipäivän haasteita, 

joita kanssa kiinteistöpalvelualan yritykset kohtaavat liiketoiminnassaan. Lisäksi 
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näitä ovat palvelujen ostamisen ja hinta-laatusuhteen vertailun helpottaminen, eli 

toisin sanoen läpinäkyvyyden lisääminen. (Leskinen, 2005 via Palvelut 2020 – Kohti 

palvelujen tulevaisuutta, 2005.) 

 

Suurin osa, yli 90 prosenttia, kiinteistöalan yrityksistä ovat pieniä, alle viisi henkilöä 

työllistäviä mikroyrityksiä. Monissa tapauksissa yritykset eivät palkkaa ulkopuolisia 

työntekijöitä, vaan henkilöstö koostuu yrittäjistä ja heidän perheenjäsenistään. Tästä 

huolimatta kiinteistöpalveluiden tuotanto on keskittynyt muutamien suurten 

konsernien käsiin. (Lith, 2012.) 

 

Kiinteistöhuoltoalan toimijat 

Kiinteistöhuoltoalalla kiinteistöhuoltoyhtiön lisäksi keskeiset toimijat ovat asunto-

osakeyhtiön hallitus tai liikekiinteistön omistaja ja isännöitsijäyritys. Koska 

tutkimuksessa keskitytään vain asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöhuoltopalveluihin, 

jätetään liikekiinteistöjen käytännöt tarkastelun ulkopuolelle. Asunto-osakeyhtiön 

hallitus on taloyhtiön toimeenpaneva ja päättävä elin, jonka velvollisuus on yhtiön 

omaisuuden ja toiminnan asianmukainen hallinta. Yhtiökokous on taloyhtiön ylin 

päätöselin, joka kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa lain mukaan. 

Päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat. Hallituksen jäsenet ovat vapaaehtoisia 

asunto-osakkeen omistajia. (Kiinteistöliiton jäsensivut, viitattu 3.10.12.) Asunto-

osakeyhtiöiden tärkeimpänä tavoitteena on asianmukainen kiinteistön ylläpito, jotta 

omaisuuden arvo säilyy tai jopa nousee ajan kuluessa. Huoneiston asukkaille on 

samalla taattava turvalliset ja viihtyisät asuinolot. (Suomen Kiinteistöliitto, 2003: 

10.) 

 

Asunto-osakeyhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajakseen isännöitsijän, joka johtaa 

taloyhtiötä hallitukselta ja yhtiökokoukselta saamiensa ohjeiden mukaan. 

(Kiinteistöliiton jäsensivut, viitattu 3.10.12) Isännöintiliiton määritelmän mukaan 

asunto-osakeyhtiön isännöitsijäyrityksen tulee vähintään huolehtia yhtiön 

juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä 

pitää kirjanpito on lainmukaisena ja varainhoito järjestettynä (Isännöintiliiton 

kotisivut, viitattu 11.1.2012). 
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Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuulla on sopivan kiinteistöhuoltoyhtiön valinta. 

Kiinteistöhuoltoyhtiön valintaprosessiin liittyy monia vaiheita, kuten asuinkiinteistön 

hoidontarpeiden määrittäminen, kiinteistöpalvelujen tuottajien kartoittaminen, niiden 

kilpailuttaminen ja vertaileminen sekä sopimusneuvottelut ennen kuin sopimus 

saadaan aikaan. Tämän jälkeen kiinteistöpalvelujen tarjoajan toimintaa seurataan ja 

arvioidaan. Koska hallituksella ei yleensä ole teknistä tietämystä, on isännöitsijä 

hyvin pitkälti mukana valintaprosessin eri vaiheissa. (Kiinteistöliiton jäsensivut, 

viitattu 7.2.2013)  

 

Kiinteistöhuolto tarjoaa kiinteistöhuoltosopimuksessa määritellyt palvelut 

kiinteistöyhtiölle. Työtehtäviä on huomattava määrä, ja ne näkyvät yleensä taloyhtiön 

asukkaille vasta siinä vaiheessa, jos ne jäävät tekemättä. Käytännön työtehtävät 

liittyvät turvallisen ja viihtyisän ympäristön ylläpitoon optimaalisin kustannuksin. 

(Suomen Kiinteistöliitto, 2003: 10.)  

 

Kiinteistöhuollon asiakkaat ja loppukäyttäjät ovat melko heterogeeninen joukko. 

Asuinkiinteistössä voi olla usean kokoisia asuntoja, joista osa on sopivia 

yksinasuville ja osa perheille. Hallituksen jäsenet voivat olla ikä-, sukupuoli-, 

koulutustausta- ja monilta muilta jakaumilta hyvin erilaisia. Yhdistävänä tekijänä 

voidaan nähdä kiinnostus vaikuttamiseen. Tietyssä kiinteistössä esimerkiksi 

kustannukset voivat olla alhaisemmat kuin toisessa, joten yksittäisen taloyhtiön 

sisällä voi olla tiettyjä samankaltaisuuksia asiakkaiden kesken. Kiinteistöhuollon 

näkökulmasta on palveltava monenlaisia kiinteistöjä, jolloin osaamisvalmiuksien 

täytyy olla monipuoliset.  

 

Grönroosin (2010) määritelmä palveluiden kuluttamisesta ja tuottamisesta 

samanaikaisesti ja asiakkaan ainakin osittainen osallistuminen palvelun tuottamiseen 

eivät välttämättä pidä paikkaansa kiinteistöhuoltopalveluissa. Kiinteistöpalvelujen 

erityispiirre on, että asiakas on harvoin varsinaisessa palvelutilanteessa läsnä. 

Esimerkiksi kiinteistön piha on hyvä olla aurattuna aamulla jo ennen kuin asukas 

lähtee ajamaan autolla. Asukas ei myöskään välttämättä osallistu palvelun 

tuottamiseen muutoin kuin kertomalla tarpeensa ja asuntonsa numeron, ja huoltomies 

huoltaa vian itsenäisesti. Huolto hoidetaan usein työpäivän aikana, kun asiakas ei ole 
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kotona. Huoltotarve voi koskea myös esimerkiksi kiinteistön ulkoaluetta, jolloin 

kukaan ei välttämättä myöskään näe käytännön huoltopalvelun toteutusta. 

 

Palvelun aineettomuus puolestaan soveltuu erinomaisesti kiinteistöhuoltopalveluiden 

kuvaamiseen (Grönroos, 2000: 47–49). Asiakas ei tarvitse fyysisiä esineistä 

pystyäkseen käyttämään palvelua, ja todiste palvelun tapahtumisesta on yleensä 

viesti sähköpostissa. Asiakas ei myöskään tarvitse erityisiä resursseja palvelun 

käyttämiseen.  

 

2.3 Asiakkaan arvonluonti 

 

Arvo voidaan määritellä asiakkaan tulokseksi, tarkoitukseksi tai päämääräksi, joka 

saavutetaan palvelun kautta (Macdonald, Wilson, Martinez & Toossi, 2011). Asiakas 

ostaa palvelun tai tuotteen, mikäli kokee hyötyvänsä siitä. Tuotetta tai palvelua 

käyttämällä asiakas saa arvoa itselleen, mikä on tuotteen tai palvelun hankkimisen 

perimmäinen tavoite. (Grönroos, 2000.) Palveluntarjoajan tulee olla selvillä, miten 

asiakkaat käyttävät palvelua, sillä vain tämän ymmärryksen kautta palveluntarjoaja 

voi nähdä, miten arvo ilmenee asiakkaille (Heinonen et al., 2010). 

 

Arvoa voidaan tarkastella useammasta eri näkökulmasta. Vaihdanta-arvon (value-in-

exchange) näkökulmasta yritys pohtii, miten asiakas voi parhaiten osallistua 

arvonyhteisluontiin sekä löytää asiakasta motivoivia keinoja. Arvo luodaan 

yrityksessä, kuluttaja ostaa sen rahalla itselleen ja käyttäessään niin sanotusti tuhoaa 

arvon. (Macdonald et al., 2011; Fließ & Kleinaltenkamp, 2004). Vaihdanta-arvon 

käsitettä on sovellettu usein tuotteiden kohdalla, ja se on perinteiseen tuotteiden 

markkinoinnin koulukunnan Goods Dominant (GD)-logiikan näkökulma.  

 

Koska asiakas kuitenkin kokee arvon vasta palvelun käyttämisen jälkeen, on 

käyttöarvon (value-in-use) soveltaminen relevantimpaa. Näin on myös yrityksen 

kannalta, sillä sen pitkän tähtäimen tuottavuus kasvaa, kun asiakkaat ovat tyytyväisiä 

yhteistyöhön. Keskittyminen vaihdanta-arvoon voi tuoda harhaa lyhyen tähtäimen 

kannattavuudesta. Vaihdanta-arvoakaan ei voida loppujen lopuksi arvioida ennen 

kuin nähdään, onko käyttöarvoa asiakkaalle syntynyt. Tällä voidaan myös perustella, 
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että asiakkaat ovat arvon ensisijaisia luojia, eivät suinkaan yritykset. (Grönroos, 

2008.) 

 

Etenkin palveluihin paremmin sopivana arvon määritelmänä pidetään käyttöarvoa, 

sillä sen näkökanta on asiakaskeskeisempi kuin vaihdanta-arvossa (Grönroos, 2006). 

Asiakas luo käyttöarvon itse, tarkemmin ottaen asiakas luo itselleen arvoa 

jokapäiväisissä toiminnoissaan käyttämällä palveluyrityksen tarjoamia resursseja 

oman tietotaitonsa kautta, ja palveluntarjoaja voi helpottaa asiakkaan 

arvonluontiprosessia tuottamalla sopivia resursseja asiakkaan käyttöön (Grönroos, 

2008; (Vargo et al., 2008). Palveluntarjoajat pystyvät luomaan mahdollisuuksia 

arvon yhteisluontiin asiakkaiden kanssa luomalla vuorovaikutteista kommunikaatiota 

heidän kanssaan palvelun käytön aikana, eikä vain tyytyä tekemään arvoehdotuksia 

(value propositions). Tämä on Service Dominant (SD)-logiikan (Vargo & Lusch, 

2008) ja pohjoismaisen palveluiden markkinoinnin koulukunnan (mm. Grönroos, 

2008) näkökulma arvonluontiin. Sitä pidetään myös tämän tutkimuksen lähtökohtana 

arvonluomisessa.  

 

SD-logiikkaa on saanut myös kritiikkiä siitä, että se on loppujen lopuksi 

palveluntarjoaja-lähtöinen, kuten GD-logiikka. Koska asiakas ei käytä tuotetta tai 

palvelua tyhjiössä, tulisi myös konteksti ottaa huomioon. Askelta laajempi näkemys 

on siis kontekstiarvo (value-in-context), joka nimensä mukaisesti ottaa huomioon 

myös palvelun kontekstin, kuten liikesuhteen vaiheen, kommunikaatiokanavan ja 

ympäristön. Sen on myös Customer Dominant (CD)-logiikan mukainen arvonluonnin 

määritelmä (Heinonen et al., 2010). Kaiken kaikkiaan kontekstiarvo teoreettisena 

käsitteenä on lähempänä käytäntöä. Asiakas arvioi omaa palvelukokemustaan ja 

arvonmuodostusta sen pohjalta. Yritys ei voi täysin kontrolloida asiakkaan 

kokemusta palvelusta, kuten asiakkaan mielessä tapahtuvia tunnekokemuksia. 

(Heinonen et al., 2010.)  

 

Vaikka kontekstiarvon käsite on teoreettisesti kuvaavampi, sitä voi kuitenkin olla 

hankala soveltaa käytäntöön juuri sen monimuotoisuuden vuoksi. Tämän 

tutkimuksen kannalta tarpeeksi havainnollistava ja ennen kaikkea käyttökelpoinen 

käsitys arvonluonnista on käyttöarvo. Tutkimuksen painopiste on kuitenkin 
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asiakkaan kokemus palvelusta, johon kyllä vaikuttavat tunteet ja aiemmat 

kokemukset, mutta resurssien puitteissa niitä ei ole mahdollista lähteä syvemmin 

tutkimaan. Tämä kirjataan myös tutkimuksen rajoituksiin. Toisaalta, Vargo ja Lusch 

(2008) toteavat, että palvelulähtöinen näkemys on aina asiakasorientoitunut. 

 

Kaiken kaikkiaan aito asiakaslähtöisyys tulisi olla liiketoiminnan pohjana. Tämän 

saavuttamiseksi täytyy tutkia, mitä asiakkaat tekevät palvelulla saavuttaakseen omat 

tavoitteensa. Toisin sanoen se tarkoittaa myös asiakkaan arvonmuodostumisen 

ymmärtämistä. Asiakaslähtöisyys vaatii asiakasymmärrystä, millä tarkoitetaan 

asiakkaiden ympäristön ja siihen liittyvien seikkojen ymmärtämistä. Kun yritys 

tietää, mistä seikoista asiakkaan kokema arvo muodostuu asiakkaalle palvelun aikana 

tai sen jälkeen, pystyy se toimimaan tämän elintärkeän tiedon mukaan. Asiakkaan 

omien ajatusten lisäksi myös ulkoiset seikat, kuten palvelun hinta ja laatu vaikuttavat 

arvonmuodostumiseen. (Heinonen et al., 2010; Tuulaniemi, 2011: 71–72.)  

 

2.4 Arvonluontiprosessit 

 

Arvonluontiprosesseja määriteltäessä on hyvä erottaa palvelun tuottaminen ja 

palvelun avulla asiakkaan luoma käyttöarvo toisistaan. Edellisellä viitataan 

hyödynnettävien resurssien tuottamiseen asiakkaan käyttöön. Käyttöarvoa puolestaan 

luodaan noita resursseja hyödyntämällä. Asiakas voi osallistua myös palvelun 

tuottamiseen, sillä palvelun tuottaminen ja siihen osallistuminen ovat osittain 

päällekkäisiä.  Tätä on havainnollistettu kuvion 4 jaottelulla, jossa palvelun 

tuotantoprosessin avulla tuetaan asiakkaan arvonluontia tuottamalla sopivia 

resursseja asiakkaan käyttöön ja osallistumalla asiakkaan arvonluontiin 

vuorovaikutuksen kautta, jolloin kyseessä on arvonyhteisluonti. Vuorovaikutuksen 

aikana asiakas voi osallistua palvelun tuottamiseen. Oikealle jäävä alue on asiakkaan 

palveluntarjoajasta riippumatonta käyttöarvonluontia, johon palveluntarjoaja ei juuri 

voi vaikuttaa. Esimerkki vain asiakkaan kokemuspiirissä tapahtuvasta arvonluonnista 

on ajatusmaailma. Näillä riippumattoman arvonluonnin toiminnoilla on kuitenkin 

vaikutuksia asiakkaan arvonluontiin. Koska prosessit tapahtuvat vuorovaikutuksen 

ulottumattomissa, palveluntarjoaja ei pysty osallistumaan näihin prosesseihin. 

(Grönroos & Ravald, 2011).  
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Kuvio 4. Käyttöarvon luominen (mukaillen Grönroos & Ravald, 2011). 

 

Palvelun kuluttaminen tai käyttäminen muuttaa arvoehdotuksen käyttöarvoksi. Tämä 

pitää paikkansa sekä palveluntarjoajan osallistuessa vuorovaikutuksen kautta 

palvelun tuottamiseen että asiakkaan itsepalvelussa. (Grönroos, 2008.) Payne, 

Storbacka ja Frow (2008) ovat luoneet mallin arvonluontiprosessista, joka koostuu 

asiakkaan ja toimittajan prosesseista, sekä niiden väliin jäävistä 

kohtaamisprosesseista. Tätä havainnollistetaan kuviossa 5. Tarkoituksena on 

ymmärtää asiakkaan prosessit, jotta yritys voi sen pohjalta tukea asiakkaan 

arvonluontia.  

 

 

Kuvio 5. Arvonluontiprosessi (mukaillen Payne et al. 2008). 

 

Yritys ikään kuin peilaa omia toimintojaan asiakkaan toimintoihin, mitä kautta se voi 

yrittää integroitua asiakkaan prosesseihin. On arvonluonnin kannalta ensisijaisen 

tärkeää tehdä näin päin, eikä pakottaa asiakasta yksinomaan sopeutumaan 

palveluntarjoajan prosesseihin (Grönroos & Ravald, 2011). Joissakin tapauksissa 

Palvelun 

tuotantoprosessi 
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arvonluonti 

Vuoro- 

vaikutus 

Arvonluonnin 

tukeminen 
Riippumaton 

arvonluonti 
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Paynen et al.(2008) mallia pidetään liian palvelutarjoajakeskeisenä eikä tarpeeksi 

asiakaslähtöisenä (Kowalkowski, 2011). Kirjallisuudessa tähän on ehdotettu erilaisia 

parannustekniikoita, esimerkiksi palvelun blueprint -menetelmää tai prosessien 

kartoitusta (Payne et al., 2008). Kaiken kaikkiaan näiden tekniikoiden tarkoituksena 

on löytää uusia mahdollisuuksia parantaa palvelua ja paikallistaa mahdolliset 

puutteet. Ymmärrys asiakkaan prosessista auttaa välttämään vähäistä lisäarvoa 

tuottavat palvelut, joista eroon pääseminen lisää kustannustehokkuutta. Myös 

asiakkaan täytyy olla perillä yrityksen tarjoamista mahdollisuuksista, jotta se pystyisi 

saamaan niistä enemmän irti ja luomaan enemmän arvoa. Sekä yrityksen että 

asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että odotukset ja lupaukset kommunikoidaan 

selkeästi toisille, ja lupaukset pidetään. On arvonluonnin kannalta erittäin 

hyödyllistä, mikäli asiakas saadaan osallistumaan palvelun tuottamisen kaikkiin 

vaiheisiin aina alusta lähtien. (Payne et al., 2008.) 

 

Palveluntarjoajan on tärkeää luoda vuorovaikutusta asiakkaan kanssa 

arvonluontiprosessiin osallistumisen kannalta. Pohjoismainen palveluiden 

markkinoinnin koulukunta korostaa vuorovaikutusprosessien ymmärtämistä 

arvonmuodostuksessa.  Yritysten tulisi oppia asiakkailta, opettaa heille uusia taitoja, 

jotka ovat hyödyllisiä palvelun käyttämisen kannalta, osallistua heidän 

kulutusprosessiinsa ja ylittää heidän odotuksensa. Tämä mahdollistaa yrityksen 

osallistuvan roolin arvonluonnissa ja samoin asiakas saa mahdollisuuden vaikuttaa 

palveluntarjoajan toimintoihin. Vuorovaikutuksen ansiosta kulutusprosessi ei ole 

vain ”musta laatikko”, vaan se avautuu molemmille osapuolille. Huomionarvoista on 

seikka, että jotkut asiakkaat ostavat palvelun puhtaasti resurssinäkökulmasta, eivätkä 

koe tarpeelliseksi osallistua arvonluontiin syvällisemmin. Tätä tulisi arvostaa, eikä 

pakottaa asiakasta muuhun. Se tulee vain ottaa huomioon arvoehdotuksissa. 

(Grönroos, 2008; Heinonen et al., 2010.)  

 

Arvo voi olla myös negatiivista, jos asiakas pettyy palveluun. Tällöin odotukset eivät 

kohtaa kokemuksia. Näin voi myös käydä, jos asiakkaalla ei ole tarvittavia taitoja 

palvelun, kuten älypuhelimen sovelluksen, käyttämiseen. Tällöin palvelu ei toteudu 

niin kuin on tarkoitettu. (Grönroos, 2008.) 
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3 ASIAKKAAN PALVELUPROSESSIT 

 

Palveluprosessi on asiakkaaseen suuntautuneiden tapahtumien ketju, jonka 

lopputuloksena asiakas saa palvelun hyödyn itselleen. Palvelu koetaan asiakkaan ja 

palveluntarjoajan vuorovaikutuksessa. (Lehtinen & Niinimäki, 2005: 40–41.) 

Palveluyrityksen tarkoituksena on lisääntyneen tietämyksen kautta löytää keinoja 

vaikuttaa arvonyhteisluontiin positiivisella tavalla (Payne et al., 2008). Kuvaavia 

malleja tarvitaan jäsentämään, luomaan ja tarkentamaan palvelutarjoomia, minkä 

avulla niistä tulee konkreettisempia ja sitä kautta helpommin kontrolloitavia. 

Erilaisia malleja tarvitaan palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa, sillä ne avaavat, 

mistä elementeistä palvelu todellisuudessa muodostuu. (Koivisto, 2009: 136, 142.)  

 

Palveluprosessin tarkalla kuvaamisella on monia hyötyjä sekä asiakkaalle että 

palveluntarjoajalle. Se auttaa näkemään objektiivisesti, mitkä toimijat osallistuvat 

siihen, millä tavoin, missä vaiheessa, kuinka kauan ja niin edelleen. Tarkoin 

määritellyn palveluprosessin avulla voidaan täsmentää erilaisia tavoitteita ja mitata 

niiden onnistumista. Sen avulla voidaan tunnistaa kriittisimmät kohdat samoin kuin 

parantamista vaativat toimet. Palveluntarjoaja pystyy kuvaamisen avulla kehittämään 

toimintojaan entistä asiakaslähtöisemmiksi, jolloin asiakkaan näkökulmasta palvelu 

vastaa paremmin hänen tarpeitaan ja palvelun kulku muuttuu sujuvammaksi. 

(Lehtinen & Niinimäki, 2005: 40–41.)  

 

3.1 Asiakkaan osallistuminen palveluprosessiin  

 

Palveluille on ominaista, että sitä ei voida tuottaa ilman asiakkaan osallistumista 

(Grönroos, 2000: 47–49). Asiakkaan aktiivisella osallistumisella palveluntuotantoon 

on siis monia välttämättömiä ja hyödyllisiä seurauksia. Niitä ovat muuan muassa 

palvelun laadun paraneminen, yleinen tyytyväisyys ja asiakkaiden säilyminen. 

(Ennew & Binks, 1999.) Se lisää myös palveluntarjoajan tehokkuutta, sillä aktiivinen 

asiakas hoitaa tehtäviä, jotka muuten jäisivät yrityksen työntekijöiden vastuulle 

(Fließ & Kleinaltenkamp, 2004). Kun asiakas kertoo mahdollisimman tarkasti, mitä 

hän tarvitsee, palveluntarjoaja pystyy vastaamaan tähän tarpeeseen sen mukaisesti. 
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Yrityksen täytyy motivoida asiakasta, jotta tämä osallistuisi prosessien kehittämiseen 

ja toisi esille oman kuvansa prosessista myös muille toimijoille (Eichentopf et al., 

2011). Oppiminen asiakkaasta sekä organisatorinen oppiminen ovat myös 

arvonluonnin perustana, kuten kappaleessa 2.4 käytiin läpi (Payne et al., 2008). 

 

Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti palvelusuhteeseen vain, jos kokevat hyötyvänsä 

siitä. Asiakkaan täytyy investoida suhteeseen, esimerkiksi aikaa tai rahaa, eikä sitä 

tahdota tehdä turhaan. Myös palveluntarjoajaosapuolella on investointeja, kuten 

uusien järjestelmien hankkiminen asiakastiedon käsittelyyn. Sen voidaan nähdä 

konkreettisesti hyötyvän asiakkaan osallistumisesta tuottavuuden lisääntymisen 

vuoksi, sillä jos se tuntee asiakkaansa tarpeet ja asiakas osaa kommunikoida niistä 

tarpeeksi tarkasti, onnistutaan palvelun tuottamisessakin paremmin. Asiakkaan 

näkökulmasta ainakin riskien väheneminen, käyttämisen helpottuminen ja arvon 

lisääntyminen ovat selkeästi suhteen kehittymisen positiivisia seurauksia. Kaiken 

kaikkiaan on molempien edun mukaista osallistua palveluntuottamiseen. (Ennew & 

Binks, 1999.) 

 

Kun asiakas jakaa tarvittavan informaation palveluntarjoajalle, on selvää että 

yrityksellä on parempi ymmärrys tilanteesta ja se kykenee toimimaan 

asianmukaisesti.  Esimerkiksi kiinteistöhuoltopalveluissa asiakkaan täytyy kuvata 

millainen huolto- tai korjaustarve hänellä huoneistossaan on, jotta 

kiinteistöhuoltoyhtiö osaa palvella asiakastaan tämän tarpeisiin pohjautuen. Näin on 

toisaalta lukuisissa muissakin palvelukonteksteissa, aina alkaen lääkärillä tai 

kampaajalla käynnistä lomamatkan tai asunnon ostamiseen. Kun palveluntarjoaja 

osallistuu vuorovaikutukseen ja kertoo riittävästi tietoa itsestään, asiakkaan käsitys 

sen toiminnasta on realistisempi. Tällöin vältytään tilanteelta, jossa odotukset ovat 

korkeammalla kuin mitä loppujen lopuksi koetaan ja asiakastyytyväisyys kärsii. 

Ennewin ja Binksin (1999) mukaan tyytyväisyys palveluntarjoajaan lisää puolestaan 

asiakkaan osallistumista, eli positiivinen kierre on valmis. 

 

Toisaalta tulee ottaa huomioon, että toisinaan asiakas haluaa suhtautua palveluun 

transaktiomaisesti eikä kaipaa syvällisempää suhteen muodostamista. Syynä voi olla 

esimerkiksi ajan puute tai tietämättömyys. Tällöin asiakkaalla ei myöskään ole 
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motivaatiota osallistua palveluprosessiin. Koska asiakas on toiminnan lähtökohta, 

pitää tämä hyväksyä eikä pakottaa tätä mihinkään tiettyyn muottiin, jotta asiakas 

pysyy tyytyväisenä. (Fließ & Kleinaltenkamp, 2004; Payne et al., 2008.) 

 

Asiakkaan osallistuminen palveluprosessiin voi riippua asiakkaan kulloisestakin 

roolista. Michelin, Brownin ja Gallanin (2008) mukaan asiakkaan eri roolit voivat 

olla käyttäjä (user), maksaja (payer) ja ostaja (buyer). Roolit voivat olla jakautuneita 

eri henkilöille tai toimijoille, tai yksi taho voi olla vastuussa kaikista. 

Kiinteistöhuoltopalveluissa palvelua käyttää asiakas ja loppukäyttäjä, sen maksaa 

asiakas, kun taas ostaja on yleensä isännöintiyritys (Workshop 1). Se osapuoli, jolla 

on portinvartijan (gatekeeper) rooli, on päätöksenteossa merkittävä asema. Jos 

portinvartija on maksajana, voi se helposti ajatella lyhyen tähtäimen taloudellisia 

hyötyjä, mikä sopii vaihdanta-arvon näkökulmaan. Jotta asiakas keskittyisi enemmän 

strategiseen, pitkän tähtäimen hyötyyn eli käyttöarvoon, tulisi palveluntarjoajan 

lisätä asiakkaan ymmärrystä koko elinkaaren kustannuksista. Varsinainen 

alullepanija (initiator) tulisi tunnistaa, jotta palveluntarjoaja osaa kohdistaa 

arvoehdotukset tälle osapuolelle. Asiakkaan tarpeita voidaan jaotella sen mukaan, 

missä roolissa palveluprosessin käynnistäjä on. (Michel et al., 2008.) 

 

3.2 Arvonyhteisluonti näkökulmana palveluprosessin kuvaamisessa 

 

3.2.1 Blueprinting - toimintakaavio 

 

Palveluprosessin kuvaamisesta puhuttaessa täytyy nostaa esille palvelujohtamisen 

pioneeri, Shostack. Hän kehitti palvelun blueprinting-toimintakaavion alun perin 80-

luvun alussa (1984) tavoitteenaan tarjota malli palvelun yksityiskohtaiseen 

kuvaamiseen (Eichentopf et al., 2011). Sen tavoitteena on kuvata arvonluontia ja 

parantaa sisäistä ja ulkoista tehokkuutta. Siinä palvelu jaetaan niin pieniin osiin kuin 

mahdollista, ja ne asetellaan kaksiulotteiseen toimintakaavioon. Mallia on kritisoitu 

sen keskittymisestä liiaksi toimintoihin palveluntarjoajan näkökulmasta, jolloin 

asiakkaan näkökulma jää liian vähälle huomiolle (Johnston, 1999). 
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Kuten mainittua, alkuperäisestä mallista puuttui asiakkaan osallistuminen ja 

asiakkaan käsitykset palvelun laadusta, joten siitä on tehty useita uudistettuja 

malleja. Myös SD-logiikka on vaikuttanut tähän. (Eichentopf et al., 2011; Payne et 

al., 2008). Päivitetyissä malleissa keskeistä on, että palvelun blueprinting-mallissa 

aasiakkaan toiminnot on otettu mukaan peilikuvana toimittajan toiminnoille. Näin 

blueprinting pystyy ottamaan huomioon sekä palveluntarjoajan että asiakkaan 

näkökulman. Blueprinting-mallissa voidaan tehdä myös jaottelu asiakkaan 

käynnistämien toimintojen (customer induced activities) ja asiakkaasta 

riippumattomien toimintojen välillä (customer-independent activities). (Fließ & 

Kleinaltenkamp, 2004.) 

 

Fyysiset todisteet 

 

 

Asiakkaan toiminnot 

 

 

Vuorovaikutuksen raja 

Palvelun näyttämö 

 

 

Näkyvyyden raja 

Palvelun kulissit 

 

 

Sisäisen vuorovaikutuksen raja 

Tukiprosessit 

 

 

 

Kuvio 6. Blueprinting-kaavion komponentit (Bitner et al., 2007). 

 

Tässä tutkielmassa käytetään Bitnerin, Ostromin ja Morganin (2007) mallia, joka 

ottaa keskiökseen asiakkaan, eli palveluntarjoajan toimintoja peilataan asiakkaan 

toimintoihin. Blueprint-kaavion eri tasot ovat fyysiset todisteet (physical evidence), 

asiakkaan toiminnot (customer actions), palvelun näyttämö (onstage tai visible 

contact employee actions), palvelun kulissit (backstage tai invisible contact employee 

actions) ja tukiprosessit (support processes). Asiakkaan toiminnot tarkoittavat 

kaikkia asiakkaan ottamia askelia palveluprosessin aikana, ja ne määritellään 

mallissa ensimmäisinä. Palvelun näyttämö-osiossa keskiössä on vuorovaikutus 

asiakkaan ja asiakasrajapinnassa työskentelevien työntekijöiden välillä. Näkyvyyden 

rajan alapuolella olevat toiminnot kaaviossa ovat näkymättömissä asiakkaalle. 
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Palvelun kulisseilla tarkoitetaan ”näkymätöntä” asiakaspalvelua, kuten 

työntekijöiden valmistelua palvelun toteuttamista varten. Sisäisen vuorovaikutuksen 

raja erottaa asiakasrajapinnassa sekä tukiprosesseissa työskentelevien toiminnot 

toisistaan. Tukiprosessit tukevat nimensä mukaisesti palvelun toteuttamista, ja niihin 

saattaa liittyä teknologiaa. Lopuksi blueprint-kaaviota täydennettäessä kirjataan ylös 

palvelun fyysiset osat, joiden kanssa asiakas on kosketuksissa. (Bitner et al., 2007.) 

Prosessin kuvaaminen blueprint-kaavion avulla auttaa näkemään objektiivisesti, 

mitkä prosessit ovat näkyviä asiakkaalle ja mitkä toimijat osallistuvat kuhunkin 

prosessiin. (Gersch, Hewing & Schöler, 2011.)  

 

3.2.2 Asiakkaan toimintamallit 

 

Eichentopf et al. (2011) kuvaavat asiakkaan prosesseja kognitiivisena 

toimintamallina (script), jotka organisoivat tietoa toiminnoista, joita asiakas tekee 

arvonluontiprosessissa. Toimintamallin eräs määritelmä on seuraavanlainen: 

kausaalinen ketju, joka tarjoaa tietoa usein toistuvasta tilanteesta (Schank, 1975 via 

Eichentopf et al., 2011). Se on mahdollista suomentaa myös suoraan termillä 

käsikirjoitus. Esimerkiksi Ikean asiakkailla on mielessään selkeä käsikirjoitus, miten 

heidän tulee liikkeessä asioidessaan toimia ja mikä heidän roolinsa palvelun aikana 

on.  

 

Toimintamallit kehittyvät sitä mukaa, kun jokin toiminto tulee tutuksi. 

Kiinteistöhuollon palveluita enemmän käyttäneet tietävät paremmin, mitä on tulossa 

ja mitä heiltä vaaditaan, joten palvelu on sujuvampi kokemus. Se koostuu 

odotuksista, ja toistuvat toiminnot rikastavat sitä. Kehittyneiden toimintamallien 

avulla asiakas pystyy ennakoimaan myös muiden toimijoiden toimia. Ne koostuvat 

alatoimintamalleista (sub-script), jotka ovat pienempiä kokonaisuuksia ja täten 

pysyvämpiä, ja ne voivat muodostaa erilaisia yhdistelmiä tilanteesta riippuen. Mitä 

monimutkaisempi prosessi on, sitä enemmän toimintamallia tarvitaan, mutta toisaalta 

monimutkaisemman prosessin toimintamalli on hankalampi omaksua. (Eichentopf et 

al., 2011) 
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Palveluntarjoaja ei saa tietoonsa asiakkaan toimintamallia, ellei tämä itse 

kommunikoi sitä. (Eichentopf et al., 2010.) Malli on ikään kuin peilikuva 

perinteiselle blueprinting-mallille, joka on vastaavanlainen palveluntarjoajan 

toimintamalli. Yrityksen tavoitteena on integroida asiakkaan toimintamallit omiin 

toimintoihinsa. Eichentopfin et al. (2011) mielestä toimintamalli-ajattelutapa näkee 

asiakkaan ja yrityksen osallistumisen prosessiin ja arvonluontiin tasaveroisina. 

Edelleen näkökulmaa on kuitenkin kritisoitu, että sen lähtökohta ei ole tarpeeksi 

asiakaskeskeinen. 

 

3.2.3 Kohtaamisprosessit  

 

Payne et al. (2008) nostavat esille asiakkaan ja palveluntarjoajan omien prosessien 

lisäksi niiden väliset yhteiset prosessit, mitä on havainnollistettu myös kuviossa 5. 

Kohtaamisprosessit (encounter processes) ovat asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä 

tapahtuvia molemminpuolisia kohtaamisia ja tapahtumia. Kohtaamisprosessit ovat 

pitkälti eri osastojen välisiä, sillä niihin voivat osallistua henkilöt yrityksen kaikista 

osastoista asiakaspalvelijoiden lisäksi. Esimerkiksi laskun vastaanottaminen on 

kohtaamisprosessi taloushallinnon kanssa. Kohtaamisprosessien aikana tapahtuu 

oppimista kahteen suuntaan, mitä kautta osapuolet saavat tietoonsa toisen 

kokemuksia palvelun kulusta. Organisaation oppiminen asiakkaasta lisää sen 

mahdollisuuksia vastata asiakkaan tarpeisiin ja parantaa asiakkaan 

palvelukokemusta, ja sitä kautta parantaa arvon yhteisluontia. Kun asiakkaalle 

muodostuu käsitys organisaation tarjoamista palveluista, vaikuttaa se asiakkaan 

aktiivisuuteen osallistumisessa. (Payne et al., 2008.)  

 

Asiakkaan kulkua palvelutapahtumien lomassa voidaan tarkastella siis useiden eri 

teorioiden ja työkalujen avulla. Palvelusta voidaan erottaa vielä tekijät, jotka ovat 

asiakkaan mielestä onnistuneita, epäonnistuneita tai neutraaleja. Vaikka tässä 

tutkielmassa ei keskitytä palvelun laadun arviointiin, voi esimerkiksi 

palvelutapahtumien analyysi (service transaction analysis) soveltavin osin antaa 

relevantteja keinoja asiakkaan palveluprosessien tunnistamiseksi. Yrityksen tulee 

ensinnäkin kokonaisuutena tietää, millainen heidän palvelukonseptinsa on. Tämä on 

oltava työntekijöiden tiedossa, jotta kaikki toiminnot ja henkilöt viestivät samaa 
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sanomaa. Toinen askel on konsulttiasiakkaiden kulkeminen oikean palveluprosessin 

läpi, ei vain suunnitelman. Lopuksi varsinaiset asiakkaat kulkevat palvelun läpi, ja 

samalla arvioivat eri palvelun osien laatua. (Johnston, 1999.) 

 

3.3 Asiakkaan arvonluonti näkökulmana palveluprosessin kuvaamisessa - 

Palvelumuotoilun keinot  

 

Palvelumuotoilu (service design) on suhteellisen uusi tieteen ala, joten kehittyy koko 

ajan. Palvelumuotoilua ei ole pystytty vielä tyhjentävästi määrittelemään, mutta 

erilaisia määrittely-yrityksiä käydään läpi seuraavassa kappaleessa. Tiivistettynä sen 

tavoite on tehdä palvelut ”käsin kosketeltaviksi” ja näkyviksi, jotta niitä on helpompi 

käsitellä ja muokata. Palvelumuotoilun keinoille ominaista on empatia käyttäjiä 

kohtaan, luovuus sekä visuaalinen ajattelutapa. (Miettinen, 2011: 20–41.) 

 

Toistaiseksi palvelumuotoilu ei ole täysiin vakiinnuttanut asemaansa yritysten 

käytännöissä, sillä työkaluissa ja prosesseissa on vielä kehitettävää. Sillä ei ole 

myöskään vielä tutkittuja näyttöjä vaikutuksista esimerkiksi kustannuksiin. 

Kuitenkin tutkijat ympäri maailmaa, ensimmäisenä Kölnin yliopistossa ja nykyään 

monissa muissa, kuten Standfordin yliopistossa, ovat ottaneet tutkimuskohteekseen, 

miten muotoilu saadaan osaksi palveluiden kehittämistä. Fyysisten tuotteiden parissa 

teollisella muotoilulla on onnistunutta näyttöä jo vuosikymmenten ajalta. (Ostrom et 

al., 2010.) 

 

Palvelun kehittämistä on perinteisesti pidetty abstraktina prosessina, mikä tuo 

haasteita prosessin hahmottamiseen. Palvelun kehittäminen on asiantuntijalähtöistä ja 

lähinnä reaktiivista, eli siinä korjataan jotain, mikä meni pieleen. Tuloksena on 

yleensä vähittäisiä parannuksia, jotka asiakas vahvistaa vasta markkinoilla. 

Parannukset pohjautuvat asiakkaan tiedostamiin tarpeisiin. (Koivisto, 2007.) 

 

Palvelumuotoilu tuo palveluiden kehittämiseen innovatiivisen otteen. Kehitystyössä 

asiakkaat ovat keskeisinä osapuolina mukana alusta loppuun. Palvelumuotoilun 

erityispiirteitä ovatkin käyttäjälähtöisyys ja palvelun kokonaisvaltaisuus, jossa 

palvelu nähdään asiakaskokemuksena. Palvelumuotoilun logiikka on olla ennakoiva 
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ja saada aikaan innovaatioita asiakkaan tiedostamattomien tarpeiden pohjalta. 

Palvelu nähdään konkreettisena prosessina, mikä helpottaa sen muotoilua. (Koivisto, 

2007.) Palvelumuotoilu sopii erityisesti kuluttajapalveluiden kehittämiseen. Se on 

hyvin asiakaslähtöistä, ja ikään kuin tuo asiakkaalle kasvot massan sijaan. 

(Hämäläinen, Nyman, Björk & Lammi, 2009.) Asiakas nähdään myös 

palvelumuotoilun kirjallisuudessa ensisijaisena arvonluojana. Palvelumuotoilun 

tavoitteena on ymmärtää asiakasta perusteellisesti tiedostamattomista tarpeista 

lähtien (Heinonen et al., 2010). Toisaalta tavoitteena voidaan nähdä olevan myös 

asiakkaan riippumattoman arvonluonnin toimintojen selvittäminen. Koska tässä 

tutkimuksessa tutkijalla ei ole käytössään resursseja tiedostamattomien tarpeiden 

selvittämiseen, palvelumuotoilun keinoja ei sovelleta sellaisenaan, vaan sen 

ideologiasta pyritään ottamaan vaikutteita tutkimuksen kulkuun. Asiakkaan 

subjektiiviselle kokemukselle äänen antaminen nähdään tärkeimpänä lähtökohtana. 

 

3.3.1 Palvelumuotoiluprosessi ja menetelmät 

 

Palvelumuotoiluprosessiin kuuluu lähteestä riippuen useita eri vaiheita. Mager 

(2009) on jakanut prosessin vaiheet karkeasti tutkimusvaiheeseen, luomisvaiheeseen, 

arviointivaiheeseen ja toteutusvaiheeseen. Tutkimusvaiheessa on tärkeä saada 

ymmärrystä asiakkaasta ja tämän ympäristöstä, minkä pohjalta voidaan joko alkaa 

luoda täysin uutta palvelua tai parantaa olemassa olevaa. Luomisvaiheessa kehitetään 

vaihtoehtoisia palvelumalleja, joiden toimivuutta puolestaan tarkastellaan 

arviointivaiheessa. Toteutusvaiheesta päästään jälleen tutkimusvaiheeseen, sillä 

kehitysprosessi on jatkuvaa palvelumuotoilussa. Moritzin (2005) jaottelu on 

yksityiskohtaisempi, esimerkiksi luomisvaihetta tarkastellaan konseptoinnin ja 

prototypoinnin avulla. Myös Moritz (ibid.) korostaa jatkuvan kehityksen 

ylläpitämistä. Näihin vaiheisiin ei ole tarpeen syventyä tämän tutkimuksen kohdalla, 

sillä tässä keskitytään asiakasymmärryksen saavuttamiseen ja sen visualisointiin 

palvelupolun muodossa.  

 

Tutkielmassa eniten korostuu ensimmäinen vaihe eli ymmärryksen saavuttaminen 

asiakkaista ja heidän tarpeistaan, sekä piilevistä että tietoisista, samoin kuin 

palveluntarjoajan resursseista ja tavoitteista. Lisäksi täytyy ymmärtää kontekstia, 
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missä palvelu tapahtuu, sekä toimijoiden välisiä liikesuhteita. Tässä vaiheessa 

käytetyt menetelmät ovat esimerkiksi haastattelu, havainnointi, etnografian 

menetelmät tai esimerkiksi varjostus. (Moritz, 2005: 125; Miettinen, 2009: 10–14.) 

 

Asiakasymmärrys tarkoittaa muun muassa ymmärrystä asiakkaiden tarpeista, 

odotuksista, toiminnan motiiveista ja arvoista, mihin heidän valintansa pohjautuvat. 

Siitä on tärkeä hankkia tutkimustietoa, kun halutaan tuottaa ratkaisuja palvelujen tai 

tuotteiden muodossa. Liiketoiminnan näkökulmasta on ymmärrettävä, mistä seikoista 

arvo muodostuu palvelussa asiakkaalle. Vain todellisen ymmärryksen pohjalta 

yrityksen arvolupaukset voidaan lunastaa. Koska palvelukokemus syntyy 

asiakkaiden ja asiakaspalvelijoiden vuorovaikutuksessa, myös asiakasrajapinnassa 

työskentelevien tarpeita on ymmärrettävä. Palvelumuotoilussa on oltava perillä myös 

laajemmasta kokonaisuudesta, eli miten eri palvelut tukevat toisiaan. (Tuulaniemi, 

2011: 71–75.)  

 

Tässä tutkimuksessa toimiala- ja asiakasymmärryksen pohjalta luodaan asiakkaan 

palvelupolun kuvaus, siten kuin tapausyrityksen nykyiset asiakkaat sen tällä hetkellä 

kokevat. Polun avulla päästään käsiksi myös kriittisiin kohtiin, joita olisi tarpeen 

kehittää tulevaisuudessa. Palvelupolun lisäksi palvelun vaiheet kuvataan blueprint-

kaavion avulla, jossa näkyy myös palveluntarjoajan tuotantoprosessi sekä 

läpinäkyvyyden raja asiakkaalle. 

 

3.3.2 Palvelupolku, palvelutuokiot ja kontaktipisteet 

 

Palvelupolku 

Palvelumuotoilussa pyritään näkemään palvelu asiakkaan näkökulmasta. 

Palvelupolku käsitteenä on ikään kuin sateenvarjo useammalle menetelmälle, joissa 

havainnollistetaan ja kuvataan palvelua eri tavoin. (Koivisto, 2011: 55.) Myös 

kosketuspistepolku on eräs suomennos englanninkieliselle customer journey – 

käsitteelle (Löytänä & Kortesuo, 2011; Moritz, 2005). Palvelupolku huomioi 

asiakkaan omat tarpeet ja valinnat palvelun kuluttamisessa palveluntarjoajan 

suunnitellun tuotantoprosessin lisäksi (Koivisto, 2009: 50). Palvelupolun 

mallintaminen auttaa pohtimaan yrityksen ja asiakkaan kohtaamista ajassa. Sen 
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avulla voidaan yksityiskohtaisesti tarkastella asiakaskokemusta ja sen 

kontaktipisteitä sekä mahdollisia kriittisiä kohtia, joita tulisi parantaa. Näiden kautta 

palvelupolku-ajattelu pystyy ottamaan asiakaskokemuksen huomioon 

kokonaisuutena. (Hämäläinen et al., 2009.) Parhaiten palvelupolku pystytään 

kuvaamaan, kun havainnoidaan oikeita asiakkaita oikeassa palvelutilanteessa 

(Fegelström, 2010). Palvelupolku on jaettu pienempiin osiin, palvelutuokioihin ja 

kontaktipisteisiin, käytännön kannalta helpomman tarkastelun saavuttamiseksi, mikä 

on tyypillistä muotoilun ongelmanratkaisua (Tuulaniemi, 2011: 78). 

 

Palvelupolku kuvaa, miten asiakas kokee palvelun tai mitä tämä havaitsee palvelun 

aikana (Koivisto, 2011: 55) ja usein myös sitä ennen ja sen jälkeen (Segelström, 

2010). Palvelupolun muodostamisessa tärkeää on päättää palvelun ensimmäinen ja 

viimeinen kontaktipiste, jotta polku saa selkeät raamit (Kuha, Mager & Nurminen, 

2009).  Tämän avulla palvelupolku voidaan jakaa myös aikaan ennen varsinaista 

vuorovaikutusta palveluntarjoajan kanssa, kuten yhteystietojen etsintä, samoin kuin 

aikaan vuorovaikutuksen jälkeen, kuten asiakkaan omat ajatukset palvelusta (Kuha, 

Mager & Nurminen, 2009). Jokainen asiakas voi muodostaa omanlaisensa polun 

perustuen omiin arvoihin ja aiempiin kokemuksiin, sillä yleensä yritykset tarjoavat 

useampia kanavia vuorovaikutukseen. Palvelupolkuun vaikuttavat siis sekä 

asiakkaan omat valinnat että palveluntarjoajan toiminnot. (Koivisto, 2009: 142–143.)  

 

Kaiken kaikkiaan palvelupolun kuvaaminen on ainutlaatuinen tapa nähdä, miten 

kaikki kontaktipisteet, palvelutuokiot ja kanavat muodostavat kokonaisuuden ja 

vuorovaikuttavat asiakkaan elämään, kokemuksiin ja tarpeisiin (Parker & Heapy, 

2006).  Palvelupolussa nähdään, miten asiakas ja palveluyritys kohtaavat, ja miten 

asiakaskokemus muodostuu sen kautta (Löytänä & Kortesuo, 2011). Ensisijaisena 

tavoitteena ei siis ole tehostaa yrityksen operatiivisia prosesseja.  (Parker & Heapy, 

2006). 

 

Palvelun kuvitteleminen näyttämönä auttaa kokonaisuuden hahmottamista. 

Näyttelijöiden rooleissa ovat asiakaspalvelijat, jotka vievät juonta sujuvasti 

eteenpäin. Asiakas on itse aktiivisesti mukana näytöksessä ja saa uniikin 

käyttäjäkokemuksen. Näyttämön takana löytyvät myös kulissit (backstage), jossa 



 

 

34 

valmistellaan tarvittavat lavasteet kuntoon, kuten oikeanlaiset työkalut 

kiinteistöhuoltopalveluissa.  (Moritz, 2005: 40–41.) 

 

Palvelupolkua voidaan hyödyntää myös asiakkaiden segmentoinnissa. Asiakkaan 

palvelupolun kululla on useita erivaihtoehtoja, joista asiakas valitsee sopivan 

tilanteensa mukaan. Kiinteistöhuollon asiakkaiden keskuudessa tämä voisi tarkoittaa, 

että osa haluaa tilata huoltopyynnön perinteisesti puhelimitse, joku toinen taas 

itsenäisesti Internetin kautta. Loppujen lopuksi segmentointia tärkeämpää on, että 

palveluntarjoaja pystyy kuvailemaan asiakkaidensa tarpeet. (Parker & Heapy, 2006.) 

 

Palvelutuokiot 

Palvelupolussa pyritään löytämään kaikki palveluprosessin osat, palvelutuokiot 

(service moments). Ne ovat yksittäisiä vuorovaikutustilanteita palveluntarjoajan ja 

asiakkaan välillä, ja niiden kautta palvelu ikään kuin tuotetaan. Esimerkiksi check-in 

lentokentällä on yksi palvelutuokio. (Koivisto, 2009: 142–149.)  

 

Havainnollistettaessa palvelutuokiota palvelupolulla on mahdollista ottaa mukaan 

myös arvio, miten positiivinen tai negatiivinen tilanne se on asiakkaalle. Psykologi 

Daniel Kahneman teorian mukaan (via Löytänä & Kortesuo, 2011) asiakas perustaa 

kokemuksen arvioinnin pitkälti palvelun huippuhetken ja sen lopun perusteella. 

Huippukohta voi positiivisin tai negatiivisin kohta koko polussa. Tämä tulisi ottaa 

huomioon palvelupolun suunnittelussa. Esimerkiksi lentomatkalla asiakas voi kokea 

positiivisen huipun, jos hänen toiveensa ikkunapaikasta otetaan huomioon. 

Kokemusta voi huonontaa kuitenkin huomattavasti, mikäli lennon jälkeen 

matkatavarat ovat myöhässä. Ikeassa puolestaan mahdollisen jonotuksen tuoma 

negatiivinen vaikutus on kompensoitu sijoittamalla edulliset hot dog -kojut heti 

kassojen jälkeen. (Löytänä & Kortesuo, 2011: 113–119.)  

 

Kontaktipisteet 

Palvelutuokiot puolestaan muodostuvat lukemattomista kontaktipisteistä 

(touchpoints), joiden kautta asiakas kokee ja aistii palvelun. (Koivisto, 2009.) 

Mukana ovat kaikki aistit ja vuorovaikutus palveluntarjoajan ja muiden toimijoiden 

kanssa. Näihin pieniin asioihin vaikuttamalla pystytään kontrolloimaan koko 
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elämystä, kuten myös miten ne toteuttavat yrityksen viestimää sanomaa. Kaikkien 

kontaktipisteiden tulisi olla palvelun harkittuja osakokonaisuuksia, jotka 

muodostavat loogisen palvelukokemuksen. On tärkeää, että yrityksen viestimä kuva 

ja asiakkaan kokemukset olisivat mahdollisimman yhteneväiset, sillä ristiriita näiden 

välillä kasvattaa epäluottamusta. Toisin sanoen, yrityksen on pidettävä lupauksensa. 

(Parker & Heapy, 2006; Grönroos & Ravald, 2011.) Jokin kontaktipiste saattaa olla 

ikään kuin heikko lenkki, joka vaikuttaa asiakkaan kokemukseen, vaikka muut 

pisteet olisivat kunnossa. (Tuulaniemi 2011: 80–81.)  

 

Kontaktipisteet jaotellaan edelleen kanaviin, esineisiin, toimintamalleihin ja ihmisiin. 

Kanavat ovat fyysinen, digitaalinen tai aineeton ympäristö, missä palvelu tapahtuu, 

kuten lentokentän odotustila tai kiinteistöhuoltopalveluissa asiakkaan asuinympäristö 

tai palveluntarjoajayrityksen kotisivut. Usein palveluita tuotetaan usean kanavan 

kautta ja yhdessä tilassa voi olla useita kontaktipisteitä. Palvelutilat saattavat jäädä 

liian vähälle huomiolle, vaikka esimerkiksi sisustuksen on mukana muodostamassa 

asiakaskokemusta, ja sen kautta voidaan viestiä esimerkiksi yrityksen arvoja. 

Toisaalta taas kiinteistöhuoltopalveluissa yrityksen henkilökunta tulee asiakkaan luo, 

eikä asiakkaiden tarvitse käydä heidän tiloissaan. (Koivisto, 2009: 142–149.) 

 

Esineet kontaktipisteinä ovat usein tavaroita tai koneita, joita asiakas tarvitsee tai saa 

palvelua käyttäessään, kuten lippu tai kanta-asiakaskortti. Niitä ei kuitenkaan 

kaikissa palveluissa tarvita tai ole, esimerkiksi kiinteistöhuoltoyrityksen asiakkaat 

eivät tarvitse fyysisiä apuvälineitä palvelua käyttääkseen. Toisaalta esineillä 

tarkoitetaan myös palveluntarjoajan käyttämiä välineitä, jotka asiakas näkee 

palvelutilanteessa, kuten työkalut. Asiakas voi myös osaltaan niiden perusteella tehdä 

omia johtopäätöksiä palvelun laadusta. (Koivisto, 2009: 142–149.) 

 

Toimintamallit määrittävät palvelun tuotantotavan palvelutuokiossa, miten yrityksen 

työntekijää opastetaan hoitamaan työtehtävänsä asiakas huomioon ottaen. 

Toimintamalleista voidaan vielä erottaa eleet, jotka ovat hyvin pieniä yksityiskohtia, 

mutta voivat vaikuttaa yllättävän paljon asiakkaan kokemukseen. Esimerkki siitä on 

asiakaspalvelijan ystävällinen tervehdys yhteydenotossa. (Koivisto, 2009: 142–149.) 
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Ihmiset viittaavat muihin sekä palvelun muihin käyttäjiin, esimerkiksi kaupassa on 

usein muitakin asiakkaita samaan aikaan. Ihmiset kontaktipisteinä tarkoittavat myös 

yrityksen asiakaspalvelijoita, mikä on tämän tutkimuksen kannalta 

tarkoituksenmukaisempaa tarkastella. Asiakaspalvelijoilla ja muilla asiakkaan kanssa 

vuorovaikutuksessa olevilla työntekijöillä tulisi olla selkeät roolit toisiinsa nähden, 

jotta he pystyvät palvelemaan asiakasta jouhevasti, ilman päällekkäisyyksiä tai 

tilanteita, joissa ei tiedetä kuka on tietystä asiasta vastuussa.  (Koivisto, 2009: 142–

149.)  

 

Parker ja Heapy (2006) korostavat teoksessaan myös kanavien merkitystä 

asiakaspolun kulussa. Kanavat olla yhteydessä yrityksen kanssa muodostavat osan 

palvelukokemuksesta, joten niihin tulee kiinnittää huomiota. Niiden määrä on 

kasvanut huomattavasti teknologian kehittymisen vuoksi. Palveluntarjoajan tulisi 

selvittää, millaiset ovat asiakkaiden tarpeet kanavien suhteen. Tehokkuusajattelu ei 

saa olla tässä pohjana, jos yritys haluaa todella olla asiakaslähtöinen. Kanavasta 

toiseen vaihtaminen täytyy olla vaivatonta asiakkaalle, jotta se voi olla yhtä helposti 

yhteydessä esimerkiksi puhelimitse tai fyysisen liikkeen kautta, omien halujensa 

mukaan. Teknologia on yksi keino parantaa kanavien toimivuutta, mutta ei suinkaan 

ainoa. Keskiössä täytyy edelleen olla palvelut ja niiden parantaminen, ei teknologia. 

(Parker & Heapy, 2006.)  

 

3.4 Asiakkaan palvelupolun kuvaaminen 

 

Kohtaamiset kuvastavat jotakin, mitä organisaatio suunnittelee asiakasta varten. 

Kontaktipisteet ja palvelupolku puolestaan edustavat mitä käytännössä tapahtuu 

asiakkaan näkökulmasta. (Zomerdijk & Voss, 2010.) Tämä on hyvin keskeinen 

näkökulma tutkimuksen kannalta, sillä tutkimuksessa halutaan oikeasti nähdä miten 

palveluprosessi näyttäytyy asiakkaalle. Tätä tukee valittu arvonluonnin näkökulma, 

että asiakas nähdään pääasiallisena arvonluojana ja palveluntarjoaja voi tarjota 

asiakkaalle arvoehdotuksia ja osallistua arvonluontiin asiakkaan salliessa 

vuorovaikutuksen kautta (Vargo & Lusch, 2004). Tässä tutkimuksessa 

keskeisimmäksi tarkastelutavaksi valitaan asiakkaan palvelupolku, sillä se on aidosti 
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asiakaslähtöinen ja keskittyy palvelun kokemiseen vuorovaikutuksen kautta. Lisäksi 

se mahdollistaa monipuolisen visuaalisen työskentelyn tilanteesta riippuen.  

 

Toisaalta palvelupolulla on yhtäläisyyksiä muihin teorioihin, esimerkiksi 

kohtaamisprosessi on hyvin lähellä kontaktipisteen käsitettä (touchpoint), jota 

käytetään palvelumuotoilun sanastossa (Moritz, 2005). Toisaalta täydentävät teoriat 

voivat syventää palvelupolun kuvaamista, kuten palvelutapahtumien analyysi tuo 

mukaan kokemuksen arvioinnin. Myös blueprint-kaaviota voidaan hyödyntää 

palvelupolun kanssa yhdessä, sillä avaa palvelupolun taustaa myös palveluntarjoajan 

näkökulmasta. Blueprint-kaavio auttaa etenkin läpinäkyvyyden rajan pohtimista 

asiakkaan silmin. Sen heikkoutena on kuitenkin muiden toimijoiden kuin asiakkaan 

ja palveluntarjoajan jättäminen huomiotta osana palveluprosessia. Vaikka 

palvelupolku on valittu päämenetelmäksi, täytyy muistaa, ettei palvelukokemus ei 

kuitenkaan oikeassa elämässä toteudu pelkästään kontaktipisteiden tai vastaavien 

kautta. Myös monella muulla seikalla sen ulkopuolella on myös merkitystä, 

esimerkiksi emotionaalisilla seikoilla. (Heinonen et al., 2010). 

 

Kuvioon 8 on koottu tutkimuksessa sovellettava teoreettinen viitekehys 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Keskiössä on asiakkaan arvonluontiprosessi, joka 

tulisi olla lähtökohta palvelua suunniteltaessa ja toteutettaessa. Keskimmäinen 

katkoviiva kuvastaa asiakkaan palveluprosessia palvelupolun muodossa 

palvelutuokioiden ja kontaktipisteiden kautta, mikä on varsinainen tutkimuksen 

kohde. Lisäksi mallissa nähdään palvelupolun aloitus- ja lopetuspisteet asiakkaan 

näkökulmasta. Uloimmassa kehässä tarkastellaan palveluntarjoajan tuotantoprosessin 

kytkeytymistä asiakkaan palvelupolkuun. Nuolet tuotantoprosessin eri osien sekä 

palvelutuokioiden ja kontaktipisteiden välillä kuvastavat vuorovaikutusta asiakkaan 

ja palveluntarjoajan välillä. Kontaktipisteitä voi olla hyvin suuri määrä kussakin 

palvelutuokiossa, tai niitä voi esiintyä yksittäin varsinaisen palvelutuokion 

ulkopuolella, esimerkiksi asiakkaan nähdessä palveluntarjoajan mainoksen. 
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Asiakkaan 

arvonluonti-

prosessi

Palvelun 

tuotantoprosessi

Tuotantoprosessin 

eri osia

Yksittäinen konktatipiste 

palvelutuokion ulkopuolella

Asiakkaan 

palvelupolku

Kontaktipisteistä 

muodostunut 

palvelutuokio

 

Kuvio 7. Teoreettinen viitekehys (mukaillen Grönroos, 2000: 280). 

 

Palvelutuokiot ovat vuorovaikutusta asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä, mutta 

toisaalta asiakkaan palvelupolussa voi olla riippumatonta arvonluontia (Grönroos, 

2011), joka tapahtuu yksinomaan asiakkaan päässä palveluntarjoajan 

ulottumattomissa. Se otetaan myös mallissa huomioon vuorovaikutustilanteiden 

väliin jäävänä alueena.  

 

Teoreettinen viitekehys pyrkii yhdistämään mallin asiakkaan palvelupolusta 

asiakkaan arvonluontiin. Myös palveluntuotantoprosessi on otettu huomioon, vaikka 

se ei tässä tutkimuksessa ole ensisijaisena kiinnostuksen kohteena. Se auttaa 

kuitenkin näkemään laajemman kuvan, miten asiakkaan ja palveluntarjoajan 

toiminnot linkittyvät toisiinsa.  
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

 

Tässä osiossa käydään läpi tutkijan lähestymistapa ontologiaan, epistemologinen 

kanta sekä niihin pohjautuvat metodologiset valinnat. Niiden jälkeen käsitellään 

empiirisen aineiston keruutavat ja kuvaillaan ne. Lopuksi avataan tutkijan käyttämät 

analysointimenetelmät. 

 

Positivistinen lähestymistapa tutkimusongelmaan on ollut jo pidempään ominaista 

palveluiden tutkimuksessa. Sen valossa tutkija näkee palvelut enemmän yksittäisinä 

transaktioina ja tilanteen staattisena, joka ei ota huomioon ajan kulumista. (Tronvoll, 

Brown, Gremler & Edvardsson, 2011.) Tutkijoilla on usein hyvin palveluntarjoaja- 

tai palvelukeskeinen näkökulma ja näin ollen asiakas nähdään passiivisena 

osapuolena (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Positivistisessa paradigmassa yleistä on 

tutkijan keskittyminen olemassa olevaan kirjallisuuteen, jonka pohjalta määritellään 

käsitteet. Service Dominant –logiikan yleistymisen myötä palveluiden tutkimuksessa 

on korostettu dynaamisempaa lähestymistapaa. (Tronvoll et al., 2011.) 

 

Tässä tutkimuksessa lähestymistapa on dialoginen. Sen pohjalta tutkijan 

epistemologinen lähtökohta on ymmärtää prosesseja ja vuorovaikutusta ajan 

kuluessa. Tutkija ja tutkittavat ovat suorassa vuorovaikutuksessa keskenään, ja 

tutkimuksen kulku ja muoto voivat muuttua sen pohjalta tutkimuksen aikana. 

Tarkoituksena on saada kokonaisvaltaista ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijan 

lähestymistavalla on vaikutusta tutkimusmetodien valintaan, sillä tutkijan täytyy 

löytää keino tapauksessa saada syvällistä tietoa tutkimuskohteen muuttuvista 

tilanteista. Sen pohjalta on valittu tapaustutkimus tutkimusstrategiaksi. (Tronvoll et 

al., 2011) 

 

4.1 Tapaustutkimus tutkimusstrategiana  

 

Tapaustutkimus (case-tutkimus) voidaan nähdä joko valintana tutkimuskohteesta tai 

tutkimusstrategiana, joista tämän tutkielman näkökanta on jälkimmäinen. Tutkija 

tutkii tapausta tai tapauksia ajan myötä yksityiskohtaisen, syvällisen ja monipuolisen 



 

 

40 

aineiston valossa. Siinä tutkimuksen kohteena on yksi tai muutama 

tarkoituksenmukaisesti valittu tapaus, eli tapausmäärä on hyvin pieni. Tässä 

tutkimuksessa niitä on vain yksi, sillä tarkoituksena on tarkastella juuri tämän 

yrityksen asiakkaiden palveluprosessia. Tarkoituksena on saada kuvailevaa ja 

syvällistä tietoa uniikista tapauksesta.  Tyypillistä on, että kiinnostuksen kohteena 

tietty prosessi tai tapahtumasarja, tässä tapauksessa asiakkaan palvelupolku. 

(Creswell, Clarck Plano & Morales, 2007; Koskinen et al., 2005: 154 – 175.) 

Tutkimukseen valittu tapausyritys sopii hyvin tutkimuksen kohteeksi, sillä 

palvelupolku-teoriaa ei ole ennen testattu kiinteistöhuollon kontekstissa. Yritys on 

lisäksi kiinnostunut lisäämään läpinäkyvyyttään toiminnassa ja on hyvin 

asiakaslähtöinen jo valmiiksi.  

 

Tapaustutkimusta voidaan jaotella edelleen eri periaatteilla. Tähän tutkielmaan sopii 

Yinin (2009: 42–50) jaottelu tapausten määrän perusteella, jolloin vaihtoehtoina ovat 

yksittäisiin tapauksiin keskittyvät tutkimukset, kuten tässä tutkimuksessa, sekä 

monitapaustutkimukset. Pelkästään yhden tapauksen käyttö voidaan perustella 

kriittisyydellä, eli se voi esimerkiksi vahvistaa jotakin teoriaa; ainutlaatuisuudella, 

jolloin kyseessä on ääritapaus; keskimääräisyydellä, jolloin tapaus on hyvin 

tyypillinen esimerkki tietyssä kontekstissa; tai paljastavuudella, jolloin tapauksen 

avulla pääsee tutkimaan aiemmin tutkimatonta kohdetta eli avautuu uusi 

tutkimuskohde. Tässä tutkimuksessa perusteluna on, että tapausyritys on tyypillinen 

esimerkki alallaan ja toisaalta palvelumuotoilun keinojen soveltaminen 

kiinteistöpalvelualalla tuo tapaukseen erityisyyttä.  

 

Tapaustutkimuksessa tutkijalta vaaditaan paljon, koska siinä ei ole samanlaisia 

vakiintuneita käytäntöjä kuin esimerkiksi survey-tutkimuksessa. Kysymysten asettelu 

on tärkeää ja kuunnella vastauksia siten, että omat ennakkokäsitykset eivät muovaa 

tulkintaa. Myöskään teoria ei saisi ohjata yksioikoisesti empiirisen aineiston 

tulkintaa, vaan myös ristiriitaisia viestejä tulisi kuunnella ja tutkia lähemmin. 

Tapaustutkimuksessa vaaditaan usein joustavuutta ja valmiutta muuttaa alkuperäisiä 

suunnitelmiaan, mikäli vastaan tulee mahdollisuus, johon tarttua. (Yin, 2009: 67–73.) 

Tällaista tutkimusprosessia kutsutaan abduktiiviseksi tutkimusprosessiksi, joka on 

tapaustutkimukselle tyypillistä. Siinä yhdistyvät induktiivisen ja deduktiivisen 
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tutkimusprosessin piirteet. Tutkija luo teoreettisen viitekehyksen aiempien 

tutkimusten pohjalta ja empiiristä aineistoa tarkastellaan sen pohjalta. Empiirinen 

aineisto voi kuitenkin tuoda uusia näkökulmia ja muokata alkuperäistä teoreettista 

viitekehystä. Abduktiossa tutkimusprosessille annetaan tilaa kehittyä tutkimuksen 

kuluessa löydösten pohjalta. (Dubois & Gadde, 2002.) Abduktiivista 

tutkimusprosessia sovelletaan myös tässä tutkimuksessa, sillä tutkija näki 

hyödylliseksi säilyttää vapauden muovata tarpeen mukaan tutkimuksen kulkua 

empiirisen aineiston löydösten pohjalta. 

 

4.2 Aineistonkeruumenetelmät  

 

Laadullisen tutkimuksen aineistolle ominaista on monipuolisuus ja rikkaus ja sitä on 

mahdollista tarkastella monesta eri näkökulmasta ja saada esiin yllättäviäkin seikkoja 

(Alasuutari, 1999: 66–67). Tiedonkeruumenetelmät liittyvät kiinteästi ihmisiin, ja 

niitä ovat esimerkiksi havainnointi, keskustelut tai haastattelut. Niissä tutkittavien 

näkökulmat pääsevät hyvin esille. Tutkittava kohdejoukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti tilanteesta riippuen ja tutkijan oman harkinnan mukaan. 

Tutkimussuunnitelmaa voidaan muuttaa tilanteen mukaan ja joustavuus on hyvin 

tyypillistä. Kaiken kaikkiaan tutkimus on ainutlaatuista ja se näkyy myös 

tulkinnassa. Tutkijan omat arvot vaikuttavat päätösten taustalla, joten täydelliseen 

objektiivisuuteen on hankala päästä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007: 154 – 

160.) 

 

Koska tutkimusaihe asiakkaan palveluprosessi on subjektiivinen käsite, on asiakkaan 

näkemysten ymmärtäminen välttämätöntä palveluprosessin hahmottamiseksi. 

Palvelumuotoilun filosofia korostaa yhteissuunnittelua palvelun käyttäjien kanssa. 

Muita sen kannattamia menetelmiä ovat esimerkiksi käyttäjien havainnointi ja 

visuaalinen työskentely koko prosessin ajan. Näitä käytetään aidon 

asiakasymmärryksen saavuttamiseksi. (Miettinen, 2011: 20–41.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa haastattelututkimus on hyvin tyypillinen 

aineistonkeruumenetelmä, mikä soveltuu hyvin tapaustutkimuksen käyttöön. Lisäksi 

se korostaa asiakkaan olevan aktiivinen ja merkityksiä luova osapuoli. (Hirsjärvi et 
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al., 2007: 200.) Se on valittu myös tässä tutkimuksessa päätavaksi. Erilaisten 

lähteiden käyttö on kuitenkin suositeltavaa, sillä useiden aineistolähteiden käyttö 

lisää aineistotriangulaatiota ja sitä kautta myös luotettavuutta. (Tronvoll et al., 2011; 

Yin, 2009: 101–114.) Yin (2009) on jakanut kirjassaan lähteet kuuteen eri luokkaan, 

jotka ovat yrityksen asiakirjat (documentation), arkisto (archival records), 

haastattelut (interviews), suora havainnointi (direct observation), osallistuva 

havainnointi (participant-observation) ja fyysiset todisteet (physical artefacts). 

Näillä kaikilla on omat etunsa ja heikkoutensa, mutta niitä yhdistelemällä päästään 

parhaisiin tuloksiin luotettavuuden kannalta. Alla on listattu tässä tutkimuksessa 

käytetyt lähdetyypit. 

 

Yrityksen asiakirjat  

Tutkija sai tutustua kahteen erilaiseen huoltosopimukseen, sekä laajaan että 

suppeaan. Lisäksi tutkijalle annettiin viisi dokumenttia tehdyistä huolloista, jotka 

tulostettiin tapausyrityksen sisäisestä sähköisestä järjestelmästä. Dokumentista löytyi 

tiedot tilaajasta, tehtävänkuvauksesta, työseloste, suoritettu aika sekä paljon muita 

yksityiskohtia. Näiden pohjalta tutkija sai konkreettisia lisätietoja liittyen 

kiinteistöhuoltoyhtiön toimenkuvaan ja pystyi hahmottamaan 

kiinteistöhuoltoyrityksen toimintatapaa syvällisemmin. 

 

Arkisto 

Tutkija sai tapausyrityksen hallussa olevan VTT:n tekemän tutkimuksen 

Kiinteistöpalvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus -raportin samoin kuin kattoyhdistys 

Kiinteistöpalvelut ry:n viestintämateriaalia käyttöönsä. Tutkija tutustui yhteensä 

kolmeen tapausyritykselle tehtyyn opinnäytetyöhön, joiden aiheet liittyvät 

asiakastyytyväisyyteen, palveluprosessien kehittämiseen ja arvonyhteisluontiin. 

Tutkijalla oli mahdollisuus tutustua tapausyritykseen tehdyn aikaisemman 

arvonyhteisluontiin keskittyvän tutkimuksen haastatteluaineistoon, josta saatiin 

taustatietoa isännöitsijän roolista.  

 

Workshopit 

Tutkimuksen empiirisen aineiston keruu alkoi oikeastaan heti gradun teon alussa 

1.10.2013, jolloin oli Moduserv-projektin yritysten arvonluontiin keskittyvä 
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workshop. Workshop kesti neljä tuntia. Tapausyrityksestä mukana oli kaksi henkilöä. 

Tutkija keräsi muistiot keskusteluista sekä kuvasi workshopin aikana tehdyn 

visuaalisen yrityksen arvonlupausta esittävän kuvion. Tämä toimi pohjana yrityksen 

toimintatavan ymmärtämisen muodostamisessa ja sen avulla saatiin selville yrityksen 

näkökulma arvonluontiprosesseihin.  

 

Tutkija oli mukana myös projektin toisessa neljän tunnin workshopissa 18.2.2013, 

jossa osallistuvat yritykset pohtivat tarjoamiensa palveluiden modulaarisuutta. 

Tapausyrityksestä oli mukana samat kaksi henkilöä kuin aiemmassa 

workshopissakin. Palvelukuvauksen esittäminen yrityksen ulkopuolisille henkilöille 

oli hyödyllinen harjoitus ja synnytti keskustelua muun muassa tärkeimmistä 

palveluista palvelun sujuvan tarjoamisen kannalta, viestintäkanavista ja osaamisen 

monipuolisesta hyödyntämisestä. Tuotoksena oli palvelukuvaus miellekartan 

muodossa, jonka tutkija sai itselleen. Lisäksi tutkija teki muistiinpanoja 

keskusteluista. Mukana workshopeissa oli myös muita Moduserv-projektiin 

osallistuvia yrityksiä. 

 

Haastattelut 

Tapausyrityksen toimitusjohtajaa haastateltiin puolistrukturoidulla haastattelulla 

14.1.2013, jonka kesto oli noin 35 minuuttia. Tarkoituksena oli saada käsitys 

tapausyrityksen ja sen loppuasiakkaan ja asiakkaan välisestä triadisesta suhteesta 

sekä palveluntarjoajan käsityksestä omien asiakkaidensa palvelupolun kulusta. 

Toimitusjohtajan haastattelu antoi varmistusta ja pohjaa tuleville haastatteluille.  

 

Tutkimuksessa haastateltiin tapausyrityksen edustajaa sekä hänen antamien 

yhteystietojen perusteella valittiin satunnaisesti neljä asiakastaloyhtiön hallituksen 

puheenjohtajaa. Mukaan haluttiin saada tulosten monipuolisuuden varmistamiseksi 

sekä laajan että suppean palvelukuvauksen tilanneita asiakkaita. Suurimmalla osalla 

asiakkaista on käytössään laaja palvelukuvaus, joten heidän keskuudestaan valittiin 

kolme haastateltavaa, ja suppean palvelukuvauksen taloyhtiöiden keskuudesta yksi 

haastateltava. Laajaan palvelukuvaukseen kuuluu nimensä mukaisesti suhteellisen 

monipuolinen päivittäinen huolto, kuten lumenauraukset tai nurmenleikkuut. Lisäksi 

siihen kuuluvat päivystysmuotoiset työt, eli asiakas ottaa huoltoyhtiöön yhteyttä vain 
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tarvittaessa. Suppea palvelukuvaus tarkoittaa, että heillä on lähinnä 

päivystysmuotoista huoltoa. Lisäksi saattaa olla joitain kuukausittain tehtäviä töitä. 

Laskutus on usein erillislaskutusta tilattujen töiden perusteella. 

 

Haastateltava A on ollut hallituksen puheenjohtajana noin neljä vuotta ja 

hallituksessa mukana rakennuksen valmistumisesta saakka, eli noin kuusi vuotta. 

Hallituksessa on viisi jäsentä ja he kokoustavat 2-3 kertaa vuodessa. Kiinteistössä on 

42 asuinhuoneistoa. Haastateltava pitää kiinteistöä teknisesti melko haastavana, sillä 

se on melko uusi. Heillä on käytössään suhteellisen laaja palvelukuvaus. Haastattelu 

tehtiin puheenjohtajan kotona 19.2.2013 ja se kesti noin 40 minuuttia. 

 

Haastateltava B oli haastatteluhetkellä toiminut puheenjohtajan roolissa vasta noin 

kaksi kuukautta, joten hänellä monet asiat olivat vielä uuden opettelua. Toisaalta 

tällöin saadaan mukaan kokemuksia myös tavallisen asukkaan silmin. Hallituksessa 

on neljä jäsentä, jotka pitävät itseään aktiivisina. Taloyhtiö koostuu 19 asunnosta, 

joiden joukossa on luhti- ja kerrostaloja. Heidän palvelusopimuksensa on laaja. 

Haastattelu pidettiin haastateltavan kotona 19.2.2013 ja kesto oli noin 40 minuuttia. 

 

Haastateltava C toimii yli 50 vuotta vanhan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana 

kolmatta vuottaan. Taloyhtiössä on 39 asuinhuoneistoa ja se koostuu kahdesta eri 

kerrostalossa. Toisen alakerrassa on päivittäistavarakauppa, mikä tuo omia 

haasteitaan päivittäiseen kiinteistöhuollon toimintaan. Hallitus kokoustaa noin neljä 

kertaa vuodessa. Taloyhtiöllä on laaja palvelusopimus. Tutkija haastatteli 

puheenjohtajaa tämän työpaikalla 20.2.2013 ja haastattelu kesti noin 50 minuuttia. 

 

Haastateltava D toimii rivitaloyhtiönsä puheenjohtajana neljättä vuotta ja on ollut 

hallituksen toiminnassa mukana heti muutettuaan taloyhtiöön, eli noin kuusi vuotta. 

Hallituksessa on mukana kolme henkilöä ja lisäksi suojelupäällikkö. Taloyhtiö on 

valmistunut vuonna 1985 ja siinä on 19 asuntoa. Haastattelu tehtiin haastateltavan 

kotona 25.2.2013 ja sen kesto oli noin 50 minuuttia. 

 

Haastatteluissa oli teemat, joiden alle oli kerätty keskustelun kulkua helpottavia 

kysymyksiä. Puolistrukturoidun haastattelurungon teemat tulivat pitkälti 
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palvelupolun teoriasta. Aluksi käytiin läpi taustatiedot, kuten hallitustausta ja 

huoltosopimuksen laajuutta. Asiakkailta pyydettiin aluksi vapaamuotoisesti 

kertomaan kokemuksia tapausyrityksen palveluiden toteuttamisesta. Seuraava osio 

käsitteli yhteydenottokanavia kiinteistöhuoltoyritykseen sekä tiedonkulkua triadissa.  

Tutkija ohjasi heitä myös kiinnittämään vielä erikseen huomiota vuorovaikutukseen 

liittyviin ihmisiin, palvelun toteuttamiseen tarvittaviin prosesseihin ja työntekijöiden 

toimintatapoihin, kanaviin eli tässä tapauksessa yrityksen kotisivuihin sekä esineisiin 

eli niin sanottuihin todisteisiin palvelun tapahtumisesta. Näiden ohjattujen 

kysymysten avulla saatiin asiakkaiden huomiota suunnattua mahdollisimman 

monipuolisesti palvelun eri kontaktipisteisiin. Asiakkaat myös oma-aloitteisesti 

toivat esille kehitysehdotuksia, joita syvennettiin jatkokysymyksillä.  Keskustelun 

pohjalta nousi siis lisää kysymyksiä. Asioihin saatettiin palata myöhemmässä 

vaiheessa uudelleen, mikäli jotain tarkennuksia tuli vielä mieleen, eli tiukkaa 

järjestystä ei noudatettu. Näin varmistuttiin siitä, että teorian kannalta merkittäviin 

seikkoihin saatiin vastaukset, mutta haastateltavien omat näkemykset ja kokemukset 

saivat riittävästi tilaa. Haastattelut pidettiin haastateltaville luonnollisessa 

ympäristössä, kotona tai työpaikalla. Näin ollen tilanne oli mahdollisimman 

vapaamuotoinen ja keskustelusävyinen.  

 

Haastatteluissa käytettiin apuvälineinä miellekartta-muotoista kuvausta 

tapausyrityksen osaamistarjonnasta, joka tehtiin toisessa workshopissa (liite 3). Sen 

avulla asiakas saatiin hahmottamaan kokonaiskuva. Pyytämällä kertomaan omalle 

kohdalle tärkeimpiä osia tarjonnasta päästiin käsiksi myös asiakkaan arvoihin. 

Tavoitteena oli myös selvittää palvelun läpinäkyvyyttä, eli minkä verran asiakkaalle 

näkyy palvelutarjoamasta ja toisaalta palvelun suorittamiseen vaadittavista 

prosesseista. Toisin sanoen läpinäkyvyydellä kuvataan, mitä asiakas näkee 

palvelusta. Toisena kuvana oli kirjallisen lähteiden sekä tapausyrityksen edustajan 

haastattelun pohjalta tehty malli triadiverkostosta (kuvio 10). Asiakkaat saivat kertoa 

vapaasti omia huomioitaan, miten se vaikuttaa heidän palvelukokemukseensa ja 

miten kuviosta saataisiin parannettua lähemmäs käytäntöä. Sen kuvaaminen auttaa 

myös lukijaa hahmottamaan, millainen palveluympäristö on kyseessä. 
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Haastattelurunko ikään kuin esitestattiin tapausyrityksen edustajan haastattelussa, 

jolloin häntä pyydettiin kertomaan, miten olettaisi asiakkaan kokevan heidän 

palvelunsa. Koska tästä saatiin rikasta ja tutkimuksen kannalta olennaista tietoa, 

käytettiin samoja teemoja myös asiakashaastatteluissa. 

 

Havainnointi ja ryhmähaastattelu 

Empiiristä aineistoa kerättiin myös havainnoimalla tapausyrityksen kahta 

asiakaspalvelijatyöntekijää, kun nämä vastasivat asukkailta tuleviin 

huoltopyyntöihin. Havainnointi ja siihen yhdistetty ryhmähaastattelu pidettiin 

13.3.2013 klo 10.45–12.00 ja siitä oli sovittu etukäteen. Juuri asiakaspalvelussa 

toimivien työntekijöiden havainnointi on perusteltua, sillä he ymmärtävät hyvin 

asiakkaiden tarpeita asiakasrajapinnan läheisyyden vuoksi. (Tuulaniemi, 2011.) 

Havainnoinnin etuna nähdään, että sen avulla voidaan selvittää, mitä joku todella 

tekee, ei vain sano tekevänsä, kuten haastatteluissa. Havainnointi oli ei-osallistuvaa, 

sillä tutkija oli tarkkailija roolissa. (Hirsjärvi et al., 2007: 207–209.) Yinin (2009) 

jaottelun mukaan tämä on suoraa havainnointia. Havainnoinnin tarkoituksena oli 

syventää asiakashaastatteluiden ymmärrystä ja nähdä myös miten asiakkaan ja 

palveluntarjoajan toiminnot linkittyvät toisiinsa.  

 

Havainnoinnin yhteydessä asiakaspalvelijat kertoivat vapaamuotoisesti omista 

työtehtävistään, esimerkkitapauksia erilaisista asiakaspalvelutilanteista sekä 

roolistaan viestin välittäjinä asukkaiden ja huoltomiesten välillä. Tutkijalla oli vai 

muutamia etukäteen mietittyjä kysymyksiä, jotka olivat nousseet aikaisempien 

haastatteluiden pohjalta. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman vapaata 

keskustelua aiheesta, jolloin voi nousta esiin asioita, joita tutkija ei olisi osannut edes 

kysyä. Keskustelu olikin hyvin hedelmällinen ja toi uusia näkökohtia, joita 

asiakashaastatteluissa ei tullut ilmi, esimerkiksi liittyen palvelutarjoomaan. 

Asiakaspalvelijat tulostivat lopuksi tapausyrityksen käyttämästä KupariSolutions-

järjestelmästä dokumentteja tehtyjä työkeikkoja. Näiden perusteella tutkija soitti 

huoltopyynnön tehneille asukkaille, miten he kokivat palvelun ja mitä vaiheita 

heidän näkökulmastaan siihen kuului.  
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Puhelinhaastattelut 

Puhelinhaastatteluita tehtiin yhteensä viisi kappaletta 13.3.2013. Haastatteluiden 1-4 

kestot olivat noin 5 minuuttia kun taas haastattelu 5 kesti noin 15 minuuttia. 

Haastattelut tehtiin asukkaille 1 ja 2 samana päivänä kuin huolto oli tehty ja 

asukkaille 3, 4 ja 5 huoltoa seuraavana päivänä. Näin kokemus oli asukkaalla 

selkeänä muistissa.  Huollot liittyivät asiakkaiden omiin huoneistoihin, asukkaalla 1 

ulko-oveen, asukkaalla 2 patterin termostaatin säätämiseen ja uuden asentamiseen, 

asukkaalla 3 termostaatin uudelleen asentamiseen, asukkaalla 4 WC-altaan 

viemäriputkeen ja asukkaalla 5 ovikelloon ja pesuhuoneen tiivisteisiin. Aineiston 

analyysivaiheessa asukkaiden puhelinhaastatteluihin viitataan asukas 1, asukas 2 ja 

niin edelleen. Osa haastateltavista ei osannut pohtia syvällisemmin palvelun 

kokemusta, esimerkiksi ”kaikki meni hyvin” oli joillakin tyypillinen vastaus. Osa piti 

kiinteistöhuollon palveluja niin rutiininomaisena, ettei osannut kovin tarkkaan 

kertoa, mikä olisi erityisen hyvää tai huonoa. Tutkijan oli joidenkin haastateltavien 

kanssa hieman haasteellista virittää keskustelua puhelimitse. Osa kykeni paremmin 

kertomaan, miten palvelua olisi voitu parantaa tai millaisia tuntemuksia hän koki 

palvelun aikana. Asukkaan 5 haastattelu nousi positiivisesti esiin, sillä hän halusi 

omin sanoin kertoa palvelun kokemisestaan. Tällöin tutkijan kysymykset eivät liikaa 

rajoittaneet hänen huomiotaan ja tämä toi yllättävän paljon eri seikkoja esille, kuten 

mitä hän arvostaa.  

 

Tutkijan omat kokemukset  

Tutkija käytti lisäksi oman taloyhtiönsä kiinteistöhuoltopalveluja ja teki 

muistiinpanoja kokemuksistaan ja havainnoistaan ymmärtääkseen asiakkaan 

näkökulmaa vielä paremmin. Hän myös koetti kuvata omaa palvelupolkuaan. 

Tutkijan taloyhtiössä ei ole tapausyrityksen kanssa sopimusta, mutta koska 

tavoitteena on ymmärtää kiinteistöhuoltopalveluiden käyttäjän palvelupolkua myös 

yleisellä tasolla, voitiin tutkimuksessa hyödyntää tutkijan omia kokemuksia. 
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4.3 Empiirisen aineiston analysointimenetelmät 

 

Tapausyrityksen edustajan ja taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajien haastattelut 

nauhoitettiin nauhurilla ja litteroitiin sanatarkasti, jotta kuvaus dokumentoidusta 

tilanteesta on mahdollisimman tarkka (Alasuutari, 1999: 67). Havainnoinnin aikana 

tutkija teki muistiinpanoja ja kirjoitti ne puhtaaksi heti tapaamisen jälkeen. 

Havainnoinnin aikana tietoa voi olla hankala tallentaa kaikkia havaintoja 

samanaikaisesti, jolloin tutkijan täytyy tehdä muistiinpanot muistinsa varassa 

tilanteen jälkeen (Hirsjärvi et al., 2007: 207–209). Rajoitteeksi voidaan sanoa, että 

havainnoinnin videoiminen olisi ollut luotettavampi vaihtoehto, mutta siihen ei ollut 

tutkimuksessa resursseja. Havainnoinnista saatiin kuitenkin hyödyllistä tietoa 

muistiinpanojenkin varassa. Puhelinhaastatteluista tehtiin muistiinpanot välittömästi 

haastattelun päätyttyä. Niiden kesto oli vain muutamia minuutteja, joten tässä 

tapauksessa tutkija pystyi luottamaan omaan muistiinsa, eikä litterointia nähty 

tarpeelliseksi. 

 

Tutkija kävi läpi kirjallista aineistoa lukemalla sitä useaan kertaan ja tekemällä 

muistiinpanoja. Kun kokonaiskuva oli muodostunut, tekstiä teemoiteltiin. Teemat 

nousivat osittain teorian pohjalta, jota hyödynnettiin puolistrukturoidun 

haastattelurungon kysymyksissä. Uusia teemoja nousi myös haastateltavien esiin 

nostamien aiheiden perusteella. Aineistosta haettiin eri teemoihin kuuluvat osiot ja ne 

koodattiin värein. Tutkija hyötyi tästä visuaalisesta analysoinnista, sillä aineistosta oli 

mahdollista nopeasti hahmottaa eri teemoihin kuuluvat kohdat ja ottaa ne tarkempaan 

käsittelyyn. Tutkija vei eri teemojen alle keskeisimpiä haastattelupätkiä kuhunkin 

liittyen ja kävi läpi teemoiteltua aineistoa. Haastattelupätkien pohjalta tutkija kirjoitti 

niiden keskeisimpiä näkökohtia ja poimi kuvaavia sitaatteja havainnollistamaan sekä 

lisäämään luotettavuutta. Sitaatit ovat myös todiste aineistosta ja ne osaltaan 

näyttävät, mihin analyysi pohjautuu. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

 

Seuraavaksi analyysista saatuja tuloksia verrattiin teoriapohjaan ja kirjattiin ylös 

yhtäläisyyksiä ja tarkasteltiin esiin nousseita uusia seikkoja. Palvelupolun vaiheet 

tulivat empirian pohjalta, sillä ne ovat kullekin palvelulle ainutlaatuisia, joten sille ei 

ollut teoriapohjaa. Analyysissa strategian pohjana oli siis teoreettinen viitekehys, 
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mutta empiiriselle aineistolle annettiin mahdollisuus muokata sitä. (Yin, 2009: 127–

136.)  

 

Kaiken kaikkiaan analyysin keskeisiä vaiheita olivat aineiston kuvaaminen, 

luokitteleminen ja yhdisteleminen, mutta eri vaiheet vuorottelivat. Parhaiten 

analyysia kuvaa Hirsjärven et al. (2007: 219) havainnollistama spiraalin muoto, sillä 

edellisiin vaiheisiin palattiin usein uudelleen ennen lopullisia johtopäätöksiä.  
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5 PALVELUPROSESSIN ANALYSOINTI 

 

5.1 Tapausyrityksen esittely 

 

Tapausyritys 

Kiinteistöhuoltoalan tapausyritys on perustettu vuonna 1974 perheyrityspohjaisena ja 

se toimii Oulun alueella. Se on kasvava yritys ja työllistää tällä hetkellä noin 130 

henkilöä. Sen arvoja ovat luotettavuus, kustannustehokkuus, ammattitaitoisuus sekä 

toisten huomioon ottaminen (Workshop 1, 1.10.2012). Tapausyrityksellä on 

asiakkaita asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöjen parissa. Yrityksen palveluja ovat 

mm. kiinteistöhuolto-, siivous-, remontointi-, lumi- ja koneurakointi sekä kuljetus- ja 

vaihtolavapalvelut (Workshop 2, 18.2.2013). Tässä tutkimuksessa keskitytään 

asuinkiinteistöihin, sillä niissä on tapausyrityksen suurin asiakasmassa ja tarkemmin 

ottaen kiinteistöhuoltopalveluihin.  

 

Kuten luvussa 2.1.1 käytiin alustavasti läpi, kiinteistöhuoltoalalla tyypillinen 

liikesuhde koostuu kolmesta osapuolesta: palveluntarjoajasta eli 

kiinteistöhuoltoyrityksestä, asiakkaasta eli kiinteistöyhtiön hallituksesta sekä 

asiakkaan edustajasta eli isännöitsijäyrityksestä. Tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää, millainen on asiakkaan palvelupolku eli mitä eri vaiheita asiakkaalla 

sisältyy palvelun kulkuun. Palvelupolussa tarkastellaan lähinnä asiakkaan ja 

kiinteistöhuoltoyrityksen välisiä palvelutuokioita. Kuitenkin, koska isännöintiyritys 

on tässä kontekstissa olennainen eikä sitä voi ikään kuin irrottaa, vaikuttaa se 

osaltaan asiakkaan kokemuksiin palvelusta. Ympäröivä liikesuhteiden verkosto on 

olennaista tunnistaa, jotta nähdään, mitä osapuolia palvelun tuottamiseen tarvitaan ja 

miten ne vaikuttavat palvelun kulkuun ja kokemiseen (Saco & Goncalves, 2008). 

 

Tapausyrityksessä asiakkaan roolit on jaoteltu siten, että taloyhtiön hallitus on 

maksaja, isännöitsijä ostaja ja asukas käyttäjä (Workshop 1, 1.10.2012). Jaottelu on 

vastaava kuin teoriaosuudessa esitellyssä Michelin et al. (2008) mallissa. Näin ollen 

esimerkiksi hallitukselle kulujen rakenne on tärkeä tietää. Asukas puolestaan maksaa 

yhtiövastiketta tai vastaavasti vuokraa, ja saa täten oikeuden käyttää 
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kiinteistöhuollon palveluita. Hallituksen tehtävänä on tehdä taloyhtiötä koskevat 

päätökset ja isännöinti tukee päätöksentekoa esimerkiksi hoitamalla 

kiinteistöhuoltoyhtiöiden kilpailutuksen. Isännöinti vastaa myös taloyhtiön 

kirjanpidosta, vaikka hallitus viime kädessä päättää varallisuuden käytöstä. 

 

Kiinteistöhuollon palvelut kuuluvat lähes jokaiseen rivitalo- tai 

kerrostalokiinteistöön. Päätöksenteko ei koske siis sitä, hankitaanko palvelua, vaan 

sitä, kuka valitaan palveluntarjoajaksi. Hallitus voi vaikuttaa tähän, kun taas 

tavallinen asukas välttämättä ei.  

 

Kiinteistöhuollon tyypillistä liikesuhdeverkostoa selvitettiin aluksi Internet-lähteiden 

pohjalta alan järjestöjen julkaiseman informaation perusteella. Kun yleiskuva oli 

hahmotettu, tarkennettiin ymmärrystä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin perehtymällä. 

Niihin tutkija sai vielä syvempää tietoa tapausyrityksen toimitusjohtajan 

haastattelussa. Ympäröivästä verkostosta saatiin seuraavanlainen malli. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Kiinteistöhuoltoalan verkosto kiinteistöhuoltoyhtiön näkökulmasta. 

 

Tässä voidaan tunnistaa triadinen suhde palveluntarjoajan, asiakkaan ja asiakkaan 

edustajan välillä. Tilanne poikkeaa siis perinteisestä dyadi-suhteesta, jonka osapuolet 
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ovat vain palveluntarjoaja ja asiakas. Se on myös erilainen kuin palveluketju, jossa 

osapuolet ovat ketjussa toisiinsa nähden, mutta loppuasiakkaan ja palveluntuottajan 

välillä ei olisi linkkiä. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella triadisen 

palveluliikesuhteen erityispiirteitä ja niiden seurauksia osapuolten toimintaan. 

Lisäksi tapausyritys hyödyntää alihankintaverkostojaan, jonka toimijat voivat 

osallistua palvelun tuottamiseen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Triadisuhde. 

 

Kirjallisuudessa on paljon tutkittu esimerkiksi teollisuusalan toimijoiden 

triadisuhdetta, jossa osapuolet ovat esimerkiksi palveluntarjoaja, toimittaja ja asiakas. 

Kaikkien näiden kolmen osapuolen välillä on kuitenkin linkkejä, jotka koostuvat 

palveluvirroista, informaationvaihdannasta, rahasta ja sosiaalista elementeistä. (van 

der Valk ja van Iwaarden, 2011.)  Osapuolina voidaan nähdä myös palveluntarjoaja, 

asiakas (stage one customer) ja asiakkaan asiakas (stage two customer) (Vendel, 

Geersbro & Ritter, 2012). Kolmen osapuolen suhteet saattavat olla eri vahvuisia. 

Esimerkiksi ostajan rooli voi jäädä alihankkijan varjoon, tai niillä voi olla selkeä 

tehtävänjako asiakkaaseen nähden. Osa triadeista on enemmän dyadeista 

muodostuneita, kun taas osa on yhtenäisempiä joukkoja. (Havila, Johanson & 

Thilenius, 2004.) 
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Nämä tarkastelumallit eivät suoraan sovellu kiinteistöhuoltoalan kontekstiin, sillä 

siinä palveluntarjoajan ja asiakkaan lisäksi kolmas osapuoli on asiakkaan edustaja, 

isännöintiyritys. Tapausyrityksen edustaja kertoi haastattelussa (14.1.2013), että 

isännöintiyritys ei ole kiinteistöhuollon asiakas, mutta kiinteistöhuolto tuottaa myös 

tälle palveluita. Isännöitsijä on myös kiinteä linkki asiakkaan eli taloyhtiön 

hallituksen ja kiinteistöhuoltoyrityksen välillä. Asiakkaan silmissä isännöinti voi olla 

vastuussa kiinteistöhuollon toimista, sillä tietyissä tilanteissa se ikään kuin lupaa 

kiinteistöhuollon puolesta huollon toteutumisen. Asiakas valitsee isännöintiyrityksen 

hoitamaan muun muassa talouden kirjanpidon, joten se toimii ikään kuin hallituksen 

toimitusjohtajan roolissa hallituksen päätösten mukaisesti. Isännöintiyrityksen 

tehtävänä on siis huolehtia kiinteistöhuoltoyhtiön raha-asioista vastuullisella tavalla, 

sekä muista isännöintisopimuksessa sovituista asioista. Se osallistuu 

kiinteistöhuoltoyhtiön päätöksentekoon, mutta taloyhtiön hallitus on varsinainen 

päätöksentekijä. Triadikirjallisuus tukee ajatusta, että suhteiden vaikutus toisiinsa on 

huomioitava.  

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että tiedonkulku triadin toimijoiden välillä koetaan 

toisinaan haasteelliseksi. Triadissa informaatiolla on suuri merkitys asemaan, sillä 

tiedonkulun avaintoimija on vahvimmilla. Eniten tietävä on valta-asemassa, ja se 

pystyy kontrolloimaan muita toimijoita sen avulla. Liikesuhteet ovat dynaamisia ja 

tilanne voi muuttua ajan myötä. Tasapuolisin tilanne on, kun kaikki osapuolet ovat 

tilanteen tasalla. (Li & Choi, 2009.) Esimerkiksi isännöitsijä tulisi pitää tiedotettuna 

kiinteistöhuollon ja taloyhtiön välillä tapahtuneista huoltopalveluista, pystyäkseen 

osallistumaan kiinteistöhuollon toiminnan valvontaan ja toisaalta tietääkseen 

palvelun tason asiakkaan kannalta.  

 

Tapausyrityksellä on käytössään markkinointiviestinnässä huoltosopimusten jaottelu 

kulta-, hopea- ja pronssipakettiin. Tämän tarkoitus on viestiä potentiaalisille 

asiakkaille, että erilaisiin tarpeisiin löytyy räätälöityjä vaihtoehtoja. Käytännössä 

jokainen sopimus on kuitenkin räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaisesti 

(Toimitusjohtajan haastattelu 14.1.2013) Liitteessä 3 on kuvattu tapausyrityksen 

tarjoamia palveluita tarkemmin. 
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Kiinteistöhuoltoyhtiö tekee hallituksen kanssa huoltosopimuksen, jonka perusteella 

tietyt huollot tehdään automaattisesti, esimerkiksi lumien auraus, pihan hiekoitus, 

nurmenleikkuu, sähkölukemien kuukausittainen tarkistus ja niin edelleen. Taloyhtiön 

asukkailla on mahdollisuus pyytää huoltosopimuksen puitteissa huoltoja liittyen 

omaan huoneistoonsa, tyypillisiä huoltotoimenpiteitä ovat esimerkiksi vesihanan 

tiputus tai tiivisteiden uusiminen. Niin hallituksen jäsenet kuin asukkaat, samoin kuin 

isännöitsijä tai siivoja voivat ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltoon, mikäli he huomaavat 

yleisissä tiloissa tai ympäristössä korjausta vaativia seikkoja, kuten lamppujen vaihto 

käytävässä tai jäiden tiputus katolta. Huoltotarpeista ilmoittaminen on osaltaan 

huoltosopimuksen noudattamisen valvontaa. 

No enimmäkseen ne [huollot] on just semmoisia, että liittyy asukkaan 

kotiin, vaikka että hana tippasee tai että vuotaa jostakin joku tiiviste 

vähän, tämän tyyppisiä juttuja. Semmoisia pieniä töitä. Että enemmän 

nämä on nämä piha-alueitten jutut semmoisia, mitkä enemmän ehkä 

hallituksella kuuluu toimenkuvaan, että me katellaan näitä ja itse 

otetaan yhteyttä sitten. Tietenkin meillä on silloin tietoa siitä kun joku 

asia on hoidettu, kun itse valvotaan sitä tietyllä tavalla, että se 

hoidetaan. (Asiakas D) 

 

Kiinteistöhuollon tapausyritys tarjoaa lisäksi ympärivuorokautista päivystyspalvelua. 

Päivystykseen voi ottaa yhteyttä akuuteissa kriisitilanteissa, jolloin vaaditaan 

kiinteätä yhteydenpitoa niin hallituksen, asukkaiden, isännöinnin ja huoltoyhtiön 

kesken. Esimerkkinä päivystyspalvelun käyttämisestä haastatteluiden pohjalta 

nousivat vesiputken halkeaminen tai palohälyttimen soiminen tyhjässä asunnossa. 

Kriisitilanteet vaativat nopeaa selvittämistä kiinteistöhuoltoyritykseltä. On 

tapauskohtaista, miten toiminta käytännössä tapahtuu, joten siihen ei ole varsinaisesti 

vakiintuneita käytäntöjä. Usein kriisitilanteet vaativat verkoston muidenkin 

toimijoiden osallistumista, kuten sähkö- tai vesitöihin erikoistuneita yrityksiä. 

 

5.2 Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen 

 

Yritykset tarvitsevat tietoa, millaisia ovat asiakkaan prosessit arvonluonnissa ja 

miten asiakkaat kulkevat niiden läpi. (Eichentopf et al., 2011.) Keskeisenä haasteena 

on siis saada selville, mitä tietty asiakas arvostaa ja haluaa. (Macdonald et al., 2011.) 

Tässä luvussa nostetaan haastatteluiden pohjalta esiin seikkoja, jotka kuvastavat 



 

 

55 

asiakkaan tarpeita palvelun ostamiseen ja toisaalta arvoja, mitä tämä pitää tärkeänä 

kotiinsa liittyvien asioiden hoidossa. Analysoinnin pohjalta löydettiin niin sanotusti 

kovempia arvoja liittyen esimerkiksi sopimusteknisiin asioihin, ja inhimillisiä 

tarpeita, esimerkiksi asuinympäristön turvallisuus. 

 

Kaiken kaikkiaan haastattelussa esiin nousi useita arkipäivän sujumiseen liittyviä 

asioita. Asiakas tahtoo sopimusten synnyn jälkeen luottaa siihen, että kiinteistöhuolto 

toimii sopimuksen mukaisesti. Hallituksen jäsenillä on muitakin velvoitteita, jolloin 

kiinteistöhuoltoon liittyvät asiat eivät saisi viedä liikaa resursseja. Palveluiden 

käyttäminen olisi oltava helppoa erilaisille asiakkaille. Tämä tuli esille esimerkiksi 

tarpeena erilaisten yhteydenottotapojen tarjoamiselle. Palvelun tulisi olla 

tasalaatuista riippumatta siitä, kenen työntekijän kanssa asiakas on tekemisissä. 

 

Asiakas tahtoo olla tietyllä tapaa huoleton ja luottaa siihen, että kiinteistöhuolto 

huolehtii perusturvallisuudesta asiakkaan puolesta. Asioiden täytyisi hoitua kerralla, 

eikä asiakas haluaisi joutua kyselemään niiden perään. Osa onkin tyytyväinen 

huoltoyhtiön tarjoamaan huolettomuuteen ja pystyy luottamaan asioiden 

hoitamiseen. 

Että kyllä luotan, että siellä on ihan hyvä paketti ja näkee kun homma 

toimii, niin ei ole sillain ollut mitään tarvetta sen enempää hätäillä sen 

kanssa. (Asiakas B) 

 

Toisinaan kokemus on kuitenkin osoittanut, että myös asiakkaan resursseja tarvitaan 

valvomaan ympäristöä, että kaikki hoituvat kuten pitääkin. Asiakas viettää kuitenkin 

asuinympäristössään enemmän aikaa, ja näin ollen voi huomata viat helpommin kuin 

tarkastuskäynnillä käyvät huoltomiehet. Asiakkaiden toiveena on kuitenkin 

ennakointi mahdollisimman hyvin. 

Monesti semmoiset asiat, joita joutuu pyytämään niin ne on semmoisia, 

mitkä pitäisi niin kun hoitaa automaattisesti. (Asiakas A) 

 

Kustannustehokkuuden tärkeys tulee esiin etenkin pienemmissä taloyhtiöissä. 

Kustannusten järkevyyden lisäksi arvostetaan kiinteistöhuollon toimia, jotka 

vaikuttavat kustannuksiin pienentävästi. Esimerkkinä asiakas A toi esiin rännien 

oikein mitoitetun lämmityksen, jolloin vedet saadaan sulatettua, mutta lämmitystä ei 

pidetä turhaan päällä. Kiinteistöhuoltoon sijoitetulle rahalle halutaan saada vastinetta, 
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tärkeintä ei siis ole edullisuus vaan toimiva paketti kustannustehokkaaseen hintaan. 

Esimerkiksi asiakkaan C taloyhtiö ei valinnut halvinta vaihtoehtoa 

kilpailutustilanteessa. Toisaalta, vaikka tehokkuutta vaaditaan, asiakas voi kaivata 

samalla myös henkilökohtaista palvelua. 

Voisi semmoista tietenkin olla, semmoista talonmiestyyppistä, että 

juteltaisiin vähä että kyseltäisiin ja näin, mutta ei sitä varmaan ole 

kauheana aikaa noillakaan työmiehillä jäädä porisemaan ja 

kyselemään mitenkä sitä menee ja semmoista. (Asiakas B) 

 

Asiakkaat arvostavat mahdollisuutta ostaa laajempi kokonaisuus saman 

palveluntarjoajan kautta. Sitä pidetään selkeämpänä vaihtoehtona yhteydenpidon 

kannalta, sillä silloin ei tarvitse olla moneen eri paikkaan yhteydessä. Asiakas A 

kertoi haastattelussa, että ”kyllähän se helpottaa, että on niin kun yks paikka minkä 

kans käydään asiat läpi.” 

 

Asiakas D toi myös esille, että mikäli korjauksen tekee sama taho kuin normaalin 

ylläpidon, tuo se tiettyä jatkuvuutta toimintoihin. Tällöin korjaajan täytyy erityisesti 

pitää mielessä ylläpidon helppous. Tämä nähdään positiivisena asiana.   

 

Tapausyritys on markkinointiviestinnässään jaotellut erilaisia huoltopaketteja, 

esimerkiksi kultapaketti sisältää kiinteään hintaan hyvin monipuolisesti palvelut, kun 

taas pronssipaketin ostaja saa käyttöönsä päivystyspalvelut ja muut palvelut 

laskutetaan erikseen. (Toimitusjohtajan haastattelu 14.1.2013) Asiakashaastatteluissa 

kävi ilmi, että tällä räätälöinnillä on käytännön arvoa. 

Sillä tavalla meillä tämä suppea palvelu sopii meille hyvin, että tarpeen 

mukaan aina otetaan sitten yhteyttä, että mitä sitä on tarvetta hankkia. 

Mutta se tässä on erittäin hyvä, että tarpeen mukaan sieltä on 

saatavilla aivan älyttömän paljon palveluita. -- Että on saatavilla 

tarvittaessa. (Asiakas D) 

 

Turvallisuus viittaa käytännön sujuvaan liikkumiseen kiinteistön alueella, 

esimerkiksi liukkauden torjunta ja kattojen lumikuorman aiheuttamien 

vaaratilanteiden välttäminen tulivat esille haastatteluissa. Se viittaa myös 

kriisitilanteiden ripeään ja vastuulliseen hoitamiseen siten, että asiakas ja tarvittaessa 

loppukäyttäjä pidetään päivitettynä tilanteesta. 
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Ja tuota tietenki tää turvallisuus on nyt noussut sen takia, kun meillä oli 

tämä tuota kesävesiputken halkeaminen, josta oli tulossa suuri tulva 

alakertaan pakkasilla, niin. (Asiakas C) 

 

Samalla kun halutaan sujuvaa palvelua, halutaan myös kokea, että ollaan aidosti 

palveltavia asiakkaita, ei vain jonkun työmaa. Haastattelujen pohjalta tapausyritys on 

onnistunut karistamaan seuraavassa sitaatissa kuvatun aiemman toimintatavan 

mallin. 

Perinteisestihän tämä huoltohan on vähä semmonen, tai sitä pidetään 

yleisesti ottaen sellaisena alana, että huoltomiehet tulee silloin kun ne 

tulee, ja ne ei pahemmin ilmoita, ja homma joko saadaan tehtyä tai jos 

ei saada, niin tulevat myöhemmin uudestaan. (Asiakas D) 

 

Ympäristöarvot ovat tänä päivänä yhä enemmän pinnalla. Asiakas D toi esille, että 

hänen mielestään olisi tärkeää, että työntekijät osaisivat tunnistaa erilaisten 

ympäristöjen erityispiirteet ja tehdä huoltoja niitä kunnioittaen. Tavoitteena on, että 

luonto säilyisi mahdollisimman monimuotoisena ja alkuperäisenä. 

 

Haastatteluiden pohjalta kumpusi tarve vakiintuneisiin käytäntöihin, sillä käytännöt 

vaihtelevat hieman tapauskohtaisesti. Mikäli vakiintuneita käytäntöjä ei joissain 

tilanteissa ole mahdollista saavuttaa, ainakin asiakasta tulisi ohjeistaa 

mahdollisimman hyvin. Erityisesti triadin tuomat erityispiirteet saattavat aiheuttaa 

hämmennystä.  

Joo, tietenkin se selkeyttäminen, että kuka missäkin vaiheessa voi olla 

yhteydessä kiinteistöhuoltoon ja missä asioissa. -- Että ehkä se on niin, 

että käytäntö ratkaisee, et toisissa yhtiöissä hallituksen puheenjohtajat 

ovat aika aktiivisia. (Asiakas C)  

 

5.3 Palvelun kokeminen asiakkaan silmin 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi palvelupolun eri palvelutuokiot ja niihin liittyvät 

kontaktipisteet. Näitä pohditaan myös arvonluonnin näkökulmasta. Palvelupolusta 

tuodaan esiin sekä positiivista käyttöarvoa luovia onnistumisia että kriittisiä kohtia, 

jotka kaipaavat kehitystä. Analyysissa nostetaan esiin myös triadisen suhteen 

merkitystä palvelun kokemisessa. Analyysiosassa asiakkaalla viitataan taloyhtiön 

hallitukseen ja loppukäyttäjällä asukkaaseen. Taloyhtiön hallituksen jäsenet ovat 
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myös asukkaita, joten tilanteissa, joissa hallituksen rooli ei korostu, viitataan 

molempiin (asiakkaat ja loppukäyttäjät) käsitteellä asukas. 

 

Varsinainen palvelupolun kuvaaminen rajataan huoltopyyntöön, joka alkaa vian 

huomaamisesta ja päättyy kuittaukseen tai palautteenantoon. Alku- ja 

päättymispisteet tulee olla selvillä, jotta voidaan huomioida myös ne vaiheet, jotka 

tapahtuvat ennen ja jälkeen suoran vuorovaikutuksen. (Kuha, Mager & Nurminen, 

2009.) Tätä kuvausta on mahdollista hyödyntää tapausyrityksessä muissakin 

yhteyksissä. Tutkimuksessa kuvaillaan hallituksen ja tapausyrityksen välistä 

vuorovaikutusta myös laajemmin sanallisesti, mutta kuvaukseen valittiin rajatumpi 

alue selkeyden vuoksi.  

 

5.3.1 Palvelun polku palvelutuokioiden kautta 

 

Kiinteistöhuollon huoltopalvelun käyttämisen eri palvelutuokiosta on tunnistettu, 

huoltosopimuksen valvonnan ollessa taustalla, vian huomaaminen, korjaamisen 

yrittäminen itse, yhteystietojen etsintä, yhteydenotto, neuvonta tai palveluntarjoajan 

vastaaminen, huoltopalvelun suorittaminen, kuittaaminen, jäljen tarkastaminen ja 

palautteen antaminen. Lisäksi vaiheisiin saattaa liittyä odottamista. Kaikkia näitä ei 

välttämättä eikä yleensä tapahdu, sillä asiakas voi omilla valinnoillaan vaikuttaa 

palvelun kulkuun.  

 

Huoltosopimuksen valvonta 

Huoltosopimus luo ikään kuin raamit palvelutarjoomalle. Kun huoltosopimus on 

tehty, jää taloyhtiön hallituksen tehtäväksi valvoa sen toteutumista omassa 

ympäristössään. Jos kiinteistöhuoltoyritys on asuinympäristön huoltamisessa oma-

aloitteinen ja tehokas, asiakkaan ei oikeastaan tarvitse olla kovin paljoa siihen 

liittyen vuorovaikutuksessa palveluntarjoajan kanssa, mikä puolestaan linkittyy 

asiakkaan huolettomuuteen. Onnistunut huoltosopimuksen mukainen palvelu on 

sellaista, että sitä ei juuri huomaa. 

No tuota, tämmöiset kuukausittaiset tarkistukset ja ne niin, nehän ei 

tietenkään hirveästi näy, että silloin kun kaikki toimii, menee hyvin. 

(Asiakas D) 
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Kiinteistöhuollon toiminnan valvonnasta vastaavat taloyhtiön hallitus mutta myös 

asukkaat omassa ympäristössään. Isännöitsijä osallistuu valvonnan kulupuoleen ja 

tapauksesta riippuen käytännön valvontaan. Valvontaan voivat osallistua siis 

asukkaat samalla tavalla kuin hallitus. Kuten aiemmin mainittu, lisäksi siivoojat tai 

huoltomiehet keikoillaan päivittävät asiakaspalvelua vioista. 

Miten paljon käytännössä isännöitsijä valvoo kiinteistöhuoltoa niin kun 

konkreettisella tasolla, niin kyllähän varmaan enemmän hallitus ja 

asukkaat jotka näkee tässä sen päivittäisen toiminnan täällä. Niin ehkä 

sen epämuodollinen valvonta ja palaute tulee sitä kautta. (Asiakas A) 

 

Huoltosopimus ohjaa kiinteistönhuoltajia tekemään tietyt tehtävät omatoimisesti 

ilman erillistä pyyntöä. Palvelun toteuttamisen alku määräytyy tällöin 

huoltosopimuksesta käsin, muutoin käytännön työ tapahtuu samalla tavalla kuin 

esimerkiksi huoltopyynnöissä. Asiakkaan vastuulla on valvonta ja huomauttaminen, 

mikäli jotakin ei ole tehty.  

 

Vian huomaaminen 

Palvelupolku lähtee liikkeelle vian huomaamisesta omassa huoneistossa, yhteisissä 

tiloissa tai pihaympäristössä. Vika huomataan yleensä omien arkiaskareiden lomassa, 

kuten pyykkihuonetta käyttäessä tai kotimatkalla. Tutkijan omien kokemusten 

perusteella vikaa voidaan koettaa sietää jonkin aikaa, ennen kuin asukas ottaa 

yhteyttä kiinteistöhuoltoon. 

 

Vian korjaaminen itse tai sen yrittäminen 

Osa asiakkaista voi koettaa löytää keinoja korjata vian itse ja osalla korjaustyöt 

voivat onnistua itsenäisesti. Asukas 5 kertoi puhelinhaastattelussa, että hän oli 

koettanut selvittää ongelmaa ovikellossa itse, ja olisi vaihtanut pariston. Avatessaan 

ovikellon virtalähdettä hän huomasi, että se toimiikin verkkovirralla. Hän ei 

uskaltanut jatkaa omia selvittelyitään korjaamisen suhteen, jottei hän joutuisi 

vastuuseen mahdollisista virheistään. Hän päätti soittaa tapausyritykseen. 

 

Yhteydenotto 

Mikäli korjaaminen ei onnistu itse, tieto viasta täytyy saattaa kiinteistöhuoltoyhtiön 

tietoon eli seuraava vaihe on yhteystietojen etsintä ja itselle sopivan 

yhteydenottokanavan valinta. Osa myös haluaa kutsua suoraan huoltomiehen 
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paikalle. Haastatteluissa kävi ilmi, että joillekin asukkaista saattaa olla epäselvää, 

mikä kiinteistöyhtiö heidän taloyhtiöllään on, jolloin polku lähtee oikeastaan sen 

selvittämisestä. Tutkijan omat kokemukset vahvistavat tätä, sillä hänellä ei ollut alun 

perin tietoa, mikä kiinteistöhuolto taloyhtiöllä on käytössä. Se ei tietenkään ole 

ihanteellinen tapaus, sillä kiinteistöhuollon ja hallituksen tulisi pitää huoli, että tieto 

on kaikilla. Tällöin palvelun kulku sujuu jouhevasti, eikä yksittäinen vaihe aiheuta 

kohtuuttomia ponnistuksia. 

 

Asiakkaan vaihtoehtoja ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltoon on useita. Tapausyrityksen 

asiakaspalvelijoiden arvion mukaan yhteydenottoja puhelimitse tulee noin kolme 

viidesosaa, yhteydenottolomakkeen kautta noin kaksi viidesosaa ja murto-osa 

sähköpostiosoitteeseen. Asiakkailla voi olla hyvin erilaiset mielipiteet eri 

yhteydenottokanavista, joten eri vaihtoehtoihin panostaminen on tärkeää. 

Esimerkkejä hallituksen puheenjohtajien eriävistä mielipiteistä: 

Mutta tosi hyvä että on tullut ne nettisivut, ja toimii sitä kautta tämä 

palvelu, on joustavaa ja helpottaa ettei tarvitse puhelimessa rinkutella 

ja yrittää jonottaa siellä aina sitten. (Asiakas B) 

 

Että kun se on kuitenkin tullut omaan sähköpostiin se heidän 

osoitteensa, niin sitten ei ole vaivautunut menemään sinne heidän 

kotisivuilleen, kun sekin on vaiva taas. (Asiakas C) 

 

Enimmäkseen se on kyllä sitten että, mitä itse oon hoitanut, niin oon 

ihan sitten soittanut, niin on saman tien saatu keskusteltua se asia. 

Mutta se on kyllä hyvä olla olemassa semmoinen että, vähemmän 

kiireisille hommille, mihin ei tarvitse saman tien tulla vastaus, että 

minusta se on hyvä. (Asiakas D) 

 

 

Eräs haastateltavista kertoi, että heillä on käytössään myös postilaatikko, jonka 

tapausyrityksen huoltomiehet tarkistavat päivittäin. Tämä tapa soveltuu luultavasti 

iäkkäämmille asukkaille, jotka ovat tottuneet perinteisiin tapoihin, eivätkä 

esimerkiksi käytä sähköpostia. Osa asiakkaista ottaa mieluummin yhteyttä suoraan 

oman taloyhtiön huoltomieheen, mikäli sellainen on. Huoltomiehelle voi mennä 

juttelemaan, mikäli näkee tämän omassa kiinteistössään tai sen ympäristössä. Tällöin 

voi kasvokkain selostaa ja näyttää, mikä on vikana.  
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Vaihtoehtona on myös ottaa yhteys taloyhtiön omaan isännöintiyritykseen, kertoa 

tälle viasta ja välittää tieto tämän kautta. Isännöintiin otetaan yhteyttä etenkin hieman 

epäselvissä tilanteissa, kun ei olla varmoja, kuuluuko jokin huolto kiinteistöhuollon 

vai esimerkiksi putkimiesten vastuulle. Myös suuremmista kokonaisuuksista, 

esimerkiksi rakenteisiin liittyvistä seikoista, keskustellaan haastateltavien mukaan 

isännöitsijän kanssa. 

Jos on joku isompi juttu kyseessä, rakenteisiin liittyvää tai tämmöistä, 

niin [otetaan yhteys] isännöitsijään. Mutta näissä pienemmissä mitä 

nyt kuuluu, että ei tarvitse isompia remontteja, niin silloin 

kiinteistöhuoltoon. (Asiakas B) 

 

Asiakas D edustaa hyvin pientä taloyhtiötä, jossa on käytössä lähinnä 

päivystysluontoiset palvelut tapausyrityksen kautta. Heillä on melko vakiintunut 

käytäntö, että asukkaat ottavat isännöitsijän sähköisen Tampuuri-järjestelmän kautta 

yhteyttä suoraan isännöitsijään, joka tilaa palvelun huoltopyynnöstä riippuen joko 

tapausyritykseltä tai joltakin muulta verkoston toimijalta. Asukkaat tarvitsevat lisäksi 

hallituksen jäsenen tai isännöitsijän luvan, mikäli he tarvitsevat kiinteistöhuollon 

palveluita, jotka eivät ole akuutteja. Tämän vuoksi on helpompi ottaa yhteys 

isännöitsijään, jonka kanssa voi samalla keskustella lupa-asiasta. Kiireellisissä 

tilanteissa asiakkaan D mukaan on helpoin soittaa päivystysnumeroon. 

Siinä on pari vaihtoehtoa. Monesti Tampuurin kautta asukkaat ottaa 

suoraan yhteyttä isännöitsijään, ja isännöitsijä sitten tavallaan laittaa 

ne asiat, mitkä on selvästi kiinteistöhuollon hoidettavissa, niin laittaa 

sinne sitten palvelupyyntöä ja tilaa sieltä. Mutta tosiaan sitten on myös 

suoraan otettu yhteyttä, jos on tämmöisiä kiireellisimpiä juttuja, niin 

suoraan otettu tähän palvelunumeroon yhteyttä. (Asiakas D) 

 

Neuvonta 

Asiakaspalvelijoiden havainnoinnissa ja tarkkailussa kävi ilmi, että joidenkin 

asiakkaiden kohdalla neuvonta riittää, eikä huoltomiestä edes tarvita paikalle, sillä 

asian voi korjata sen verran helposti. ”Me ollaan vähä niin kun nolla sata sata, miten 

voin auttaa”, luonnehti toinen asiakaspalvelijoista rooliaan. Tällöin joillakin 

asiakkailla palvelupolku saattaa päättyä jo tähän. Kotiin liittyvissä ongelmissa myös 

rauhoittelu voi olla tarpeen, mikäli asiakas on peloissaan esimerkiksi rikkoontuneen 

pistorasian vuoksi. Henkinen tukeminen vian itsenäisessä korjaamisessa voi 

kokemattoman asukkaan mielestä olla korvaamatonta, esimerkiksi vaihtaessa 

sulaketta ensimmäistä kertaa. (Havainnointi ja ryhmähaastattelu, 13.3.2013)  
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Neuvonnan merkitys on suuri myös silloin, kun jokin huoltotoimenpide ei kuulu 

kiinteistöhuollon vastuualueeseen. Näin oli esimerkiksi asukkaan 5 kohdalla, sillä 

kun huoltomies kävi tarkistamassa erään liitoskohdan vuotoa, eivät he saaneet sitä 

korjattua. He ottivat yhteyttä palveluntarjoajaverkostoonsa ja kutsuivat putkimiehen 

paikalle, jolloin vian korjaaminen jatkui asiakkaan ja toisen palveluntarjoajan välillä.  

 

Jotkin toimenpiteet asukas joutuu hoitamaan omilla kustannuksillaan. 

Asiakaspalvelijoilla on käytössään ohjekirja, jossa vastuualueet on jaettu 

yksityiskohtaisesti taloyhtiön ja kiinteistöhuollon välillä. Mikäli korjausta vaativa 

seikka kuuluu taloyhtiön vastuulle, kiinteistöhuolto voi tilanteesta riippuen suorittaa 

työn erillistä korvausta vastaan, tai asiakaspalvelijat voivat ohjeistaa asiakkaan 

kääntymään esimerkiksi putki- tai sähkömiehen puoleen. Asiakaspalvelijat ovat 

valmiita suosittelemaan hyväksi havaittuja toimijoita tai selvittämään heidän 

yhteystietonsa. Edellä mainituissa tilanteissa asiakkaan palvelupolku jatkuu toisen 

palveluntarjoajan kanssa. 

 

Asiakkaat saavat ajankohtaista neuvontaa myös tapausyrityksen kotisivuilta. Sen 

merkitystä on hankala arvioida, mutta ainakin yhdessä haastattelussa hallituksen 

puheenjohtaja nosti sen esille. 

Siellähän [nettisivuilla] oli kyllä semmoinen palsta kuin ajankohtaista, 

mitä nyt vuodenaikaan kuuluu, ja vastaavasti keväällä tulee että 

muistakaa tilata hyvissä ajoin puutarhajätelavat ja tämmöisiä juttuja. 

(Asiakas D) 

 

Neuvonta on ikään kuin ylimääräistä palvelua asiakkaan auttamiseksi, josta ei ole 

erikseen sovittu. Se voi luoda lisäarvoa asiakkaille, kun he saavat vian hoidettua jopa 

ilman ulkopuolista apua. Se voidaan kokea ylimääräisenä palveluna eli ikään kuin 

palveluksena, josta työntekijä ei erikseen peri laskua, mutta joka luo arvoa erityisesti 

tiedollisesta näkökulmasta (Asukas 5). Lisäksi asiakaspalvelijoiden mukaan 

ylimääräistä työtä tehdään tilanteen mukaan, esimerkiksi huoltomiehet hoitavat 

lamppujen vaihdon iäkkäämpien ihmisten kodeissa. Asukasta on autettu muun 

muassa uuden pesukoneen käyttöönotossakin, vaikka se ei kuulu yrityksen 

toimenkuvaan.  
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Palveluntarjoajan vastaaminen 

Palveluntarjoajan vastaaminen voidaan nähdä osana aiempia palvelutuokioita, 

yhteydenottoa ja neuvontaa. Huoltopyynnön saavuttua tapausyritykseen 

asiakaspalvelu välittää tiedon huoltomiehille sisäisen järjestelmän kautta. 

Huoltomiehen tulee sopia aika asiakkaan kanssa, milloin huolto tullaan tekemään, 

mikäli se liittyy asiakkaan kotiin. Riippuu yhteydenottokanavasta, miten se sovitaan. 

Asiakas voi myös omatoimisesti antaa luvan käydä yleisavaimilla tai ehdottaa tiettyä 

aikaa, jolloin hän on kotona. Yhteisiä tiloja tämä pääsee huoltamaan omien 

aikataulujensa mukaisesti. Mikäli kyseessä on suurempi vika tai laajempi 

kokonaisuus, tapausyrityksestä ollaan yhteydessä ja kysellään lisätietoja tai 

tarkennuksia. 

 

Asiakkaan silmissä tämä vaihe ennen palveluntarjoajan vastaamista näyttäytyy 

vastauksen odottamisena. Asukas 3 kertoi puhelinhaastattelussa soittaneensa 

aamupäivällä huoltomiehelle, mutta puhelu yhdistyi vaihteeseen, eikä siellä osattu 

sanoa huoltomiehen puolesta milloin hän pystyisi käymään paikan päällä. Asukas 

odotti huoltomiehen soittoa takaisin, mutta iltapäivällä otti itse yhteyttä halutessaan 

selvittää asian mahdollisimman pian. Vähemmän kiireellisissä tapauksissa 

odotusvaihe voi olla hyvin huomaamaton, mutta joissain tilanteissa odotus voi olla 

jatkuvasti mielen päällä ja olla negatiivinen kokemus, kunnes asiakas saa lisätietoja 

asian selvittämisen vaiheesta. 

 

Huoltopalvelu 

Huoltomies käy suorittamassa palvelun kiinteistössä tai sen ympäristössä. Asiakas 

saattaa nähdä hänet työssään asunnossaan, yleisissä tiloissa tai ympäristössä. Tämä 

riippuu täysin tapauksesta, sillä osa asiakkaista haluaa olla paikalla 

huoltotoimenpiteen aikana kotonaan ja esimerkiksi näyttää ja selittää tarkemmin, 

mistä on kyse. Asukkaalla voi myös olla lemmikkieläimiä, ja haluaa olla näiden takia 

paikalla. Osalle on vaivatonta, että huoltomies käy itsenäisesti yleisavaimilla, sillä se 

ei sido asiakasta olemaan kotona. Tärkeää onkin, että asiakas saa valita itselleen 

parhaimman vaihtoehdon (Parker & Heapy, 2006). Huolto eli vian konkreettinen 

korjaaminen on palvelun tuottamisen ja lopputuloksen kannalta merkittävä osa 

palvelua, mutta asiakkaan palvelupolun näkökulmasta se saattaa jäädä hyvin 
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vähäiseen rooliin. Jos asiakas ei ole mukana palvelutilanteessa, ei osapuolten välillä 

ole vuorovaikutusta eikä huoltotoimenpide tällöin varsinaisesti ole palvelutuokio. 

 

Tapausyrityksen asiakaspalvelijoiden kanssa käydystä keskustelusta selvisi, että 

yrityksen näkökulmasta tehokkaampaa on huoltomiesten käyminen yleisavaimilla, 

koska tällöin hän voi käydä kohteessa omien aikataulujen puitteissa. Mikäli asiakas 

tahtoo olla paikalla, aikataulut täytyy sopia asukkaan, huoltomiehen ja mahdollisesti 

muiden asukkaiden tai alihankkijoiden kesken, ja se vaatii selvittelyä ja vie toisaalta 

työaikaa. Kuitenkin, mikäli kyseessä on asukkaan oma huoneisto, on hänen sanaansa 

viime kädessä kunnioitettava. Haasteena on löytää tasapaino 

kiinteistöhuoltoyrityksen tehokkuuden, joka ennen pitkää näkyy myös asiakkaan 

kustannuksissa, ja asiakkaan toiveiden välillä.  

 

Itse huollon aikana asiakkaat ovat kiinnittäneet huomiota huoltomiehen saapumisen 

nopeuteen ja työn suorittamisen nopeuteen. Ystävällisyys on arvostettua, samoin 

kuin varmasti missä tahansa palveluammatissa. Valmius tehdä ylimääräistä työtä 

pyydettäessä, kuten pesukoneen siirtäminen, viestivät asukkaan 5 mielestä 

inhimillisyydestä, ettei palveluntarjoajalla ole vain rahat pois -mentaliteetti. Tällöin 

ennen palvelua olleet odotukset ylittyvät. Asiakas 5 oli myös positiivisesti yllättynyt, 

kun hänen luokseen huoltokeikalle tuli miehen lisäksi yksi nainen. Hänen mielestään 

osalle on helpompi kommunikoida naisen kanssa, tai he voivat olla parempia 

sorminäppäryyttä vaativissa huolloissa. Kokemuksen positiivisuuteen voivat siis 

vaikuttaa hyvin yllättävät asiat. 

 

Palvelun kokemusta voi heikentää epäily, tekikö huoltomies työnsä kunnolla. Näin 

kävi asukkaan 4 kohdalla, sillä huoltomies oli viemäriputken tiivisteitä vaihtaessaan 

sanonut, ettei hänellä oikeastaan ole oikeankokoista tiivistettä, mutta kokeillaan nyt 

kuitenkin, jos vika selviäisi. Huolellinen työskentely siis lisää luotettavuutta 

asiakkaan silmissä. 

 

Palvelun jälki on todiste työn tekemisestä. Se voi olla onnistunut tai parannusta 

vaativa. Suurin osa toimenpiteistä on verraten yksinkertaisia, ja niiden hoitaminen 

onnistuu erinomaisesti. Tällöin niiden vikojen nopea korjaamisella on suuri vaikutus 
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palvelun kokemiseen. Asiakas C toi haastattelussa esille kuitenkin kokemuksia myös 

epäonnistuneesta jäljestä, jolloin vika saatiin korjattua, mutta toimenpide aiheutti 

samalla vahinkoja taloyhtiön ympäristöön:  

-- kun tullaan puhdistamaan ulko-oven lukko, niin ei huomata että kun 

se öljyllä puhdistetaan niin tuota, et se öljy sotkee sen 

luonnonkiviaskelman --. 

 

Tutkijan käyttäessä oman taloyhtiönsä kiinteistöhuoltopalvelua, joka on eri kuin 

tutkimuksen tapausyritys, huoltomies jätti paikan sotkuiseen kuntoon. Tällöin 

siivoaminen jäi asiakkaan vastuulle. Vaikka vika saatiin korjattua, ei tutkija ollut 

tyytyväinen käytetyn huoltoyrityksen työn kokonaisjälkeen.  

 

Kuittauksen vastaanottaminen 

Perinteisestä palvelun määritelmästä (Grönroos, 2000: 47–49) poiketen 

kiinteistöhuoltopalveluita ei aina tuoteta yhdessä asiakkaan kanssa, joten asiakasta 

tulisi informoida kun palvelu on tehty. Kuittausjärjestelmää arvostetaan asiakkaiden 

keskuudessa, sillä sen ansiosta asiakas on tietoinen kun huolto on tehty, eikä hänen 

tarvitse miettiä ja tarkastaa omatoimisesti onko tila parantunut. Osa näkee tämän jopa 

välttämättömänä, sillä ”kukaanhan ei voi tietää että asia on hoidettu, jos siitä ei saa 

mitään viestiä” (Asiakas C). Mikäli huoltomies on käynyt asukkaan asunnossa, 

jätetään yleensä perinteinen viesti paperilla, jossa kerrotaan, mitä huoneistossa on 

tehty. Osassa tapauksista asiakas huomaa vasta työn jäljestä, että palvelu on 

suoritettu, mikäli asiakas ei ole fyysisesti nähnyt työntekijää hoitamassa tehtävää. 

Jos huoneistossa käy, niin sehän se tietenkin näkee että se on 

tapahtunut. (Asiakas B) 

 

Koska isännöinti on kiinteä osa taloyhtiön toimintaa, tulisi sekin pitää tiedotettuna, 

mitä huoltoja taloyhtiössä on tehty. Tämä liittyy triadin tasapainoiseen toimintaan, 

kuten luvussa 5.1 käytiin läpi. 

Niin jos on tämmöisiä niin kun kuittauksia, niin kuittaukset olisi hyvä 

mennä myös isännöitsijälle, koska isännöitsijä on kuitenkin se, joka 

tavallaan siitä käytännön hallinnoinnista vastaa. (Asiakas C) 

 

Yhteydenoton tullessa isännöitsijän kautta kuittausjärjestelmä asiakkaalle yleensä 

puuttuu, sillä siinä tapauksessa ilmoittajan tietoina on vain isännöitsijä, ei asiakas. 

On mahdollista, että asiakas vain huomaa palvelun tulleen tehdyksi. Esimerkiksi 
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rivitaloyhtiössä haastattelun D mukaan ei ole käytössä lainkaan kuittausjärjestelmää 

ja kommentoi sitä seuraavasti: ”-- se ei ehkä se ketju jatku loppuun asti. -- Mutta se 

on vähä huono homma, sehän pitäisi saada tavallaan kuittaus että asia kunnossa” 

(Asiakas D). Tällöin palvelun olennainen palvelutuokio jää toteutumatta ja asiakas 

jää epätietoiseksi. Valvonnan vastuu on asiakkaan harteilla, ja mikäli korjaaminen on 

jäänyt puolitiehen, ottaa asiakas varmasti jossain vaiheessa uudelleen yhteyttä. Tässä 

voi kuitenkin mennä jonkin aikaa eikä palvelupolun kulku ole jouhevaa. Syynä on 

luultavasti se, että heillä on suppea palvelusopimus. 

  

Kuittaus tuo palvelun suorittamiselle selkeän päätöksen, ja lisäksi kuittaus jää 

todisteeksi, mitä on tapahtunut. Asiakas C korostaa myös kirjallisen palautteen 

jäämistä taloyhtiön hallituksen tietoihin, mitä palveluita on käytetty. Asiakas käyttää 

sitä hyödyksi omissa toiminnoissaan myös palvelun jälkeen esimerkiksi kirjanpitoon 

liittyvissä asioissa. 

 

Palautteen antaminen 

Aina vikaa ei saada kerralla kuntoon. Asiakkaan tai loppukäyttäjän vastuulle jää 

jäljen tarkistaminen sekä palautteen antaminen, mikäli vika uusiutuu tai se korjattiin 

vain osittain. Mikäli huoltoon täytyy palata useamman kerran, ei se ole omiaan 

parantamaan asiakkaan luottamusta kiinteistöhuoltoon tai sen osaamiseen. Asiakasta 

tulisi myös tiedottaa, mistä vian korjaamisen hankaluus johtuu, jottei asiakas lähde 

kyseenalaistamaan huoltomiesten taitoja. Syy voi esimerkiksi olla talon rakenteissa. 

Sitten tulee siihen vaan sähköpostilla ilmoitus että tämä asia on 

kuitattu ja hoidettu. Ei sen enempää sitten. Että jos itse haluaa vielä 

jotakin niin tietenkin voi sen varmasti uusia, että ei ole vielä asia ok. 

(Asiakas B) 

 

Asiakaspalvelijoiden ryhmähaastattelussa kävi ilmi, että positiivisen palautteen ja 

kiitosten antaminen on lisääntynyt Internet-lomakkeen ja sähköpostin käytön myötä. 

Kun asiakas saa kuittauksen tehdystä työstä sähköpostiinsa, voi hän kätevästi välittää 

palautetta kiinteistöhuollolle. Aikaisemmin paperisten kuittausten ollessa yleisempiä 

palautteen antaminen vaatii enemmän vaivaa. 
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Päivystystilanteen erityispiirteet  

Tapausyritys tarjoaa myös päivystysluonteista huoltoa ympäri vuorokauden. 

Asiakkaalla on mahdollista soittaa päivystysnumeroon kiireellisessä tilanteessa. 

Tällaisia tilanteita ovat olleet esimerkiksi vesiputken halkeaminen ja palohälytys 

tyhjässä huoneistossa (haastattelut A ja C). Päivystyspalveluiden tarkoituksena on 

taata asukkaille turvalliset olot läpi vuorokauden myös viikonloppuisin. Tällaisissa 

tilanteissa tiivis yhteydenpito on välttämätöntä triadin toimijoiden kesken. 

Kriisitilanteet voivat johtua kiinteistöstä itsestään tai sääolosuhteista. Sää aiheuttaa 

omia haasteitaan, esimerkiksi lumimyrskyn aikaan tavanomaista aurauksen tasoa ei 

pystytä pitämään, ja tällöin asiakkailta tulee yleensä enemmän yhteydenottoja. 

 

Vakiintuneita käytäntöjä kriisitilanteisiin varsinaisesti ole, vaan tilanne sanelee 

toimintatavat. Eichentopfin et al. (2011) kuvaamat asiakkaan kognitiiviset 

toimintamallit ovat tällöin hyvin kehittymättömiä, eikä palvelu ole välttämättä sujuva 

kokemus. Tällaiset erityispiirteet saattavat jäädä asiakkaan mieleen tavallisia vikoja 

paremmin, sillä ne voivat rajoittaa jokapäiväistä elämää tai taloudelliset seuraukset 

voivat huolettaa.  

 

Keskeistä asiakkaiden mielestä on tiedotus, sillä tilanteeseen liittyy yleensä 

epävarmuutta jatkosta. Kiinteistöhuoltoyhtiöltä vaaditaan konkreettisten 

huoltotoimenpiteiden lisäksi asiakkaan tilanteen huomioimista. Asiakkaiden 

kokemukset ovat vaihdelleet, mutta vaikuttaisi siltä, että kriisitilanteissa asiakkaat 

ovat keskimäärin tyytymättömämpiä tapausyrityksen toimintaan verrattuna 

rutiiniluontoisimpiin huoltoihin. ”Mutta se jäi sitten vähän puolitiehen semmoinen, 

että kun tulee tuommoinen akuutti tilanne, niin ei tiedä että miten toimitaan”, 

kommentoi asiakas B tilannetta, kun heidän taloyhtiönsä vesihanoista tuleva vesi oli 

likaista. 

 

Koska kriisitilanteita tapahtuu verraten harvemmin, ei kiinteistöhuollolla ole 

välttämättä mahdollisuutta suunnitella tilanteen etenemistä. Yleisiä periaatteita voi 

kuitenkin kehittää ja mahdollisesti kysyä palautetta asiakkailta kriisitilanteen 

hoitamisen jälkeen. Ennakoivan toiminnan arvo nousee jälleen esille. 
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Kaiken kaikkiaan palvelutuokioiden määrä vaihtelee hyvin paljon riippuen asiakkaan 

valitsemasta palvelupolusta. Esimerkki vähäisen kontaktipisteiden palvelupolusta 

voisi olla sellainen, että asiakas lähettää palautelomakkeen kautta huoltopyynnön, 

huoltomies korjaa vian ilman, että asiakas näkee häntä, jonka jälkeen asiakas saa 

kuittauksen. Tällainen on melko yleinen palvelupolku asukkaiden 

puhelinhaastatteluiden perusteella. Toinen ääripää on, että asiakas soittaa 

asiakaspalveluun, asiakaspalvelija neuvoo asiakasta vian korjaamisessa, lähettää 

kuitenkin vielä huoltomiehen paikalle asiakkaan avuksi, asiakas näyttää 

huoltomiehelle vian konkreettisesti ja on paikalla korjaamisen aikana, asiakas saa 

vielä sähköpostiinsa kuittauksen huoltopalvelusta ja lähettää takaisin kiitosviestin. 

Palautetta annetaan uuden huoltopyynnön muodossa, mikäli vika vaatii vielä 

jatkokorjauksia ensimmäisen kerran jälkeen. Mikäli palvelun polun kulut poikkeavat 

huomattavasti toisistaan, voidaan sitä tarvittaessa käyttää asiakkaiden segmentoinnin 

pohjana (Parker & Heapy, 2006), mutta siihen tutkimuksessa ei perehdytä 

tarkemmin. 

 

5.3.2 Palvelun kontaktipisteet 

 

Palvelun kontaktipisteet viittaavat asiakkaan lukemattomiin kosketuksiin 

palveluntarjoajaan jollakin tavalla. Esimerkkinä on kiinteistöhuoltoyrityksen auton 

huomaaminen liikenteessä tai pihalla. Kontaktipisteet voidaan erotella jokaisesta 

palvelutuokiosta ja niitä voi olla myös yksittäisiä varsinaisen vuorovaikutuksen 

ulkopuolella. 

 

Kanavat – missä palvelu tapahtuu 

Perinteisesti asiakas tulee palveluntarjoajan tiloihin, kuten esimerkiksi käytettäessä 

pankki- tai kampaajapalveluita. Kirjallisuus palvelupolusta ei välttämättä ota 

huomioon, että palveluntarjoaja voi tulla asiakkaan luokse, kuten tilanne on 

kiinteistöpalveluiden kohdalla. Tällöin palveluntarjoaja ei pysty vaikuttamaan 

palvelun fyysiseen ympäristöön, sillä palveluntarjoaja tulee asiakkaan luo ja palvelu 

tapahtuu tilanteesta riippuen asiakkaan kotona, kiinteistön yleisissä tiloissa tai piha-

alueella. Työympäristö on huoltomiehillä vaihtuva, sillä he käyvät useissa kohteissa. 

Työntekijän täytyy usein tutustua uuteen ympäristöön, mikä voi osaltaan vaikuttaa 
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palvelun kokemiseen. Koska kiinteistöhuoltoyritys ei voi vaikuttaa palvelun 

fyysiseen ympäristöön, voitaisiin sitä kompensoida keskittymällä erityisesti 

yhtenäisen ilmeen viestimiseen käytössään olevin keinoin. Esimerkiksi yrityksen 

työntekijöiden yhtenäinen pukeutuminen luo yhtenäisyyttä palvelutuokioihin. 

 

Toisaalta palvelu saatetaan toteuttaa suurelta osin virtuaalisessa ympäristössä. Vaikka 

itse ydinpalvelu eli huolto tehdään fyysisesti asiakkaan asuinympäristössä, 

liitännäispalvelut tapahtuvat joko Internetin tai puhelimen välityksellä. 

Tapausyrityksen kotisivu on paikka, josta muun muassa voi hakea informaatiota ja 

tehdä huoltopyynnön. Tulevaisuudessa kotisivut ja muut teknologiset ratkaisut 

tarjoavat varmasti yhä enemmän toimintoja, ja tapausyrityksessä ollaan aktiivisia 

niiden kehittämisen suhteen. Viestintäkanavasta toiseen vaihtaminen vaikuttaa oleva 

vaivatonta asiakkaalle, sillä asiakas voi palveluntarjoajan antamien vaihtoehtojen 

puitteissa käyttää useita eri vaihtoehtoja tilanteen mukaan. (Parker & Heapy, 2006.)  

 

Tapausyrityksen kotisivuilla asiakkaat ovat kiinnittäneet huomiota sivujen 

nykyaikaisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Ajankohtaista-palsta sai kiitosta, sillä se 

voi toimia ikään kuin muistutuksena, mitä tiettyyn vuoden aikaan täytyy hoitaa. 

Vuorovaikutuksessa puhelimitse huomio kiinnittyy muun muassa asiakaspalvelijan 

ystävällisyyteen ja kykyyn viedä viesti tehokkaasti eteenpäin.  

 

Asiakkaan kontaktipiste palveluntarjoajaan voi olla myös yrityksen yhteystietotarran 

näkeminen taloyhtiön tiloissa. Tapausyrityksellä on teetätetty yrityksen autoihin 

yhteneväiset logot, joista tunnistaa yrityksen. Autojen logot ovat samalla mainosta 

yritykselle ja niiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yrityksestä ja sen 

palvelutarjoomasta. (Workshop 2 18.2.2013, tapausyrityksen toimitusjohtaja.) 

Asiakas A kertoi haastattelussaan, että vaikka huoltomiehiä ei näe kovin usein työn 

ääressä, heidän autojen näkeminen taloyhtiön pihassa kertoo, että he ovat paikalla. 

 

Esineet 

Kiinteistöhuollon palveluissa asiakas ei tarvitse välineitä palvelun käyttöön. Riittää, 

että hän informoi huoltoyritystä tarpeeksi huollon tarpeestaan. Todisteina palvelun 
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tekemisestä ovat kuittaus joko sähköpostitse tai paperilapun muodossa. Kuittauksen 

merkitys asiakkaalle on suuri, kuten luvussa 6.2.1 kävi ilmi.  

 

Esineillä voidaan viitata myös työntekijän käyttämiin välineisiin. 

Kiinteistöhuoltopalveluissa tarvitaan usein erilaisia työkaluja tai varaosia. 

Puhelinhaastattelussa esiin tuotu tapaus mahdollisesti väärän kokoisesta 

tiivistysmateriaalista valottaa hieman tilannetta, sillä oikeanlaisen materiaalin 

hankkiminen olisi lisännyt asiakkaan tyytyväisyyttä palveluun. Valitettavasti 

empiirisessä aineistossa ei noussut tästä esiin juuri muita esimerkkejä, mikä voi 

johtua siitä, että usein asiakas ei ole paikalla huoltotilanteessa. Niiden merkitystä ei 

tulisi kuitenkaan unohtaa, sillä asianmukaisten välineiden käyttö on suhteellisen 

yksinkertainen tapa vaikuttaa palvelun kokemiseen positiivisesti. 

 

Toimintamallit 

Toimintamallit viittaavat esimerkiksi palveluntarjoajan henkilökunnan tapaan tehdä 

työtä, kuten aktiivisuuteen, ja edelleen vuorovaikutuseleisiin, kuten tervehtimiseen. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että kiinteistöhuoltoyrityksen työntekijän tulisi kunnioittaa 

asukkaan kotiympäristöä, eikä pitää sitä vain työympäristönä. Tutkijan oman 

kiinteistöhuoltopalvelun käytön kokemuksen perusteella on esimerkiksi tärkeää, että 

huoltomies riisuu ulkojalkineensa ja on muutenkin siisti, jotta hänet tekee mieli 

toivottaa tervetulleeksi omaan kotiin. Luvussa 5.2 koottiin asiakkaan arvostuksia, 

josta huomattiin tarve ennakoivaan työskentelytapaan, joissa asiakkaan A mukaan 

voisi olla hieman parannettavaa. 

 

Huollon nopeuteen ja työn laatuun oltiin empiirisen aineiston pohjalta tyytyväisiä. 

Huollon onnistuminen voi olla osaltaan myös asiakkaan vastuulla, sillä toisinaan 

huollettu vika vaatii seurantaa, eikä sen onnistumista nähdä välttämättä heti. Näin oli 

esimerkiksi soittohaastattelun asukkaalla 2, jonka patteri ei ollut toiminut 

ensimmäisen huollon jälkeen, vaan hänen täytyi ottaa uudelleen yhteyttä 

kiinteistöhuoltopalveluun. Asiakkaan ohjeistaminen jatkosta on työntekijän vastuulla. 

 

Huoltomiesten tulisi kiinnittää huomiota paitsi ydinpalvelun eli varsinaisen huollon 

onnistumiseen, myös siitä mahdollisesti työstä aiheutuneisiin jälkiin. Tutkijan omalla 
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kohdalla hän joutui itse siivoamaan jäljet, samoin kuin asiakas C on joutunut 

huomauttamaan epäsiisteydestä palvelun jälkeen. Vaikka päävika saataisiin korjattua, 

pitää kokonaisjäljen muutenkin tyydyttää asiakasta. 

 

Ihmiset 

Ihmisillä viitataan palveluntarjoajan henkilökuntaan kuten asiakaspalvelijoihin, sekä 

muihin asiakkaisiin. Palveluntarjoajan henkilökunnan tulisi olla tasaisen 

palvelualttiita, jotta he viestivät yhtenäisesti. Asukas C kuvasi osuvasti 

kokemuksensa asiakaspalvelusta: 

Minusta tuota asiakaspalvelu on niin kun hyvin ystävällistä, että se on 

ihan toisenlainen kulttuuri kuin mitä on ollut esimerkiksi 5-10 vuotta 

sitten. Että tosiaan huomataan, että ne on asiakkaita ne kaikki 

asukkaatkin. -- 

 

Tärkeää siis on viestittää, että yritys välittää asiakkaistaan ja haluaa palvella heitä 

parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta myös tehokkuus kertoo hyvästä 

asiakaspalvelusta, erityisesti kiinteistöhuollon kontekstissa.  

Se hyvä asiakaspalvelu on reagointia siihen, että jos piha on liukas ja 

siitä annetaan palaute, niin se näkyy siellä että se piha ei ole enää 

liukas, niin sittenhän se on hyvää asiakaspalvelua. (Asiakas A) 

 

Koivisto (2009: 53) korostaa myös työntekijöiden selkeää roolinjakoa. Kuten 

aiemmin mainittu, asiakkaan silmissä isännöinti voi olla osa palvelukokemusta, joten 

isännöinnin ja kiinteistöhuollon väliset vastuunjaot tulisi olla selvät näille toimijoille 

itselleen, kuten myös pitää huolta tämän viestimisestä ja opastamisesta asiakkaille. 

Tällä hetkellä isännöinti saattaa toisinaan tuntua ylimääräiseltä linkiltä 

yhteydenpidon näkökulmasta, kuten asiakas C kertoi kokemuksistaan haastattelussa. 

Toisaalta, tämänhetkisten roolijakojen pohjalla isännöitsijä on kuitenkin oleellista 

pitää mukana informaationkulussa.  

 

Muut asiakkaat saattavat vaikuttaa palvelun kokemiseen. Kiinteistöhuoltopalveluja 

käytettäessä näin on varmasti harvemmin, sillä asiakkaat eivät varsinaisesti ole 

samassa tilassa samaan aikaan. Poikkeuksen voivat muodostaa kriisitilanteet, jotka 

sijoittuvat yhteisiin tiloihin, jolloin asukkaat saattavat olla vuorovaikutuksessa 

keskenään. 
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5.3.3 Palvelun läpinäkyvyys asiakkaalle 

 

Palvelun läpinäkyvyyttä voidaan tarkastella useammasta eri näkökulmasta. Esiin 

nousivat seikat liittyen palveluprosessiin, tarkemmin ottaen mitä vaiheita 

palveluprosessiin kuuluu sekä asiakkaan että palveluntarjoajan osalta, mitä palveluita 

taloyhtiössä on aiemmin käytetty sekä mitä on mahdollista tehdä eli millainen 

palvelutarjooma kokonaisuudessaan on. Lisäksi läpinäkyvyyttä voidaan tarkastella 

siitä näkökulmasta, mitä asiakas näkee verkostosta sekä tiedon kulun kannalta triadin 

toimijoiden kesken. 

 

Mistä palvelu muodostuu 

Asiakkaat haluaisivat olla paremmin selvillä, mitä tapahtuu palvelun aikana sekä 

asiakkaan että palveluntarjoajan prosesseissa, että palvelu saadaan tehtyä. 

Esimerkiksi asiakas B haluaisi tietää ” -- mitä polkua se menee, kuinka pitkä kuvio 

siellä on, ennen kuin se tulee siihen toteuttamisvaiheeseen”. Tähän tutkimus tuo 

tietoa tähän liittyen kuvaamalla asiakkaan palvelupolun yksityiskohtaisesti ja ikään 

kuin peilata sitä myös yrityksen puolelle. 

 

Taloyhtiön hallituksen näkökulmasta tärkeää on nähdä myös, miten kustannukset 

muodostuvat. Ennen kaikkea siltä kannalta, mitä säästöjä on saatu aikaan käyttämällä 

juuri valittua kiinteistöhuoltopalveluiden tarjoajaa. 

Ja vaikka asukkaalle lumityöt ja tämmöiset, siivous, on näkyviä, niin se 

että se hallitukselle on myös se kulupuoli näkyvää. Ei pelkästään se, 

mitä se kiinteistöhuolto laskuttaa, vaan se mitä kiinteistöhuolto saa 

säästettyä sillä, että talossa ei ole liika lämmin ja valot ei pala väärään 

aikaan, rännejä ei lämmitetä silloin kun ei tarvitse, ja kaikki tämmöiset. 

Niin se on olennainen osa myöskin sitä palvelukokemusta hallituksen 

näkökulmasta. (Asiakas A) 

 

Toisaalta läpinäkyvyys voidaan käsittää näkökulmasta mitä on tehty aiemmin, eli 

halutaan tietää taloyhtiön kiinteistöhuoltopalveluiden käyttämisen historiaa. 

Taloyhtiön hallituksen olisi hyödyllistä tietää jo reaaliajassa, mitä huoltopalveluja 

siellä tehdään, samoin kuin päästä tietoihin helposti käsiksi halutessaan, koska 

kiinteistönhuoltajien päivittäinen rutiini ei ole välttämättä asiakkaalle näkyvää. Tämä 
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liittyy kiinteästi tiedon kulkuun, johon palataan seuraavaksi. Käytännön 

toimenpiteenä olisi jonkinlaisen sähköisen huoltokirjan ylläpitäminen, johon 

huoltotyöt päivittyisivät sitä mukaa, kun ne kuitataan tehdyiksi. Asiakas pystyisi 

kirjautumaan huoltokirjaan omilla tunnuksillaan. 

-- jos sähköinen huoltokirja olemassa, niin ei tietenkään haittaa, jos 

siihen pääsy olisi. Näkisi niin kuin, että mitä on tehty ja milloin on 

tehty, niin ainahan se lisäisi tavallaan omaa tietoa siitä, että mitä 

yhtiössä tapahtuu, niin kun tämmöistä huoltoon liittyvää asiaa. 

(Asiakas A) 

 

Myös kiinteistöhuoltoyritys pystyisi hyödyntämään huoltokirjaa uudella tavalla 

lisäten asiakkaiden kaipaamaa ennakoivaa otetta. Asiakasta koskevien 

historiatietojen pohjalta tapausyritys voisi ehdottaa toistuvasti tilattuja huoltoja itse 

asiakkaalle. Esimeriksi asiakkaan D taloyhtiössä tilataan puutarhajätelava keväällä 

tiettyyn aikaan, joten tapausyritys voisi lähestyä hallitusta esimerkiksi sähköpostitse 

ja kysyä, haluaisivatko he tilata sen jälleen tiettynä ajankohtana. Samalla tämä voisi 

lisätä huoltoyhtiön myyntiä, jos kyse on sopimuksen ulkopuolisista töistä, joten 

hyöty olisi molemminpuolinen 

Tapausyrityksellä [yrityksen nimi] on tietynlainen historiatieto myös 

siitä, että mitä me ollaan taloyhtiönä, minkälaisia palveluja ollaan 

käytetty ja tällä tavalla. Eihän välttämättä olisi huono idea, jos meiltä 

vaikka suurin piirtein varattaisi vaikka joku puutarhajätelava joka 

kevääksi, vähän etukäteen otettaisiin yhteyttä että passaako, meillä 

olisi teille varattuna tälle päivälle tämä, passaako teille tämä päivä, 

niin -- siihen voisi helposti vastata että passaa. -- Etukäteen 

historiatiedoista näkisivät, että se on meidän tarve mitä me ollaan aina 

käytetty, että tällä tavalla ennakoisivat. (Asukas D) 

 

Kolmas näkökanta läpinäkyvyydelle empiirisen aineiston pohjalta on se, mitä on 

mahdollista tehdä, eli asiakas kaipaa kokonaiskuvaa siitä, mitä kaikkea 

kiinteistöhuolto tarjoaa. Tätä palvelutarjooman kuvaa voitaisiin joidenkin 

asiakkaiden mielestä välittää paremmin asiakkaiden suuntaan. Se mahdollistaisi 

tulevien toimenpiteiden suunnittelun paremmin, kun relevantti tieto olisi jo valmiina 

saatavilla, eikä kaikkea tarvitsisi lähteä etsimään erikseen.  

-- siellä niin kun intrassa voisi olla niitä kuvauksia ja jotakin 

semmoista työmääräarviota. Että taloyhtiöt pystyisi hahmottamaan ja 

se olisi tietenkin avuksi -- (Asiakas C) 

 

Mutta se että tuota, miten sitä voisi kehittää, niin tietenkin siinä voisi 

varmaan niin kun laittaa sellaisia palvelukokonaisuuksien kuvauksia. 
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En tiedä haluaako he tuota, koska sittenhän niitä voi kilpailijat 

kopsata. Että onko tässä semmoinen, että sinne ei halutakkaan laitta 

kaikkea informaatiota. (Asiakas C) 

 

Läpinäkyvyys verkostossa  

Suhde tai tiedon kulku isännöitsijän ja kiinteistöhuollon välillä ei haastateltavien 

mukaan juuri näy asiakkaalle. Tärkeänä kuitenkin pidetään sen tietynlaista 

läpinäkyvyyttä, jotta asiakas voi olla varma, että isännöinti ajattelee taloyhtiön 

parasta. 

Isännöitsijällä ja kiinteistöhuollolla täytyy olla toimiva suhde, että se 

päivittäiset asiat ja huolto niin kun toimii ja näin. Mutta tuota sitten 

toisaalta, sen täytyy myös olla riippumaton sen suhteen, koska niin kun 

isännöitsijä on taloyhtiön asiamies. Ja tuota, se ei saa pelata kaksilla 

korteilla. (Asiakas A) 

 

Parempi tietoon käsiksi pääseminen toisi asiakkaalle lisäarvoa. Se vähentäisi 

epätietoisuutta, missä vaiheessa huoltoa ollaan menossa. Toisaalta tietovarannon 

jakaminen mahdollistaa tasapuolisuuden, jotta jokainen osapuoli on ajan tasalla 

asiakkaasta isännöintiin ja kiinteistöhuoltoon. Tiedon kulkuun osapuolten välillä 

tulisi kiinnittää huomiota, jotta käytännöistä tulisi vakiintuneempia. 

 

Toisaalta tärkeää asiakkaiden näkökulmasta on, että he eivät halua liikaa 

informaatioita, jolloin tiedonsiirron määrä kasvaa turhaan. Tärkeimmäksi kuitenkin 

nousee se, että ”niitä voimavaroja on tavallaan siellä pihalla ja meidän käytävillä” 

(asiakas C) eli käytännön huoltotyö toimii. Toisaalta taas läpinäkyvyyden lisääminen 

auttaisi ymmärtämään myös palveluntarjoajan työtä paremmin ja tätä kautta työn 

arvostus voi lisääntyä. Tietoa kaivattaisiin etenkin hallitusten jäsenten keskuudessa, 

mutta kiinteistöhuoltoa voitaisiin tuoda myös lähemmäs loppukäyttäjää. 

Palvelukuvauksen kommunikointi kaikille asukkaille olisi tärkeää ja tiedon tulisi olla 

helposti kaikkien saatavilla.  

Mutta että ei haittaa vaikka olisi pieni tämmöinen info meille, 

esimerkiksi hallituksen jäsenille. Sittenhän sitä olisi helpompi arvioida 

kun olisi tämmöinen mielikuva tarkemmin, että mitä kaikkea sinne 

kuuluu. (Asiakas B) 
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Triadin tuomia erityispiirteitä tiedonkulkuun – haasteita palvelupolussa 

Useamman osapuolen osallistuminen palveluprosessin tuottamiseen monimutkaistaa 

kaikkien ajan tasalla olemista. Lisäksi vakiintuneiden käytäntöjen puuttuminen tai 

vähäisyys tuovat omat haasteensa. Tämä näkyy asiakkaalle epävarmuutena, miten 

tulisi toimia. Yleensä asiakas toimii niin kuin hänelle on helpointa. Vastuunjaot 

kiinteistöhuollon ja isännöinnin välillä saattavat myös olla epäselviä asiakkaiden 

silmissä siinä mielessä, että kumpaan toimijaan tulisi ottaa yhteys. Osalle 

isännöitsijä-linkki näyttäytyy lähinnä hankalana lisäportaana, kun on kyse 

kiinteistöhuoltopalvelujen käyttämisestä.  

-- se ketju pitäisi mennä sillä tavalla, että tuota kaikki asiat menee 

isännöitsijän kautta. Mutta jotkut asiat on helpompi hoitaa, että on 

tämmöinen suora kontakti. (Asiakas C) 

 

Suppean huoltosopimuksen taloyhtiössä isännöitsijä on selkeästi kiinteämpi osa 

taloyhtiön toimintaa, jolloin heille saattaa jäädä epäselväksi, mitä asiakas-isännöitsijä 

-suhteen ulkopuolella tapahtuu. Näin ollen asiakas D:n mukaan hallitus ei tiedä, 

menikö jokin huoltotehtävä oman kiinteistöhuollon vai jonkun muun toimijan 

tehtäväksi. 

Meillä kyllä näkyy ne kaikki siellä, miten ne on hoidettu, mutta sillä 

tavalla en suoranaisesti sillä tavalla näe, että menikö se 

kiinteistöhuollolle vai kenelle se meni. Niin en suoraan näe siitä kyllä. 

Se siinä on haittapuolena että mitkä sieltä kautta kiertää. -- Nyt siellä 

näkee lähinnä, että mitä on tehty. (Asiakas D) 

 

Kuten luvussa 5.1 mainittiin, ovat triadin osapuolet tasapainossa toisiinsa nähden, 

kun tieto kulkee kaikille (Li & Choi, 2009). Asiakkaan ja isännöinnin välinen 

tiedonkulku myös liittyy kiinteästi sujuvaan hallinnointiin ja sitä kautta asiakkaan 

kokemukseen palvelusta. Tiedonkulku voi olla jopa palvelupolun kriittinen kohta 

joissakin tapauksissa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa kootaan vastaukset pää- ja alatutkimuskysymyksiin ja niitä 

tarkastellaan sekä teoreettiselta että liikkeenjohdolliselta näkökannalta. Tulosten 

luotettavuutta arvioidaan Lincolnin ja Guban (1985) laadullisen tutkimuksen 

arviointikriteerien mukaan. Lopuksi käydään myös läpi tutkimuksen pohjalta 

nousseet jatkotutkimusehdotukset. 

 

6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää, millainen on asiakkaan 

palvelupolku kiinteistöhuoltopalveluita käytettäessä. Siihen voidaan vastata suoraan 

ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla, eli tutkimalla millaisia palvelutuokioita 

ja kontaktipisteitä palvelupolkuun kuuluu. Alla on lueteltu empiirisen aineiston 

pohjalta muodostetut vaiheet palvelupolun kulusta, toisin sanoen palvelutuokiot. Alla 

olevassa kuviossa 10 vaiheet on koottu polkumaiseen muotoon. 

 

1. Vian huomaaminen 

2. Vian korjaamisen yrittäminen itse 

3. Kiinteistöhuoltoyrityksen yhteystietojen etsintä 

4. Yhteydenotto 

a) Kiinteistöhuoltoyhtiöön: Puhelimitse asiakaspalveluun, puhelimitse 

suoraan omalle huoltomiehelle, sähköpostitse asiakaspalveluun, Internet-

lomakkeen kautta, postilaatikon kautta, kasvokkain huoltomiehelle 

kertomalla  

b) Isännöitsijään: Puhelimitse, sähköpostitse, sähköisen Tampuuri-

järjestelmän kautta 

5. Neuvonta 

6. Huoltomies korjaa vian 

7. Kuittaus 

8. Asiakas arvioi jäljen ja seuraa tilannetta 

9. Palautteen antaminen 
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n kautta

Huoltopyyntö 

isännöitsijän 

kautta

Yhteystietojen 

etsintä
Jäljen arviointi

Palautteen 

antaminen

Kuittaus

Huoltopyyntö 

Internet-

lomakkeen 

kautta

Neuvonta

Huoltokeikka

 

Kuvio 10. Palvelupolku. 

 

Kuviossa 10 havainnollistetaan, miten palvelupolun kulku riippuu asiakkaasta. 

Toisaalta vaihtoehtoihin vaikuttaa tapausyritys, joka tarjoaa useita 

yhteydenottokanavia, ja toisaalta taas huoltopyynnöt ovat aina erilaisia, mikä 

vaikuttavaa polun kulkuun. Kuviossa 10 on visualisoituna vaihtoehtojen vaikutus 

palvelupolun kulkuun. Eri asiakassegmenteille voi myös tehdä omat palvelupolun 

kuvaukset selkeyden säilyttämiseksi, esimerkiksi omatoimiset asiakkaat, neuvontaa 

kaipaavat asiakkaat ja niin edelleen. 

 

Palvelutuokiot ja kontaktipisteet on koottu samaan taulukkomaiseen kuvioon 

liitteessä 4. Kuvion avulla palvelua pystytään tarkastelemaan hyvin 

yksityiskohtaisesti. Kuvion sisältö on koottu niiden tulosten pohjalta, jotka nousivat 

esiin empiirisessä aineistossa. Palvelupolun kuviota on mahdollista täydentää 

edelleen lisätutkimuksilla niin yksityiskohtaiseksi kuin nähdään tarpeelliseksi. 

Palvelupolun mallinnuksessa nähdään ylimmällä rivillä vuorovaikutusta ennen 

sijoittuvat palvelutuokiot (vian huomaaminen, korjaamisen yrittäminen itse ja 

yhteystietojen etsintä), jotka lähtevät tarpeen heräämisestä yhteydenottokanavan 

valintaan. Vuorovaikutteiset palvelutuokiot (huoltopyynnön tekeminen, neuvonta, 

huoltokeikka ja kuittaus) ovat se osa palvelua, jossa palveluntarjoaja osallistuu 

aktiivisesti palvelun konkreettiseen tuottamiseen. Vuorovaikutuksen jälkeiset 

palvelutuokiot (jäljen arviointi ja mahdollisesti palautteen antaminen) ovat jälleen 

lähinnä asiakkaan riippumattoman arvonluonnin piirissä (Kuha, Mager & Nurminen, 

2009).  
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Kokemuksen kriittisimpiä ja onnistuneimpia kohtia kuvataan liitteessä 4 seuraavana. 

Kriittisiä kohtia ovat varsinaisten palvelutuokioiden väliset ajat, jotka asiakas kokee 

odottamisena. Myös epävarmuus tiedon kulusta toimijoiden välillä voi tuottaa 

etenkin taloyhtiön puheenjohtajalle käytännön ongelmia. Erityisen positiiviseksi 

vaiheeksi koetaan kuittauksen vastaanottaminen etenkin tiedollisesta näkökulmasta. 

Kontaktipisteiden jakaminen kanaviin, esineisiin, toimintamalleihin ja ihmisiin auttaa 

palveluntarjoajaa kiinnittämään huomiota palvelun useisiin pienimpiin osiin, 

esimerkiksi työntekijöiden ystävällisiin eleisiin, työkalujen asianmukaisuuteen tai 

yhteystietojen ajantasaisuuteen. Alimmalla rivillä osalliset-kohdassa on määritelty 

kuhunkin palvelutuokioon osallistuvat toimijat, jotta niiden roolit voidaan määritellä 

palvelun tuottamisen kannalta. 

 

Toinen alakysymys oli: Millainen on palveluprosessin näkyvyyden raja? Samalla 

haluttiin tutkia, mitä asiakas kokee tarpeelliseksi nähdä palveluntarjoajan 

tarjoamasta. Kysymystä lähdettiin selvittämään hahmottamalla kuvion 12 mukaista 

verkosto asiakkaan silmin.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuvio 11. Kiinteistöhuollon verkosto asiakkaan silmin. 

 

Palveluntarjoaja: 

Kiinteistöhuoltoyhtiö 

Asiakas: 

Kiinteistöyhtiön 

hallitus 

Asiakkaan 

edustaja: 

Isännöintiyritys 

Asunto-osakkeen 

omistajat 

(asukkaat) 

valitsee 

edustaa 

asiakassuhde 
palvelee 

koostuu 

edustaa 

palvelee 

valvoo 

Palveluntarjoajan 

alihankintaverkosto 

asiakasuhde 

Yhtiö-

kokous 
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Kuviossa 12 on merkitty katkoviivoin verkoston osat tai vuorovaikutussuhteet, joita 

asiakas ei haastattelujen pohjalta useimmiten näe. Se on jonkin verran 

tapauskohtaista, esimerkiksi asiakkaan D taloyhtiössä ei ollut käytössä 

kuittausjärjestelmää, joten siellä hallitus ei välttämättä suoraan näe mitä palveluita 

asukkaille on tehty. Toisaalta, heidän kohdallaan asukkaiden täytyy pyytää lupa 

hallitukselta tai isännöintiyritykseltä huoltoihin, jotka eivät ole akuutteja, joten 

osaltaan taloyhtiö D:n hallitus voi olla keskimääräistä paremmin selvillä tietyistä 

toimenpiteistä. Muissakin haastateltavien taloyhtiöissä kuittaus tulee toistaiseksi vain 

työn tilanneelle, eli välttämättä hallitukselle tai isännöitsijälle ei tule tietoa. 

 

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että isännöintiyrityksen ja palveluntarjoajan väliset 

toiminnot eivät yleensä näy asiakkaalle. Asiakas A toi kuitenkin haastattelussa esiin, 

että suhteen tulisi olla sen verran läpinäkyvä, että pystytään luottamaan isännöinnin 

ajavan asiakkaan etuja. Asiakas ei yleensä tiedä kiinteistöhuollon käyttämiä 

alihankintaverkostoja, eikä niitä ole toisaalta tarvekaan tietää. Tärkeintä on, että 

palvelut saadaan jouhevasti suoritettua, ei niinkään se, kenen toimesta ne tehdään. 

 

Kuvioon on lisätty asiakashaastatteluiden perusteella yhtiökokous. Hallitus ja 

asukkaat hoitavat päätöksenteon yhtiökokouksissa, mikä puolestaan ei näy 

kiinteistöhuollolle. Asiakkaan silmissä asiakkaan ja isännöinnin välillä on 

asiakassuhde ja sopimus vastaavasti kuin kiinteistöhuollon kanssa. 

 

Läpinäkyvyydellä viitattiin lisäksi prosessien läpinäkyvyyteen, eli mitä asiakas näkee 

palveluntarjoajan palvelun tuotantoprosessista. Palvelupolkuun liittyvien prosessien 

läpinäkyvyyttä tarkastellaan blueprint-kaavion avulla liitteessä 5, jossa on peilattu 

yrityksen palvelun tuottamisprosessia asiakkaan palvelupolun eri vaiheisiin (Bitner et 

al., 2007). Näkyvyyden rajan alapuolelle jäävät toiminnot eivät tule asiakkaan 

tietoon palvelua käytettäessä, mutta vaikuttavat olennaisesti palvelun sujumiseen. 

Asiakkaalle ei näy vuorovaikutus asiakaspalvelijoiden, huoltomiesten ja sisäisen 

järjestelmän kesken. Asiakkaiden mielestä palveluntarjoajan sisäisten toimintojen 

tietäminen ei ole niin olennaista. Tärkeää puolestaan on asiakaspalvelun tehokkuus, 

eli että vikailmoituksen tekemisen ja sen huoltamisen välinen aika on lyhyt. Asiakas 



 

 

80 

B kuitenkin toi haastattelussa ilmi, että myös taustaa kiinteistöhuollon prosesseista 

voisi olla mielenkiintoista tietää.  

 

6.2. Teoreettiset johtopäätökset 

 

Kirjallisuudessa palvelun erityispiirteistä (mm. Grönroos 2000: 47–49) ei keskustella 

siitä, että palvelun tuottaminen ja kuluttaminen eivät kaikkien palveluiden kohdalla 

ole yhtäaikaisia toimintoja. Ne eivät täysin sovellu kiinteistöhuoltopalveluihin, sillä 

kuten luvussa 2.1 tuotiin esille, kiinteistöhuoltopalveluissa palvelu olisi hyvä tehdä jo 

ennen kuin asiakas huomaa tarvitsevansa sitä. Myös huoltopyynnöissä 

kiinteistöhuoltoyrityksen työntekijä voi tuottaa palvelun asiakkaan olematta läsnä, 

kunhan asiakas on selvästi ohjeistanut huoltotarpeen. Toisaalta asiakkaan 

osallistuminen palveluprosessiin huoltotilassa on erittäin olennaista palvelun 

onnistumisen kannalta, sillä ilman tarpeeksi tarkkaa kommunikointia viasta ei 

kiinteistöhuollolla ole mahdollisuutta huoltaa sitä asianmukaisesti (Ennew & Binks, 

1999). 

 

Tutkimuksessa vahvistettiin, että käyttöarvon soveltaminen kiinnitti huomiota 

asiakkaan arvonluontiin, mikä oli tutkimuksen tarkastelun kohteena. Toisaalta 

kontekstiarvo ottaa laajemmin huomioon, kuten Heinonen et al. (2010) artikkelissaan 

toteavat, asiakkaan kokemuspiirin ja on täten ollen lähempänä käytäntöä. 

Palvelumuotoilun lähtökohtana on asiakkaan ymmärtäminen mahdollisimman 

laajasti konteksti huomioon ottaen, joten se voisi olla vielä hyödyllisempi lähtökohta 

arvonluontiin (Miettinen, 2009: 10–14). 

 

Asiakkaan arvonluontiin vaikuttaa verkosto laajemminkin. Vaikka kiinteistöhuolto 

hoitaisi tehtävänsä mallikkaasti asiakkaan silmin, voi jokin muu tekijä, kuten 

isännöintiyrityksen toiminta, heikentää asiakkaan kokemaa arvoa. Tällaisia tilanteita 

ovat esimerkiksi isännöintiyrityksen passiivisuus tiedottamisessa, jolloin asiakas jää 

epätietoiseksi palvelun suorittamisen vaiheesta. Joillakin isännöitsijöillä ei ole 

lainkaan kuittausperiaatetta, mitä tapausyritys itse on puolestaan korostanut 

toiminnassaan. Asiakkaan silmissä ei ole eroa, kenen toimesta virhe tai 

huolimattomuus on tehty, mutta se vaikuttaa yhtä kaikki kiinteistöhuoltopalvelun 
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kokemiseen. Asiakkaan palvelupolun analysoinnissa tulisi siis ottaa verkosto ja 

konteksti laajemmin huomioon, ei vain asiakkaan ja palveluntarjoajan välistä 

vuorovaikutusta. 

 

Tutkijan koostama teoreettisen viitekehyksen malli kuviossa 7 ei ota huomioon 

asiakkaan palvelupolun eri vaihtoehtoja. Asiakas voi omien valintojensa pohjalta 

vaikuttaa palvelupolun kulkuun, joten eri asiakkailla voi olla toisistaan poikkeavat 

palvelupolut. Mallia voitaisiin siis empirian pohjalta täydentää havainnollistamalla 

vaihtoehtoisia polkuja, kuten kuvio 10 tuo ilmi. 

 

Palvelupolun käyttäminen kiinteistöhuollon asiakkaan palveluprosessien 

havainnollistamisessa nähtiin onnistuneena ratkaisuna, sillä se erottelee suhteellisen 

yksityiskohtaisesti palvelun kulun asiakkaan silmin ja tuo lisäksi esiin palveluun 

osallistuvat muut tahot sekä asiakkaan valintojen merkityksen palvelupolun kulkuun. 

Tutkimuksen pohjalta voitaisiin suositella palvelupolun soveltamista myös muilla 

vahvasti suorittavaan työhön painottuneilla palvelualoilla, kuten siivouspalveluissa. 

Kirjallisuudessa palvelupolusta ei juurikaan keskustella tilanteesta, jossa 

palveluntarjoaja ei pysty vaikuttamaan kaikkiin jaoteltuihin kontaktipisteisiin. Tämän 

työn pohjalta voitaisiin sanoa, että mikäli joihinkin kontaktipistejoukkoon ei voida 

vaikuttaa, voidaan sitä kompensoida keskittymällä korvaaviin kontaktipisteisiin. 

Kiinteistöhuollon kontekstissa se tarkoittaa, kuten analyysissa tuotiin esille, että 

palvelun fyysisen ympäristön korvaavina kontaktipisteinä voivat olla esimerkiksi 

yhtenäiset työasut.  

 

Palvelupolun kommunikoiminen asiakkaalle lisää asiakkaan ymmärrystä palvelun 

kulusta ja mitä asiakkaalta vaaditaan palvelun tarkoituksenmukaisessa käytössä. 

Tämä voidaan linkittää asiakkaan toimintamalleihin (Eichentopf et al., 2011), sillä ne 

kehittyvät sitä mukaa kun palvelu tulee tutuksi sen käyttäjälle. Näin ollen etenkin 

kokematon kiinteistöhuoltopalveluiden asiakas voisi hyötyä palvelupolun 

kommunikoinnista toimintamallien muodostamiseen. 

 

Tutkijan mukaan blueprinting-menetelmän käyttäminen palvelupolun rinnalla voi 

olla hyödyllistä. Kun palvelupolun avulla saadaan selville esimerkiksi kriittiset 
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kohdat, joita tulisi kehittää, voidaan blueprinting-kaaviosta nähdä tarkemmin, mitä 

yrityksen sisäisiä toimintoja tulisi kehittää ja miten. (Bitner et al., 2007). 

Lähtökohtaisesti palvelu on kuitenkin tärkeä nähdä juuri asiakkaan silmin, jotta 

palveluntarjoaja pystyy tukemaan tätä arvonluonnissa (Koivisto, 2009: 142). 

Asiakkaan palvelupolun hyödyntämisen tärkeimpänä antina nähdään, että sen avulla 

ymmärretään paremmin, mitä vaiheita asiakkaan palveluprosessiin kuuluu aina 

tarpeen syntymisestä palvelun arviointiin. 

 

6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

 

Tutkimuksen arvo nähdään juuri liikkeenjohdollisten johtopäätösten rikkautena. 

Liikkeenjohdon näkökulmasta palvelupolun tarkasteleminen toi kehitysehdotuksia, 

joita olisi hyödyllistä pohtia kiinteistöhuoltoa tarjoavissa palveluyrityksissä. 

Kehitettäviä kohtia käydään läpi seuraavissa kappaleissa. 

 

Palvelupolun avulla kartoitettiin, mitä kriittisiä kohtia palvelun kulkuun liittyy. 

Palveluntarjoajan tulisi kiinnittää huomiota palvelupolun kehittämiseen negatiivista 

arvoa tuottavin osin. Asiakkaiden odottaminen epätietoisuudessa on selkeästi arvoa 

vähentävä vaihe palvelupolussa, joten asianmukaiseen tiedottamiseen tulisi kiinnittää 

huomiota. Esimerkiksi kiinteistöhuoltoyrityksen työntekijöille on selvää, että runsaan 

lumisateen aikana teiden auraus menee monien kiireettömämpien tehtävien ohitse. 

Liittyen teiden puhtaanapitoon lumesta, on myös luonnollista että luonnonolot voivat 

toisinaan voittaa kiinteistöhuollon resurssit, jolloin tiet eivät ole pahimman myrskyn 

aikana täysin aurattuja. Tällaisten syy-seuraus-suhteiden avaaminen asiakkaalle olisi 

tärkeää, jotta asiakas osaa varautua paremmin eikä ole ikään kuin vääristä syistä 

tyytymätön. Muutoinkin asiakkaiden tiedottaminen on suositeltavaa, sillä he eivät 

usein ole kiinteistöhuollon asiantuntijoita. Eräs konkreettinen ehdotus liittyen 

asiakkaiden informointiin olisi seuraavanlainen. Asiakaspalvelijoilla on käytössään 

ohjekirja, jossa vastuualueet on jaettu tarkkaan taloyhtiön ja kiinteistöhuollon välillä. 

Asiakkaan tietämyksen parantamiseksi voisi olla hyödyllistä, mikäli tällainen 

ohjekirja olisi heidänkin käytössään, jolloin he voisivat hyödyntää sitä myös 

itsenäisesti. 
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Kriittisenä kohtana voidaan nähdä kriisitilanteet kokonaisuudessaan. Koska palvelun 

eteneminen kriisitilanteiden kohdalla on tapauskohtaista, ei kiinteistöhuollolla ole 

välttämättä mahdollisuutta suunnitella tilanteen etenemistä. Tiedottaminen ja tiivis 

kommunikointi ovat tällöin erityisen tärkeässä roolissa. Toimintamalleja tulisi 

mahdollisuuksien mukaan kehittää ja vakiinnuttaa asiakkaiden palautteiden pohjalta.  

 

Palvelun läpinäkyvyyden lisääminen asiakkaille auttaisi ymmärtämään 

palveluntarjoajan työtä paremmin ja tätä kautta työn arvostus voi lisääntyä. Tietoa 

kaivattaisiin etenkin hallitusten jäsenten keskuudessa, mutta asiakashaastatteluissa 

virisi myös idea, miten kiinteistöhuoltoa voitaisiin tuoda lähemmäs loppukäyttäjää. 

Palvelukuvauksesta voisi tehdä visuaalisen kartan, mitä palveluita tapausyritys 

tarjoaa ja mitkä taloyhtiöllä on tällä hetkellä käytössä. Tämän lisäksi 

henkilökohtaisuutta palveluun toisi oman huoltomiehen kuvan lisääminen 

yhteystietoineen. Tämän tietopaketin tulisi olla taloyhtiön yhteisissä tiloissa kaikkien 

saavutettavissa. Tärkeää toki on, että tiedot pysyvät ajan tasalla. Tähän auttaisi 

Internet-versio esimerkiksi kotisivuille perustettavassa intranetissä. 

 

Teknologian kehittyminen kannattaa kääntää omaksi eduksi, sillä se antaa aktiivisen 

kuvan kiinteistöhuollosta toimijana. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että osa 

asiakkaista ei ole kiinnostunut teknologisista ratkaisuista ja kannattaa esimerkiksi 

perinteisiä yhteydenottokanavia. joten niistäkään ei kannata luopua 

harkitsemattomasti. Esimerkiksi toimitusjohtajan haastattelussa (14.1.2013) kävi 

ilmi, että tekstiviestien käyttöä esimerkiksi kuittaustilanteessa selvitetään. Mikäli sen 

hyödyntäminen onnistuu, kannattaa asiaa mainostaa. Niiden avulla tieto huollon 

suorittamisesta voi tulla vieläkin nopeammin perille kuin sähköpostitse, mikäli 

asukas ei lue sähköpostejaan säännöllisesti. 

 

Asiakkaan D haastattelussa ilmeni tarve tietää miten tiedotus kiinteistöhuollon 

palveluista on järjestetty muissa taloyhtiöissä. Tähän pohjautuen tutkija ehdottaa, että 

tapausyritys voisi järjestää jonkinlaisen yhteyskanavan halukkaiden asiakkaidensa 

välille. Tällainen vertikaalinen keskustelumahdollisuus muiden hallitusten kanssa 

voisi kiinnostaa etenkin aktiivisia hallituksia, jotka ovat kiinnostuneet toimintansa 
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kehittämisestä. Sosiaalinen media tarjoaisi tähän suhteellisen yksinkertaisia 

mahdollisuuksia. 

 

Tapausyritys voisi jatkaa tutkimuksen työtä kehittämällä palvelupolkua edelleen 

yhdessä asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa. Tällainen osallistava menetelmä tuo 

asiakkaat entistä lähemmäs palvelun suunnittelua. Tutkimuksessa kehitetty 

palvelupolku on hyödyllinen malli keskustelun ja kehittämisen pohjaksi. 

Palvelupolun kuvausta tapausyritys voisi käyttää markkinointiviestinnässä 

kotisivuillaan selkeytettynä ja tyyliteltynä versiona. Palvelupolun viestiminen auttaa 

sekä asiakasta että loppukäyttäjää palvelun tilaamisessa. Tällainen asiakaslähtöisyys 

voisi kiinnittää myös potentiaalisien uusien asiakkaiden huomion. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen johtopäätökset korreloivat hyvin Leskisen (2005 via 

Palvelut 2020 – Kohti palvelujen tulevaisuutta, 2005) esiin tuomia tulevaisuuden 

kehityssuuntia kiinteistöpalvelualalla. Keskeisenä haasteena nähtiin palveluiden 

ostamisen ja hinta-laatusuhteen vertailun helpottaminen, johon ratkaisuna nähtiin 

läpinäkyvyyden lisääminen. Laajan palvelutarjooman tarjoaminen yksittäisessä 

yrityksessä on tulevaisuuden suunta, mihin tapausyritys on kiinnittänyt hyvin 

huomiota. Tulevaisuudessa innovatiiviset palvelukonseptit voivat olla tärkeä 

kilpailutekijä. Verkostoituminen nähdään tähän tehokkaana keinona. (Leskinen, 2005 

via Palvelut 2020 – Kohti palvelujen tulevaisuutta, 2005.)  

 

6.4 Tutkimuksen arviointi 

 

Tutkimusta arvioidaan erityisesti laadulliselle tutkimukselle kehitettyjen 

arviointikriteerien pohjalta Lincolnin ja Guban (1985) mukaan. Kriteerit ovat 

uskottavuus (credibility), siirrettävyys (transferability), seuraamuksellisuus 

(debendability) ja vahvistettavuus (confirmability). Nämä kriteerit sopivat 

tutkimukseen paremmin kuin alun perin määrällisen tutkimuksen arvioinnissa 

sovelletut reliabiliteetti ja validiteetti. Valitun arvioinnin sopivuutta tähän 

tutkimukseen voidaan perustella myös epistemologiselta kannalta, sillä tutkija ja 

tutkimukseen osallistuneet muut henkilöt ovat yhdessä luoneet erilaisia ymmärryksiä 

tutkimusilmiöön liittyen, mikä vastaa Lincolnin ja Guban (1985) näkemyksiä. 
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Uskottavuuden kannalta tutkijan tulisi tuntea tutkittavan kohderyhmän kulttuuria ja 

tutkijan ja tutkittavien käsitteellistäminen tulisi vastata toisiaan. Tämä voidaan 

saavuttaa tarpeeksi pitkäaikaisen sitoutumisen kautta. (Lincoln & Guba, 1985: 301–

302.) Tutkija ei ole kiinteistöhuoltoalan asiantuntija, millä on vaikutuksia 

uskottavuuteen. Tutkija on kuitenkin vieraillut noin puolen vuoden aikana useamman 

kerran kohdeyrityksessä ja pyrkinyt tutustumaan sen toimintaan erilaisten lähteiden 

kautta, jotta saavutettaisiin mahdollisimman syvällinen ymmärrys 

kiinteistöhuoltoalasta. Vallitsevaan kulttuuriin tutkija ei voi sanoa saaneensa kovin 

syvällistä kosketusta. Osaan haastateltavista otettiin vielä haastattelun jälkeen 

uudelleen yhteyttä ja pyydettiin tarkennuksia ensimmäisen haastattelun pohjalta.  

 

Uskottavuutta pyrittiin parantamaan siten, että aineistoa kerättiin monipuolisesti eri 

lähteistä (aineistotriangulaatio) ja empiiristä aineistoa kerättiin monipuolisesti 

haastatteluiden, havainnoinnin ja ryhmähaastattelun avulla (menetelmällinen 

triangulaatio) (Yin, 2009: 116). Toisaalta tutkijan kokemattomuus menetelmien 

käytössä voi vaikuttaa tulosten luotettavuuteen, esimerkiksi havainnoinnista tutkijalla 

ei ollut aiempaa kokemusta. Haastatteluaineiston litteroinneista poimittiin sitaatteja 

lisäämään tulosten uskottavuutta.  

 

Siirrettävyys tarkoittaa tutkimusten tulosten siirtämistä eri kontekstiin. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tavoitteena ei ole tarjota seikkaperäistä siirrettävyyttä, vaan antaa 

lukijoiden käyttöön tarpeeksi tutkimuksen aikana koottua aineistoa, jotta lukijoiden 

olisi mahdollista itse tehdä omia johtopäätöksiä tulosten hyödyllisyydestä. 

Tutkimustulokset ovat osaltaan kontekstisidonnaisia juuri kiinteistöhuollon 

palveluissa, kuten palvelupolun eri vaiheet, mutta osaa tutkimustuloksista voidaan 

soveltaa muillakin palvelualoilla. Tutkijan mielestä muissa paljon ihmistyötä 

tarvittavissa palveluissa, kuten siivouspalveluissa, tutkimustuloksia voitaisiin 

hyödyntää laajemminkin. On kuitenkin lukijan oman arvion varassa, missä määrin 

hän voi soveltaa tutkimuksen johtopäätöksiä erilaisiin olosuhteisiin. (Lincoln & 

Guba, 1985: 298.) Haastatteluissa pyrittiin ottamaan huomioon sekä tapausyrityksen 

että sen asiakkaiden että loppukäyttäjien näkökulmat, joten tutkimusaihetta on 

tarkasteltu monipuolisesti. Toisaalta tutkimuksen siirrettävyyttä voi heikentää, että 
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tutkimuksessa käytettiin vain yhtä tapausyritystä, sillä useamman yrityksen mukaan 

ottaminen olisi lisännyt yleistettävyyttä. Lisäksi triadisen liikesuhteen kolmannen 

osapuolen eli isännöitsijän haastatteleminen olisi voinut tuoda lisätä ymmärrystä. 

 

Seuraamuksellisuudella Lincoln ja Cuba (1985: 299) viittaavat siihen, että 

laadullisessa tutkimuksessa on aina läsnä sekä inhimillinen vaihtelu että ilmiöön ja 

asetelmaan liittyvä muutos. Tutkimuksen tarkkaa toistamista ei nähdä mahdollisena, 

mutta tulosten tarkka dokumentoiminen ja niiden kuvaaminen lisäävät lukijan 

ymmärrystä tutkimuksen kulusta. Myös haastattelurungot on kuvattu tutkimuksessa 

(liiteet 1 ja 2). Haastateltavien kokemukset haastatteluun mennessä vaikuttavat 

vastauksiin, esimerkiksi asiakas B oli ollut taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtajana 

vasta muutaman kuukauden, minkä vuoksi hänellä ei ollut kertynyt vielä paljon 

kokemusta ja tietoa tehtävästä. 

 

Lincoln ja Cuba (1985: 300) tarkoittavat vahvistettavuudella sitä, että 

tutkimustulokset perustuvat aineistoon eivätkä tutkijan omiin käsityksiin, vaikka 

tutkijan subjektiivinen vaikutus on aina läsnä laadullisessa tutkimuksessa. Avoimessa 

haastattelussa tutkijan omat käsitykset saattavat vaikuttaa haastateltavien vastauksiin, 

mutta menetelmä nähtiin kuitenkin parhaiten soveltuvana palvelukokemuksen 

ymmärtämisen selvittämiseen. Vahvistettavuuteen vaikuttaa positiivisesti suorien 

lainausten nostaminen empiirisestä aineistosta. Tulkinnat ja johtopäätökset on myös 

pyritty perustelemaan hyvin kertomalla, mihin empiirisen aineiston osiin ne 

pohjautuvat. 

 

Tutkimuksen aiheena on asiakkaan palvelupolun ymmärtäminen ja kuvaaminen. 

Tapausyrityksen ulkopuolisen henkilön tekemä palvelupolun kuvaus on 

objektiivisen, koska silloin siihen eivät vaikuta esimerkiksi yrityksen ajatusmalli tai 

talon totutut tavat. Toisaalta mukana palvelupolun kehittämisessä olisi hyvä olla 

myös yrityksen sisäisiä henkilöitä, erityisesti asiakasrajapinnassa työskenteleviä 

henkilöitä, koska heille on varmasti kertynyt paljon hiljaista tietoa myös asiakkaista 

ja näin ollen asiakasymmärryksestä. Tämä otettiin huomioon tutkimuksen 

toteutuksessa. 
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Tutkija pohti lisäksi eettisiä näkökulmia tutkimuksen toteuttamisessa ja 

aineistonkeruussa. Haastateltavien osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista ja 

heidän henkilöllisyytensä on luottamuksellista tietoa, eikä niitä tuotu tutkimuksessa 

esille. Myös tapausyritys tahtoo pysyä tunnistamattomana, joten tutkija kiinnitti 

siihen erityisesti huomiota esimerkiksi esittelemällä tapausyrityksen vain hyvin 

yleisellä tasolla. (Yin, 2009: 73–74.) 

 

Tutkimuksen rajoitukset 

 

Haastatteluissa päästään käsiksi tietoon, mitä ihmiset sanovat tekevänsä ja 

havainnoinnissa siihen, mitä he tekevät (Hirsjärvi et al., 2007: 207–209). 

Tiedostamattomat tarpeet jäävät näillä keinoin kuitenkin vielä melko 

tuntemattomiksi. Niiden näkyväksi tekemiseen olisi voitu käyttää esimerkiksi 

palvelumuotoilun menetelmien mukaisesti roolipelejä, mutta tutkijan resurssit eivät 

riittäneet tässä tutkimuksessa siihen. Tätä korvatakseen tutkija käytti itse 

kiinteistöhuollon palveluja ja kirjoitti kokemuksesta päiväkirjaa, jotta hän pääsisi 

syvemmälle asiakkaan maailmaan. Asiakasymmärryksen muodostamisessa on 

kuitenkin vedetty johtopäätöksiä asiakkaan arvoista haastattelujen pohjalta. 

 

Haastattelutilanteessa negatiivisia asioita ei välttämättä haluta sanoa ääneen. 

Tällainen tilanne tuli asukkaan 5 puhelinhaastattelussa, kun haastateltavalla oli 

mielessään jokin negatiivinen palaute liittyen tietyn työntekijän toimintaan. Hän ei 

kuitenkaan kokenut mukavaksi tuoda asiaa esille. Hän oli keskustellut aiemmin 

asiasta muiden asukkaiden kanssa ja antanut palautetta suoraan kyseiselle 

työntekijälle. 

 

6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin asuinkiinteistöasiakkaisiin. Tutkimusta voitaisiin 

ulottaa myös liikekiinteistöasiakkaiden kokemuksiin palvelusta. Ne ovat varmasti 

heterogeenisempi joukko, sillä yrityksen toimiala voi vaikuttaa merkittävästikin 

kiinteistöhuoltopalveluiden erityisvaatimuksiin.  
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Tutkimuksessa tarkasteltiin jonkin verran triadin tuomia erityispiirteitä palvelupolun 

kokemiseen. Aihetta olisi varmasti hyödyllistä tutkia laajemmassakin mittakaavassa. 

Erityisesti isännöinnin ja kiinteistöhuollon roolit asiakkaan silmin olisi 

mielenkiintoinen tutkimuskohde. Asiakkaan ja isännöinnin suhdetta tulisi tutkia 

tarkemmin, jolloin triadin kaikkien osapuolten välisiä suhteita olisi tutkittu 

tasapuolisesti kokonaiskuvan saavuttamiseksi.  

 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin asiakkaan ja kiinteistöhuoltoyrityksen välisiin 

toimintoihin, isännöitsijän ollessa kanavana mukana tarkastelussa. Asiakkaan 

palvelupolun näkökulmasta palvelu voi jatkua kiinteistöhuollon alihankkijaverkoston 

kanssa. Näin ollen tarkastelua tulisi laajentaa koko verkostoon, jos halutaan kattava 

kuva asiakkaan palvelupolusta. 

 

Kiinteistöhuoltoala on tällä hetkellä tietynlaisessa murroksessa uusien teknologisten 

ratkaisujen myötä, mutta mahdollisesti myös asiakkaiden arvojen muuttumisen 

johdosta. Esimerkiksi ympäristöasiat tulevat yhä kriittisemmiksi missä tahansa 

liiketoiminnassa. Tämän pohjalta jatkotutkimukselle aiheeksi ehdotetaan, mitkä 

seikat vaikuttavat tulevaisuuden kiinteistöhuoltopalveluiden muuttumiseen ja 

millaisia kiinteistöhuoltopalvelut ovat tulevaisuudessa. 
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Liite 1 (1/2) 

Empiiriset aineistonkeruumenetelmät 

 

Workshopit 

Workshop  Aika  Kesto  Paikka 

Workshop 1  1.10.2012  4 h  VTT 

Workshop 2   18.2.2013   4 h  Lasaretti 

 

Teemahaastattelut  

Haastateltava  Aika  Kesto  Paikka 

Tapausyrityksen 

edustaja 

 14.1.2013  35 min  Tapausyrityksen 

toimisto 

Asiakas A  19.2.2013  40 min  Haastateltavan 

koti 

Asiakas B  19.2.2013  40 min  Haastateltavan 

koti 

Asiakas C  20.2.2013  50 min  Haastateltavan 

työpaikka 

Asiakas D  25.2.2013  50 min  Haastateltavan 

koti 

 

Ryhmähaastattelu ja havainnointi 

Osallistujat  Aika  Kesto  Paikka 

Kaksi 

tapausyrityksen 

asiakaspalvelijaa 

 23.3.2013  1 h 15 

min 

 Tapausyrityksen 

toimisto 
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Liite 1 (2/2) 

Puhelinhaastattelut 

Haastateltava  Aika  Kesto 

Asukas 1  13.3.2013  5 min 

Asukas 2  13.3.2013  5 min 

Asukas 3  13.3.2013  5 min 

Asukas 4  13.3.2013  5 min 

Asukas 5  13.3.2013  15 min 
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Liite 2 (1/3) 

Haastattelurungot 

 

Haastattelurunko 1 

Haastateltava: Tapausyrityksen toimitusjohtaja 

 

Triadisuhde 

Kuvion tarkastaminen (Kuvio 8) 

Onko tällainen triadisuhde tyypillinen koko alalla? 

- Hallitus 

o Miten kuvailisit tyypillistä suhdetta taloyhtiön hallitukseen? 

o Onko yhteydenpito suoraa vai välillistä isännöitsijän kautta? 

o Millaisia tarpeita heillä on? 

 

- Loppukäyttäjä eli taloyhtiön asukas 

o Millainen suhde teillä on? 

o Millaista yhteydenpito on? 

 Suoraa vai välillistä yhteydenpitoa? 

o Millaisia tarpeita loppukäyttäjillä on? 

 

Asiakasymmärrys 

Voidaanko asiakkaat jakaa erilaisiin ryhmiin (asiakasprofiilit)? 

- Miten näette keskimääräisen asiakkaan/ eri asiakasprofiilien palvelupolun: 

o Mitkä ovat tyypilliset asiat, joista asiakas ottaa yhteyttä? 

o Miten asiakas ottaa yhteyttä?  

o Keneen hän ottaa yhteyttä? 

o Mitä eri vaiheita prosessiin kuuluu, jotta palvelu saadaan tuotettua?  

o Mitä kriittisiä vaiheita mielestäsi palveluprosessista on? 

o Miten tapahtumaketju päättyy? 

Millaisia näette yrityksenne 

- Ihmiset: Asiakaspalvelijat ja muu henkilökunta 

- Prosessit: työntekijöiden toimintatavat 

- Tilat: Fyysiset / virtuaaliset tilat 

- Objektit: Fyysiset esineet/”todisteet” palvelun tapahtumisesta 
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Liite 2 (2/3) 

Haastattelurunko 2   

Haastateltavat: Hallituksen puheenjohtajat 

 

Taustatietoja 

- Kuinka kauan on ollut hallituksen puheenjohtajana? Millainen hallitus on, 

onko miten aktiivinen? 

- Millainen taloyhtiö on? 

Tyypillinen yhteydenotto (Motiivit, tarve) 

- Sopimusperusteiset / huoltopyynnöt 

- Keneen otatte yhteyttä (isännöitsijä/kiinteistöhuolto)? 

- Mitä eri vaiheita prosessiin kuuluu, jotta palvelu saadaan tuotettua? 

- Onko palvelun aikana kriittisiä kohtia? 

- Miten tapahtumaketju päättyy? 

Millaisina koet 

- Ihmiset: Asiakaspalvelijat ja muu henkilökunta 

- Prosessit: työntekijöiden toimintatavat 

- Tilat: Fyysiset / virtuaaliset tilat 

- Objektit: Fyysiset esineet / ”todisteet” palvelun tapahtumisesta 

Verkostokuvio (Kuvio 8) 

- Mitä ajatuksia kuviosta herää? 

- Miten kuvailisit hallituksen suhdetta kiinteistöhuoltoyritykseen ja 

isännöitsijään?  

Tapausyrityksen osaaminen –miellekartta (Liite 3) 

- Mitä ajatuksia kuviosta herää? 

- Mitkä osa-alueet ovat tärkeimpiä? 

- Olisiko läpinäkyvyyttä/osallistumista tarpeen lisätä? 

Onko muuta lisättävää? 
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Liite 2 (3/3) 

Haastattelurunko 3 

Haastateltavat: Huoltopyynnön tehneet asukkaat  

 

- Olisiko hetki aikaa jutella, miten vian huoltaminen meni? 

 

- Millainen huoltotarve oli? 

 

- Miten lähditte viemään asiaa eteenpäin? 

 

- Miten olitte yhteyksissä?  

 

- Millaista asiakaspalvelu oli? (Puhelimen ollessa kyseessä) 

 

- Olitteko itse paikalla, kun korjaus tehtiin? 

 

- Miten korjauksesta informoitiin? 

 

- Oliko jotain parannettavaa? 

 

- Mikä onnistui hyvin? 

 

- Onko vielä jotain kommentoitavaa? 
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Liite 3 

Tapausyrityksen osaaminen -miellekartta  
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Liite 4 

Palvelupolun kuvaaminen 

Vuorovaikutus Ennen vuorovaikutusta Vuorovaikutuksen aikana Vuorovaikutuksen jälkeen 

Kokemus  

Kriittinen piste: 

Tiedonkulku triadin osapuolten 

välillä 

Kriittinen piste: 

Odottaminen palvelutuokioiden 

välillä 

Eniten 

positiivista 

palautetta 

  

Palvelutuokiot 
Vian 

huomaaminen 

Yhteystietojen 

etsintä 
Yhteydenotto Neuvonta Huoltokeikka Kuittaus 

Jäljen 

tarkastaminen 
Palautteenanto 

Kontaktipisteet 

 

Kanavat 

Asiakkaan 

asuinympäristö 

Kotisivut, 

tiedote 

taloyhtiön 

tiloissa, 

mainos, 

isännöinti 

Kotisivujen 

ilmoituslomake, 

sähköposti, 

puhelimitse, 

kasvokkain 

huoltomiehelle, 

isännöinti 

Puhelimitse, 

sähköpostitse 

Asiakkaan 

asuinympäristö 

Sähköposti, 

Asiakkaan 

asuinympäristö 

Asiakkaan 

asuinympäristö 

Kotisivujen 

ilmoituslomake, 

sähköposti, 

huoltomies 

 

Esineet     

Työkalut, 

varaosat, 

kulkuneuvo 

Viesti, mitä on 

tehty 
Työn jälki  

Toimintamallit 

Eleet 
  

Ystävällisyys, 

tehokkuus 

Ystävällisyys, 

tehokkuus 

Nopeus, 

huolellisuus, 

palvelualttius 

 

   

Ihmiset   

Asiakaspalvelu-

henkilökunta, 

huoltomies, 

isännöinti 

Asiakaspalvelu-

henkilökunta, 

huoltomies, 

isännöinti 

Huoltomies    

Osallistuvat 

toimijat 
Asiakas Asiakas 

Asiakas, 

kiinteistöhuolto-

yritys, 

isännöinti 

Asiakas, 

kiinteistöhuolto-

yritys, 

isännöinti 

Asiakas, 

kiinteistöhuolto-

yritys, 

alihankinta- 

verkosto 

Asiakas, 

kiinteistöhuolto-

yritys 

Asiakas, 

kiinteistöhuolto-

yritys 

Asiakas, 

kiinteistöhuolto-

yritys 
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Liite 5 

Läpinäkyvyyden kuvaaminen blueprint-kaavion avulla 

Todisteet

Asiakkaan toiminnot

Palvelun näyttämö

Palvelun kulissit

Tukiprosessit

Vuorovaikutuksen raja

Näkyvyyden raja

Sisäisen vuorovaikutuksen raja

Vian 

huomaaminen

Yhteystietojen 

etsintä

Oma 

asuinympäristö

Kotisivut, esite, 

taloyhtiö

Kupari Solutions / sisäinen järjestelmä

Internet-lomake, 

sähköposti, 

puhelu 

Asiakaspalvelija luo 

huoltokeikan 

järjestelmään

Jäljen 

tarkistaminen

Huollon 

vastaan-

ottaminen

Huoltomies 

kuittaa huollon 

järjestelmään

Kuittauksen 

vastaan-

ottaminen

Sähköposti, 

paperiviesti

Oma 

asuinympäristö

Internetlomake, 

sähköposti, 

huoltomies

Palautteen 

antaminenNeuvonta
Yhteydenotto

Neuvojen 

antaminen

Huoltopyynnön 

vastaan-

ottaminen

Huoltomies 

huoltaa vian

Oma 

asuinympäristö

Huoltomies 

vastaanottaa 

huoltokeikan

 

 

 

Asiakkaan 

palvelupolku 
Suora 

vuorovaikutus 

 

Palveluntarjoajan 

prosessit 


