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Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä asiakkaan palvelukokemuksen muodostumisen 

emotionaalisista tekijöistä. Palvelukokemus koostuu sekä funktionaalisista tekijöistä että 

emotionaalisista tekijöistä. Koska asiakas arvioi kokemustaan palvelukohtaamisen perusteella, ilmiötä 

tarkastellaan palvelukohtaamisten kautta. Tutkimuksen kontekstina toimii optisen alan palveluita 

tarjoavat liikkeet. Palvelukokemuksen emotionaaliset tekijät viittaavat tässä tutkimuksessa mekaanisiin 

ja humaanisiin kokemusvihjeisiin, joita asiakas palvelukohtaamisen aikana havaitsee. Mekaaniset 

kokemusvihjeet välittyvät ympäristöstä eli liiketilasta ja humaaniset itse asiakaspalvelijasta. 

Kokemusvihjeet herättävät asiakkaassa tunteita, joilla puolestaan voidaan nähdä olevan yhteys myös 

asiakkaan käyttäytymiseen.  

 

Tutkimus rajattiin koskemaan yksittäisiä optikkoliikkeissä tapahtuvia palvelukohtaamisia asiakkaan 

näkökulmasta. Työssä pyritään tarkastelemaan, minkälaisia kokemusvihjeitä asiakas 

palvelukohtaamisen aikana havaitsee, ja minkälaisia tunteita nämä vihjeet hänessä herättävät. Tällä 

tavoin pyritään selvittämään, minkälainen rooli palvelukokemuksen emotionaalisilla tekijöillä on 

asiakkaan palvelukokemuksen muodostumisessa. Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, joka tähtää 

ymmärryksen lisäämiseen tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimus toteutettiin havainnointitutkimuksena 

optikkoliikkeiden kontekstissa. Kontekstin  uskottiin tarjoavan rikasta tietoa tutkittavasta ilmiöstä, sillä 

optikkoliikkeet tarjoavat asiakkailleen henkilökohtaista erikoispalvelua. Empiiriinen aineisto kerättiin 

piilohavainnoimalla optikkoliikkeessä tapahtuvia palvelukohtaamisia. Havainnointitaphtumien jälkeen 

tutkija haastatteli tutkimuksen koehenkilönä toiminutta asiakasta. Haastattelumuodoksi valikoitui 

teemahaastattelu. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että palvelukokemuksen emotionaaliset tekijät ovat tärkeässä roolissa 

asiakkaan palvelukokemuksen muodostumisessa. Asiakas havaitsee useita erilaisia mekaanisia ja 

humaanisia kokemusvihjeitä koko palvelukohtaamisen ajan. Havaitut kokemusvihjeet liittyvät etenkin 

asiakaspalvelijan käytökseen ja asiantuntemukseen. Tärkeimmiksi koetut humaaniset kokemusvihjeet 

ovat asiakkaan vastaanotto, myyntihenkisyys, mukaan ottaminen, kyky löytää sopivia laseja ja kyky 

lukea asiakasta. Sekä mekaaniset että humaaniset kokemusvihjeet herättävät asiakkaassa useita 

erilaisia tunteita. Asiakas pystyy myös yhdistämään tunteen tiettyyn kokemusvihjeeseen. Tunteet 

saattavat myös vaihdella paljon yhden palvelukohtaamisen aikana. Onnistuneeksi koettu 

palvelukohtaaminen saattaa sisältää myös negatiivisia tunteia. Asiakas kokee negatiivisten tunteiden 

erittelyn positiivisten tunteiden erittelyä helpommaksi.   

 

Liikkeenjohdon olisi tärkeää tiedostaa palvelukokemuksen emotionaalisten tekijöiden rooli osana 

asiakkaan palvelukokemuksen muodostumista. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää joltain 

osin optikkoliikkeiden lisäksi myös muissa henkilökohtaista erikoispalvelua tarjoavissa yrityksissä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Palvelusektori muodostaa yli kaksi kolmasosaa Suomen bruttokansantuotteen 

arvosta. Yksityisten palveluiden osuus kaikista palveluista on kolme neljäsosaa. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2015.) Asiakkaat eivät tyydy enää ”yksi koko sopii 

kaikille”-palvelukokemukseen. Muun muassa kehittyneen teknologian ja kasvaneen 

kilpailun myötä asiakkaat ovat tulleet vaativimmiksi, ja kasvattaneet odotuksiaan 

palveluntarjoajia kohtaan. (Wilder, Collier & Barnes 2014.) Koska kilpailu 

palvelusektorilla kovenee (Grönroos 2000:10), on luonnollista, että yritykset pyrkivät 

tarjoamaan korkealaatuista palvelua. On esitetty, että palvelukokemus on uusi 

rakenne palvelun laadulle. (Klaus & Maklan 2012.) 

Asiakkaiden houkutteleminen, asiakkuuksien säilyttäminen ja voitontavoittelu 

edellyttävät yrityksiä etsimään jatkuvasti uusia ja parempia keinoja luoda arvoa ja 

erottautua palvelutarjoomillaan. (Shaw & Ivins 2002). Yritysten välillä tapahtuvan 

kilpailukykyisen erilaistumisen fokus on kehittynyt kautta aikain. 1970-luvulla 

kilpailuetua alettiin hakea palveluiden avulla, joista kuitenkin tuli pian geneerisiä. 

(Palmer 2010.) Suhteiden laatua alettiin pitää uutena erottavana tekijänä 

(Christopher, Payne & Ballantyne 1991 via Palmer 2010). Palmer (2010) laajentaa 

Christopherin ym. (1991 via Palmer 2010) mallia, ja esittää, että itse asiassa kokemus 

voidaan nähdä erottautumistekijänä markkinoilla, joilla suhteet ovat lakanneet 

olemasta kilpailukykyinen erottautumistekijä. 

Prahalad & Ramaswamy (2004: 137 via Sandström, Edvardsson, Kristensson & 

Magnusson 2008) tähdentävät, että arvo on keskittynyt nyt nimenomaan kuluttajien 

kokemuksiin ennemmin kuin tuotteisiin tai palveluihin sinänsä. Asiakkaan 

palvelukokemuksesta holistisena ilmiönä ja asiakkaan kokemasta arvosta ja näiden 

suhteesta keskenään tiedetään aika vähän (Helkkula & Kelleher 2010). Asiakkaan 

palvelukokemuksen ja asiakasarvon suhteesta ei myöskään ole juuri käyty 

tutkimuksellista keskustelua (Wikström 2008).  Asiakkaan kokemuksen 

systemaattinen johtaminen onkin tärkeää. Kaikki yritykset voidaan nähdä 

palveluyrityksinä siinä mielessä, että he luovat arvoa asiakkailleen suorituksensa 
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kautta. Osa yrityksistä luo arvoa asiakkailleen puhtaasti palveluiden kautta, osa 

puolestaan yhdistämällä hyödykkeet ja palvelut. Kaikki yritykset ovat kuitenkin 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. (Berry & Carbone 2007.) Kun asiakas on 

vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa, asiakas muodostaa aina palvelukokemuksen 

(Berry, Wall & Carbone 2006). Tähän vuorovaikutustilanteeseen, eli 

palvelukohtaamiseen, on perusteltua kiinnittää erityishuomiota. 

Aikaisempi palvelukokemukseen keskittyvä tutkimus ei ole ollut vakuuttavaa 

(Sandström, Magnusson & Kristensson 2009). Tähänastisessa markkinoinnin 

kirjallisuudessa palvelukokemusta on myös määritelty monin eri tavoin (Helkkula 

2011). Kuluttajatutkimus ja palvelukeskeinen logiikka tarkastelevat 

palvelukokemusta ilmiönä (Vargo & Lusch 2008 ). Pohjoismainen koulukunta ja 

palveluinnovaatioihin keskittyvä koulukunta puolestaan tarkastelevat 

palvelukokemusta prosessina (Grönroos 2000). Palvelukokemuksen on todettu 

koostuvan sekä funktionaalisista että emotionaalisista tekijöistä (Berry, Carbone & 

Haeckel 2002, Sandström, Edvardsson, Kristensson & Magnusson 2008).  

Arvolupauksen avulla yritys ilmaisee, miten se pyrkii tuottamaan asiakkailleen 

ylivertaista arvoa (Webster 1994). Emotionaalista arvolupausta käytetään 

suunniteltaessa aiottuja suosiollisia palvelukokemuksia ja se voidaan nähdä 

ilmaisuna yrityskulttuurista ja strategiasta. (Sandström ym. 2008.) Emotionaaliset 

arvolupaukset on todettu olevan tärkeitä sekä palvelukokemukselle että 

käyttäjäarvolle (Hirschman & Holbrook 1982). Asiakkaiden tunteet ovat myös osa 

palvelukokemusta (Tumbat 2011) ja ne toimivat tärkeänä indikaattorina koko 

palvelukokemuksen kannalta (Wong 2004). Jotta palvelukokemusta on mahdollista 

ymmärtää kokonaisvaltaisemmin, tulee myös asiakkaiden tunteiden johtamiseen 

kiinnittää huomiota (Tumbat 2011).   

Palvelukokemukseen keskittyvän tutkimuksen fokus on kuitenkin pääasiassa ollut 

tuotteiden tai palveluiden funktionaalisissa eli itse palvelun toiminnallisuuteen 

liittyvissä ominaisuuksissa, ja emotionaaliset tekijät on laiminlyöty laajasti. (Wong 

2004). Tämä tutkimus pyrkiikin täyttämään tutkimusaukkoa palvelukokemuksen 

emotionaalisista tekijöistä osana asiakkaan palvelukokemuksen muodostumista. 

Koska empiirinen tutkimus tunteiden roolista myös palvelukohtaamisissa on 
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puutteellista (Wong 2004), tutkimuksen avulla pyritään täyttämään tutkimusaukkoa 

liittyen asiakkaiden tunteisiin palvelukohtaamisesa. Palvelukohtaamisen ollessa 

kriittinen osa sitä, miten asiakas palvelutarjooman kokee, palvelutyöntekijällä on 

mahdollisuus vaikuttaa arvonluontikokemukseen juuri vuorovaikutuksessa asiakkaan 

kanssa. Jotta kokemus voidaan ottaa osaksi arvolupausta, organisaatioiden täytyy 

johtaa kokemuksen emotionaalista dimensiota samalla otteella kuin palvelun 

funktionaalisuutta. Funktionaaliset ominaisuudet eivät yksin riitä.  (Sandström ym. 

2008.)  

1.2 Keskeiset käsitteet 

Palvelukokemus 

Palvelukokemus on kokemus palveluympäristössä (Helkkula & Kelleher 2010), joka 

saa aikaan asiakkaan kognitiiviset, emotionaaliset ja käytökselliset vastareaktiot 

(Edvardsson, Enquist & Johnston 2005). Se voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisena 

ilmiönä, joka on subjektiivinen, tapahtumaspesifi ja yksilöllisesti ja sosiaalisesti 

rakentunut (Lusch & Vargo 2006, Schembri 2006). Palvelukokemus on asiakkaan 

arviointi kaikista niistä attribuuteista, jotka liittyvät suoraan tai epäsuoraan 

kanssakäymiseen palveluntarjoajan kanssa (Klaus & Maklan 2012).  

Palvelukohtaaminen 

Palvelukohtaaminen ymmärretään tässä tutkimuksessa ajanjaksona, jonka aikana 

asiakas on suorasti vuorovaikutuksessa palvelun kanssa (Shostack 1985 via Wong 

2004). Palvelukohtaamisen voidaan nähdä sisältävän irrallisia, erillisiä ja erilaisia 

tapahtumia ja käyttäytymistä sekä asiakkaan interaktion kaikkien palvelu-

ulottuvuuksien kanssa, kuten fyysisen ympäristön ja palveluhenkilöstön kanssa 

(Bitner 1990). 

Kokemusvihje 

Kokemusvihje on mitä tahansa asiakkaan havaitsemaa tai aistimaa, joko läsnä- tai 

poissaolevaa. Kokemusvihjeet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: funktionaalisiin, 
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mekaanisiin ja humaanisiin vihjeisiin. Funktionaaliset kokemusvihjeet liittyvät 

palvelun tekniseen laatuun, mekaaniset ympäristöön ja humaaniset itse 

asiakaspalvelijaan. Funktionaalisia kokemusvihjeitä asiakas arvioi kognitiivisesti ja 

mekaanisia ja humaanisia emotionaalisesti. (Berry ym. 2006, Haeckel, Berry & 

Carbone 2003.)  

1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä palvelukokemuksen 

emotionaalisista tekijöistä palvelukokemuksen muodostumisessa. Tutkimuksessa 

keskitytään tarkastelemaan optikkoliikkeessä tapahtuvia yksittäisiä 

palvelukohtaamisia asiakkaan näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, mitä asiakas 

palvelukohtaamisen aikana havaitsee ja mitä tunteita havaitut asiat hänessä 

herättävät. Asiakkaan tunteet ovat tässä tutkimuksessa keskeisessä osassa. Koska 

palvelukohtaaminen on palvelukokemuksen muodostumisen kannalta olennaisessa 

osassa, ilmiötä lähestytään palvelukohtaamisissa esiintyvien 

palvelukokemusvihjeiden avulla, joita asiakas arvioi emotionaalisesti.  

Tutkimusongelmaa pyritään selvittämään seuraavalla päätutkimuskysymyksellä: 

Minkälainen rooli palvelukohtaamisissa esiintyvillä emotionaalisesti arvioitavilla 

kokemusvihjeillä on asiakkaan palvelukokemuksen muodostumisessa? 

Päätutkimuskysymyksen tarkentamiseksi muodostetaan kaksi alatutkimuskysymystä: 

Minkälaisia kokemusvihjeitä asiakas havaitsee palvelukohtaamisen aikana? 

Minkälaisia tunteita kokemusvihjeet herättävät asiakkaassa? 

1.4 Tutkimuksen metodologia 

Tämä työ on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tarkoituksena on lisätä 

ymmärrystä tutkittavasta kohteesta laadullista aineistoa erittelemällä, mihin 

laadullinen tutkimus soveltuu hyvin (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 16). 
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Tutkimus on tutkimusotteeltaan toiminta-analyyttinen tähdätessään kohdeilmiön 

ymmärtämiseen (Neilimo & Näsi 1980: 35). Tutkijan tavoitteena on ymmärtää, mitä 

palvelukohtaamisissa esiintyviä palvelukokemusvihjeitä asiakas tunnistaa ja mitä 

tunteita ne asiakkaassa herättävät. Tällä tavoin tutkija pyrkii lisäämään ymmärrystä 

palvelukokemuksen emotionaalisista osatekijöistä osana palvelukokemuksen 

muodostumista. Esimerkiksi Lin & Mattila (2010), Mattila & Enz (2002) ja Wong 

(2004) ovat tutkineet tunteita palvelukohtaamisissa kvantitatiivisin menetelmin. 

Tumbat (2011) käytti palvelukokemusta tutkiessaan aineistonkeruumentelmänä 

havainnoinnin ja haastattelujen yhdistelmää kun taas Klaus & Maklan (2012) 

luottivat omassa palvelukokemustutkimuksessaan kvantitatiiviseen menetelmään. 

Tutkimuksen kontekstiksi valittiin Oulun alueella optisia palveluja tarjoavat liikkeet, 

joissa tapahtuvia palvelukohtaamisia havainnoitiin tutkimukseen valitun koehenkilön 

avulla. Työn empiirinen osuus koostuu piilohavainnointimateriaalista, jota tutkija 

keräsi seuraamalla palvelukohtaamisia, ja koehenkilölle tehdyistä 

teemahaastatteluista, jotka tehtiin pian optikkoliikkeessä tapahtuneiden 

palvelukohtaamisten jälkeen. Osallistuvan havainnoinnin erikoismuotona (Grönfors: 

102–103), piilohavainnointi soveltuu palvelututkimukseen hyvin, sillä sen avulla on 

mahdollista kerätä rikasta aineistoa palvelun kokemuksellisesta luonteesta (Wilson 

2001). Tutkijan on suotavaa varmistaa tekemänsä tulkinnat haastattelun avulla. 

Koska haastattelu myös täydentää muita menetelmiä hyvin, tutkimuksessa valittiin 

käytettäväksi myös teemahaastattelumenetelmää. (Koskinen ym. 2005: 106.) 

Tutkimuksen teoria ja empiria käyvät työn edetessä vuoropuhelua keskenään. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen johdantoluvussa lukija on johdatettu työn aiheeseen. Lisäksi lukijalle 

on esitelty perustelut aiheen valinnalle, tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset. 

Tämän lisäksi johdantoluvussa on kuvailtu lyhyesti tutkimuksen metodologia sekä 

keskeiset käsitteet. Luvut kaksi ja kolme muodostavat tutkimuksen teoriaosuuden. 

Näissä luvuissa esitetyn kirjallisuuskatsauksen pohjalta on muodostettu tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys, joka on esitetty kolmannen luvun lopussa. Luku neljä 

kuvailee tutkimuksessa käytettyä metodologiaa sekä tutkimusaineiston keräämistä ja 
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sen analysointimenetelmiä. Viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen aineiston 

analyysi. Viimeisessä luvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset. 
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2 PALVELUKOKEMUS  

Tämä teorialuku rakentuu palvelukokemuksen ympärille. Ensimmäiseksi esitellään 

palvelukeskeinen logiikka ja senmukainen arvonluontiajattelu. Sen jälkeen 

perehdytään tapohin hahmottaa palvelukokemusta. Luvun lopussa kerrotaan myös 

palvelun laadusta, jonka voidaan nähdä olevan seuraus palvelukokemuksesta. 

2.1 Palvelukeskeinen logiikka ja arvonluontiajattelu 

Palvelututkimuksen keskuudessa on tapahtunut siirtymä kohti palvelukeskeistä 

logiikkaa. Sen mukaan markkinointi tulisi nähdä kokoelmana prosesseja ja 

resursseja, joiden avulla yritys luo arvolupauksiaan. (Vargo & Lusch 2004.) 

Palvelukeskeisen näkökulman mukaan arvoa luodaan yhdessä (Vargo & Lusch 2004) 

ja arvon yhteisluonnin voidaan nähdä koostuvan kolmesta osasta: asiakkaan 

arvonluontiprosesseista, palveluntarjoajan arvonluontiprosesseista ja 

kohtaamisprosesseista (Payne, Storbacka & Frow 2008). Prosessit sisältävät 

toimintatavat, tehtävät, mekanismit, toiminnot ja vuorovaikutuksen, jotka tukevat 

arvon yhteisluontia. (Vargo & Lusch 2004.) Tämä näkökulma tarkastelee asiakkaan 

ja palveluntarjoajan välistä suhdetta pitkäjäntäisenä, interaktiivisena ja dynaamisena 

joukkona kokemuksia ja toimintoja, joiden toteuttamiseen suhteen molemmat 

osapuolet osallistuvat (Payne ym. 2008).  

Markkinoinnin tutkimuksen koulukunnat ovat määritelleet palvelun käsitettä hyvin 

eri tavoin (Edvardsson 2005). Useat määritelmät keskittyvät asiakkaaseen ja siihen, 

että palvelu on ratkaisu asiakkaan ongelmaan (Grönroos 2000). Edvardsson, 

Gustafsson ja Roos (2005) toteavat, että yleisimpiä palveluun liitettyjä tunnuspiirteitä 

aineettomuus, heterogeenisyys, erottamattomuus ja katoavaisuus (IHIP) on 

tarkasteltu palveluntarjoajan näkökulmasta asiakkaan näkökulman sijaan. 

Palvelukeskeisen näkökulman mukaan palvelun arviointi on mahdollista vasta, kun 

sitä käytetään. Tämä asettaa palvelua arvioivan asiakkaan liiketoiminnan keskiöön. 

(Vargo & Lusch 2004.) Palvelut tuotetaan, toimitetaan ja kulutetaan ajassa ja 

paikassa päällekkäisten prosessien aikana (Edvardsson 2005). Palvelukeskeisen 

logiikan ominaispiirteisiin lukeutuvatkin yhteistuotanto, integraatio ja 
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interaktiivisuus, mikä edelleen korostaa asiakkaan roolia palveluprosessissa (Vargo 

& Lusch 2004) ja ennen kaikkea arvonluontiprosessissa (Vargo & Lusch 2008). 

Asiakkaan arvonluontiprosessi voidaan hahmottaa sarjana asiakkaan suorittamia 

ativiteetteja, joilla tämä pyrkii tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Palveluntarjoajan 

näkökulmasta arvonluontiprosessi alkaa ymmärryksellä asiakkaan 

arvonluontiprosessista. Tämän jällkeen palveluntarjoaja voi suunnitella omat 

prosessinsa asettumaan linjaan asiakkaan vastaavien kanssa. (Payne ym. 2008.)  

Siirtymä palvelukeskeiseen logiikkaan on luonut tarpeen kiinnittää huomiota 

palvelun korkeaan laatuun, joka on yhdistettävissä tärkeisiin markkinoinnillisiin 

seurauksiin (Klaus & Maklan 2012) kuten esimerkiksi asiakastyytyväisyyten ja 

käyttäytymisaikeisiin (Dagger, Sweeney & Johnson 2007). Useimmiten palvelu 

sisältää toistuvia tai laajennettuja kahdenkeskisiä kohtaamisia kuluttajan ja 

yhteyshenkilönä toimivan työntekijän välillä (Wong 2004). Asiakkaat suorittavat 

omia toimintojaan ja ovat vuorovaikutuksessa esimerkiksi yrityksen työntekijöiden 

kanssa. Havainnot palvelun laadusta muodostetaan tuottamisen, toimittamisen ja 

kuluttamisen prosessien aikana. (Edvardsson 2005.)    

Tarjottua palvelua ei voida erottaa yhteyshenkilönä toimivasta työntekijästä, joka 

onkin tärkeässä roolissa sekä palvelun laadun tarjoamisen että asiakastyytyväisyyden 

muodostumisen kannalta. Tyytyväisyyden aste puolestaan vaikuttaa asiakkaiden 

uskollisuuteen palveluntarjoajaa kohtaan sekä siihen, mitä he yrityksestä 

suusanallisesti viestivät. Tyytyväisyyden aste vaikuttaa myös asiakkaan 

vaihtamiskäyttäytymiseen, jolla viitataan tilanteeseen, missä asiakas päättää vaihtaa 

palveluntarjoajaa. (Wong 2004.) Kokemuksen käsitettä käytetään nykyisin myös 

lisäämään arvoa useiden eri kuluttajapalveluiden yhteydessä (Edvardsson 2005). 

Palvelu voidaan nähdä kokonaisvaltaisena asiakaskokemuksena (Schembri 2006) ja 

arvoa luodaan kokemusten kautta (Prahalad 2004: 172 via Payne ym. 2008). 

2.2 Palvelukokemus tulee ymmärtää laaja-alaisesti 

Palvelukokemuksen juuret ovat lähtöisin eri tieteenaloista kuten taloustieteestä, 

psykologiasta, sosiaalipsykologiasta, johtamisesta ja markkinoinnista (Klaus & 

Maklan 2012). Markkinoinnin kirjallisuudessa kokemuksia käytetään yleensä 
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viittaamaan tiettyyn ryhmään palveluita kuten matkustamisen, musiikin, teatterin, 

ravintoloiden, hotellien ja kulttuurin palvelut (Edvardsson 2005). Näiden palveluiden 

ydin on liitettävissä hedonistiseen kulutukseen (Hirschman & Holbrook 1982).  

Palvelukokemukseen liittyvä kasvava tieto on fragmentoitunutta ja siitä puuttu 

universaalisti hyväksytty tapa yhdistää eri näkökulmia (Holbrook 2006 via Klaus & 

Maklan 2012). Tutkijoiden huomio on siirtynyt kohti kokemusten eroja. Toiset 

keskittyvät tarkastelemaan huippukokemuksia, ja toiset puolestaan keskittyvät 

asiakaskokemuksen kokonaisarviointiin. (Klaus & Maklan 2012.) 

Huippukokemusten tutkimus haastaa perinteisen näkökulman eli sen, että kokemus 

on summaus kaikista vihjeistä kohti koko asiakaskokemusta (Verhoef, Lemon, 

Parasuraman, Roggeveen, Tsiros & Schlesinger 2009). 

Palveluntarjoajan on mahdollista, asiakkaidensa tuen avulla, huolellisesti rakentaa 

asiakaskokemusta. (Klaus & Maklan 2012.) Tämä näkökulma korostaa tiedonjaon 

prosessia, sillä palveluntarjoaja pyrkii ymmärtämään jokaista asiakaskokemuksen 

vaihetta suorien ja epäsuorien palvelukohtaamisten kautta (Frow & Payne 2007). 

Yritykset suunnittelevat asiakkaan palvelukokemuksen sarjana ärsykkeitä, jotka 

ideaalitilanteessa aikaansaavat asiakkaassa positiivisia kognitiivisia ja emotionaalisia 

vastareaktioita (Berry ym 2002). Kokemus voidaan nähdä opittuna lopputuloksena, 

joka yhdistetään ennustettavaan käyttäytymiseen. Toisaalta kokemus on 

yhdistettävissä prosesseihin, joiden uutuus saattaa tuottaa yllättäviä vastareaktioita 

kuluttajien toimesta (Palmer 2010). Helkkula (2011) luonnehtii palvelukokemuksen 

käsitettä kolmella eri tavalla: ilmiöperusteisesti, lopputulosperusteisesti ja 

prosessiperusteisesti. Näitä kolmea lähestymistapaa ei tulisi ajatella toisensa 

poissulkevina, vaan niiden voidaan ennemminkin ajatella täydentävän toinen 

toistaan. (Helkkula 2011.) Myös asiakkaan ennakko-odotukset ovat olennaisessa 

osassa kokemuksen muodostumisessa, koska asiakas peilaa kokemaansa omiin 

odotuksiinsa. Jotta yritys voisi menestyä, sen on pyrittävä ylittämään asiakkaidensa 

odotukset. (Shaw & Ivens 2002: 40.) 

On esitetty, että asiakas arvioi palvelukokemustaan kokonaisvaltaisesti (Verhoef ym. 

2009). Paynen, Storbackan ja Frown (2008) mukaan palvelukokemus sisältää 

kommunikaatiota, käyttöä ja palvelukohtaamisia.  Sen aikana asiakas tekee 

arvioinnin arvosta käytössä, joka on muodostunut useiden kanavien kautta ja 
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vaihtelee näin ollen kontekstin mukaan (Lemke, Clark & Wilson 2011). 

Kokemuksen yhteisluonti sisältää vuorovaikutuksen palveluntarjoajan ja kuluttajan 

välillä. Yhteisluontinäkökulma hahmottaa asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisesti 

sisältäen kaiken vuorovaikutuksen osapuolten välillä huomioiden myös 

aikaperspektiivin. Palvelukokemuksen rakenteen voidaankin nähdä sisältävän 

kokemukset ennen ja jälkeen palvelukohtaamisen. Jokainen kanssakäyminen 

puolestaan kontribuoi omalta osaltaan asiakkaan kokemuksen arviointiin. 

Palvelukokemuksen voidaan nähdä tarjoavan myös uuden rakenteen palvelun 

laadulle. Palvelukokemus on rakenteeltaan paljon laajempi kuin rajallinen 

funktionaalinen palvelukohtaaminen; se ottaa huomioon funktionaalisten havaintojen 

lisäksi myös emotionaaliset havainnot palvelun laadusta, sisältäen myös asiakkaan 

sosiaalisen kontekstin. (Klaus & Maklan 2012.)  

2.3 Kokemusvihjeet palvelukokemuksen ytimessä 

Palvelukokemuksen muodostumisprosessi yhdistää sekä asiakkaan kognition että 

tunteet (Jüttner, Schaffner, Windler & Maklan 2013). Palvelun laatua on kritisoitu 

sen keskittymisestä lähinnä asiakkaan kognitiiviseen arviointiin ja funktionaalisiin 

tekijöihin palveluntoimitukseen liitttyen (Liljander & Strandvik 1997). Sekä 

asiakkaan kokemuksen kognitiivisten että emotionaalisten vihjeiden orkestrointi on 

tärkeässä osassa palvelukokemuksen suunnitteluun liittyvässä kirjallisuudessa (Berry 

ym. 2002). Asiakkaan vastareaktio joko on tai ei ole linjassa yrityksen lähettämän 

aiotun kokemusvihjeen kanssa (Jüttner ym. 2013). 

Asiakkaat suodattavat tietoisesti tai tiedostamattomasti valtavan määrän vihjeitä, 

joiden aikaansaamia käsityksiä he järjestelevät joko rationaalisesti tai 

emotionaalisesti (ks. kuvio 1). Kokemusvihje voi olla mitä tahansa asiakkaan 

havaitsemaa tai aistimaa, joko läsnä- tai poissaolevaa. Hyödykkeet, palvelut ja 

työntekijät kaikki tarjoavat vihjeitä, samoin ympäristö, jossa kaikki tapahtuu. Vihjeet 

kuljettavat viestejä, jotka muodostavat asiakkaan kokonaisvaltaisen 

palvelukokemuksen.  Kokemusvihjeet voidaan jaotella funktionaalisiin, mekaanisiin 

ja humaanisiin vihjeisiin. Funktionaaliset vihjeet liittyvät tarjooman tekniseen 

laatuun, mekaaniset ympäristöön ja humaaniset itse palveluntarjoajaan. 

Funktionaalisia vihjeitä arvioidaan rationaalisesti ja mekaanisia ja humaanisia viheitä 
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emotionaalisesti. (Berry & Carbone 2007, Berry, Wall & Carbone 2006.)  Näihin 

kolmeen kategoriaan palataan tarkemmin seuraavassa luvussa, jossa käsitellään 

palvelukohtaamisia.  

 

Kuvio 1. Asiakas tulkitsee kokemusvihjeitä rationaalisesti ja emotionaalisesti (mukaillen Berry 

& Carbone 2007). 

Kokemuksen luominen ei ole lineaarista kuten tuotteen valmistaminen. Kokemuksen 

luominen on dynaamista, sillä loppuvaikutelma syntyy asiakkaan mielessä eikä 

esimerkiksi kokoonpanolinjalla. (Berry & Carbone 2007.) Emotionaalisen yhteyden 

säilyttäminen asiakkaiden kanssa vaatii systemaattista asiakkaan kokemusten 

johtamista asiakkaan näkökulmasta, koskien sekä organisaatiota että sen tarjoomaa. 

Asiakkaan kokonaisvaltainen kokemus organisaatiosta tai sen tarjoomasta saa aikaan 

asiakkaan käsityksen arvosta. Kokemus on synnynnäinen, mutta positiivinen 

kokemus ei ole. (Berry & Carbone 2007.) Asiakkaalle muodostuu siis aina kokemus, 

joka ei välttämättä ole positiivinen.  

2.4 Palvelun laatu – seuraus palvelukokemuksesta 

Palvelun laatu voidaan nähdä olevan mitä tahansa, mitä asiakas kokee sen olevan. 

Täten, palvelun laatu on asiakkaan henkilökohtainen tulkinta 

palvelukokemuksestaan. (Grönroos 2009, Lehtinen & Lehtinen 1991.) Palvelun laatu 

yhdistetään positiivisesti emotionaaliseen tyytyväisyyteen. Emotionaalinen 
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tyytyväisyys puolestaan yhdistetään positiivisesti sekä asiakasuskollisuuteen että 

suhteen laatuun. Asiakkaan nautintoon liittyvät tunteet ennustavat parhaiten 

asiakasuskollisuutta kun taas onnellisuuden tunteet ennustavat parhaiten suhteen 

laatua. (Wong 2004.) 

Fokuksen siirtyminen tuotekeskeisyydestä palvelukonsepteihin ei riitä. Fyysisten 

tuotteiden valmistajat painottavat, ei vain tuotteen ja palvelun laatua, mutta myös 

kokemusperusteista laatua. Edvardsson (2005) mainitsee esimerkkeinä Volvon 

autoteollisuudessa ja Ikean huonekaluliiketoiminnassa. Tuotteet nähdään alustana 

palvelukokemukselle, ja kokemusperusteista laatua painotetaan. Palvelun laatu 

havaitaan ja määritetään asiakkaan toimesta yhteistuotannon, toimituksen ja 

kulutuskokemusten perusteella. Suosiolliset ja epäsuosiolliset asiakkaan kokemukset 

ovat yhä tärkeämmässä roolissa, kun muodostetaan havaintoja palvelun laadusta. 

(Edvardsson 2005.) 

Tähänastisessa palvelun laadun tutkimuksessa painopiste on pääasiassa ollut 

kognitiivisissa dimensioissa. Palvelukokemus ja asiakkaan tunteet kulutuksen aikana 

ovat jääneet hyvin vähälle huomiolle. Edvardsson (2005) esittää, että palvelun laatu 

voidaan ymmärtää sekä kognitiivisesta että emotionaalisesta perspektiivistä. 

Emotionaalinen vastaus voi laukaista kognitiivisen prosessin, ja ajattelu puolestaan 

saattaa aikaansaada voimakastunteisia vastareaktioita. Palvelukokemus voi olla tulos 

sekä kognitiivisista että emotionaalisista vastareaktioista, ja näin ollen muodostaa 

perustan koetulle palvelun laadulle. (Edvardsson 2005.) Mitä enemmän tiedämme 

asiakkaan tunteita ohjaavista negatiivisista ja positiivisista tekijöistä, sitä paremmin 

ymmärrämme koettua palvelun laatua (Edvardsson 2005).  

Vuorovaikutuslaadulla viitataan tilanteeseen, jossa asiakas arvioi palvelun laatua 

organisaation henkilökunnan kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen pohjalta (Lehtinen 

& Lehtinen 1991, Brady & Cronin 2001). Vuorovaikutuslaatu määrittyy 

henkilökunnan käytöksen ja asiantuntemuken perusteella (Brady & Cronin 2001, 

Caro & Roemer 2006 via Renfors 2013). Käytökseen lukeutuu toiminta, jonka 

perusteella asiakas kokee, että henkilökunta ymmärtää hänen tarpeensa ja täyttää ne 

nopeasti (Brady & Cronin 2001). Käytöksellä viitataan myös henkilökunnan 

ystävällisyyteen, kohteliaisuuteen, haluun auttaa, toimimiseen tarpeiden vaatimalla ja 
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luottamusta herättävällä tavalla, asiakkaan täsmälliseen ja avoimeen informoimiseen 

sekä kykyyn huomioida asiakas yksilöllisesti (Caro & Roemer 2006 via Renfors 

2013). Asiantuntemus tarkoittaa ostajan luottamusta asiakaspalvelijan ammattitaitoa 

kohtaan ja asiakaspalvelijan taitoa vastata asiakkaan kysymyksiin nopeasti (Brady & 

Cronin 2001).  

Kokemuksen laadun johtaminen vaatii jatkuvaa oikean tunteen tarjoamista vihjeiden 

avulla, jotka luovat kokemuksen. Se edellyttää työntekijöiden kouluttamista siten, 

että he ovat tietoisia vihjeiden vaikutusvallasta ja siitä, miten toteuttaa 

vihjekokoelmia, jotka saavat aikaan tiettyjä haluttuja tunteita. Kokemuksen laadun 

johtaminen vaatii toteutuksen ja vaikutelman monitorointia. Jatkuva monitorointi 

auttaa määrittämään kokemusvihjeiden oleellisuuden ja identifioimaan 

mahdollisuuksia päivittää tai spontaanisti improvisoida kokemusvihjeitä. 

Kokemuksen laadun johtamisen tavoitteena on mahdollistaa juuri oikeanlaisten 

kokemusvihjekokoelman välittämisen, joka herättää tiettyjä haluttuja tunteita sen 

asiakkaissa. Laadun parantaminen vihjeiden johtamisen kautta vaatii näkemystä 

dynaamisemmasta, vähemmän lineaarisesta kokemuksen luonteesta. (Berry & 

Carbone 2007.) 
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3 TUNTEIDEN ROOLI PALVELUKOHTAAMISISSA 

Tässä teorialuvussa keskitytään tunteiden rooliin palvelukohtaamisissa. Tunteista 

palvelukohtaamisessa kerrotaan ensiksi yleisellä tasolla. Tämän jälkeen keskitytään 

asiakkaan tunteisiin ja tarpeisiin palvelukohtaamisissa. Palvelukohtaamisen 

tapahtumia tarkastellaan kokemusvihjeiden avulla. Luvun lopuksi esitellään 

teorialukujen pohjalta rakennettu tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

3.1 Palvelukohtaaminen on ihmisten välistä vuorovaikutusta 

Palvelukohtaaminen on ajanjakso, jonka aikana asiakas on suorasti tai epäsuorasti 

vuorovaikutuksessa palvelun kanssa (Shostack 1985 via Wong 2004). Tämä 

määritelmä sisältää irrallisia, erillisiä ja erilaisia tapahtumia ja käyttäytymistä sekä 

asiakkaan interaktion kaikkien palveludimensioiden kanssa, mukaanlukien fyysisen 

ympäristön ja palveluyhteishenkilön (Bitner 1990). Palvelukohtaamisessa on ennen 

kaikkea kyse kahdenkeskisestä vuorovaikutuksesta palveluntarjoajan ja asiakkaan 

välillä (Bitner 1990). Shostackin (1985 via Bitner, Booms & Tetreault 1990) 

määritelmä ottaa huomioon kaikki palveluyrityksen aspektit, joiden kanssa asiakas 

voi olla tekemisissä sisältäen henkilöstön, fyysiset tilat ja muut näkyvät elementit.   

Sanaton kommunikointi käsittää yli 60 % vuorovaikutuksessa missä tahansa 

palvelukohtaamisessa (Riddle 1992 via Mattila & Enz 2002). Asiakas perustaa 

arvion kokemuksestaan palvelukohtaamiseen (Hartline, Woolridge & Jones 2003) ja 

asiakkaan näkökulmasta palvelukohtaaminen on palvelu (Bitner1990). 

Palvelukohtaamisia voidaan hahmottaa kolmen dimension avulla, jotka ovat 

vuorovaikutuksen ajallinen kesto, emotionaalinen sisältö ja tilaa koskeva läheisyys 

palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä (Price, Arnould & Deibler 1995). Price, 

Arnould & Deibler (1995) osoittivat tutkimuksessaan, että oppaan suoritus 

laajennetuissa, voimakastunteisesti ladatuissa ja läheisissä kohtaamisissa, vaikutti 

voimakkaasti asiakkaan voimakastunteisiin vastauksiin, mikä puolestaan vaikutti 

voimakkaasti kohtaamistason tyytyväisyyteen. 

Palvelukohtaamista voidaan tarkastella myös jakamalla se eri vaiheisiin. Renfors 

(2013) jakaa myyntikohtaamisen neljään vaiheeseen tekemänsä 



20 

kirjallisuuskatsauksen perusteella. Myyntikohtaamisen vaiheita sovelletaan tässä 

tutkimuksessa palvelukohtaamiseen, koska myyntikohtaaminen palvelukontekstissa 

käsitetään usein palvelukohtaamiseksi. Palvelukohtaamisen voidaan nähdä koostuvan 

ostajan kohtaamisesta, myyntiesittelystä, vastaväitteiden käsittelystä ja kaupan 

päättämisestä. Palvelukohtaamisen vaiheisiin liitetään tutkimuskirjallisuudessa myös 

useita muita tapahtumia, mitä havainnollistetaan kuvion 2 avulla.  (Renfors 2013.)  

 

Kuvio 2. Palvelukohtaamisen vaiheet (mukaillen Renfors 2013). 

Asiakkaat ja työntekijät ympäri maapallon osallistuvat miljooniin palveluun liittyviin 

vuorovaikutustilanteisiin joka päivä (Bradley, Sparks, Zapf, McColl‐Kennedy & 

Jimmieson 2013). Identifioimalla tapoja kehittää palveluun liittyvää vuorovaikutusta 

on kriittistä sekä työntekijän ja asiakkaan hyvinvoinnille. Se on tunnistettu myös 

tärkeäksi tutkimuksen tavoitteeksi tälle vuosikymmenelle.  (Ostrom, Bitner, Brown, 

Burkhard, Goul, Smith-Daniels, Demirkan & Rabinovich 2010.) Keskittyminen 

molempien osapuolten, sekä asiakkaan että työntekijän käyttäytymiseen, on linjassa 

palvelukeskeisen logiikan periaatteen kanssa koskien arvon yhteisluontia (Payne ym. 

2008, Vargo & Lusch 2004). Palvelukeskeisen logiikan ominaispiirteisiin lukeutuvat 
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yhteistuotanto, integraatio ja interaktiivisuus (Vargo & Lusch 2004), ja se korostaa 

ennen kaikkea asiakkaan osallisuutta arvonluontiprosessissa (Vargo & Lusch 2008). 

Kohtaamisprosessi sisältää kaksisuuntaista vuorovaikutusta ja transaktioita, jotka 

tapahtuvat asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Kohtaamiset voivat tapahtua joko 

yrityksen aloitteesta (esim. puhelut, laskutus, lähetykset), asiakkaan (tiedustelut, 

tilaukset, valitukset) tai molempien aloitteesta (tapaamiset). Kohtaamisia voidaan 

tarkastella vaihtokäytäntöinä, joissa osapuolet vaihtavat resursseja (raha, tuote, työ, 

informaatio, aika). Payne ym. (2008) erittelevät kolme kohtaamismuotoa, jotka 

helpottavat arvon yhteisluontia: kommunikaatiokohtaamiset, käyttökohtaamiset ja 

palvelukohtaamsiet. Kommunikaatiokohtaamisilla viitataan toimintoihin, joilla 

saadaan yhteys asiakkaisiin kuten esimerkiksi internet-sivut ja mainonta. 

Käyttökohtaamiset viittaavat asiakaskäytäntöihin, kun palvelua käytetään. 

Verkkopankin käyttö on esimerkki tästä. Palvelukohtaamiset käsittävät 

vuorovaikutuksen asiakkaan ja palveluhenkilöstön kanssa. (Payne ym. 2008.) 

Arvon yhteisluonnin johtaminen asiakaskokemuksissa edellyttää asiakkaiden 

käyttämien kanavien ja niihin luontaisesti kuuluvien kohtaamistyyppien 

määrittelemisen. Eri kanavat vaikuttavat asiakkaiseen eri tavoin. Kohtaamisia 

voidaan kategorisoida tunteita tukeviin, kognitiota tukeviin ja käyttäytymistä ja 

toimintaa tukeviin kohtaamisiin. Tunteita tukevat kohtaamiset käsittävät esimerkiksi 

teemat, metaforat, tarinat, uudet mahdollisuudet, yllätyksen ja designin. Kognitiota 

tukevat kohtaamiset sisältävät käsikirjoituksen, asiakaslupaukset, arvoa selittävät 

viestit, lopputulokset, referenssit ja toiminnallisuuden. Käyttäytymistä ja toimintaa 

tukevat kohtaamiset viittaavat koekäyttöön, tietotaitokommunikaatioon ja tuotteen 

käyttöön (Payne ym. 2008.) 

Bradleyn ym. (2013) mukaan käyttäytymistä palveluun liittyvän vuorovaikutuksen 

yhteydessä on tutkittu monista näkökulmista, kuten esimerkiksi yhteisymmärryksen 

rakentamisen, palvelun eheytymisen, palvelun sabotaasin, ja sanattoman 

käyttäytymisen näkökulmista. Työntekijöiden käyttäytymistä on tutkittu kuiteknin 

useammin kuin asiakkaiden käyttäytymistä. (Bradley ym. 2013.)  
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Aikaisempi tutkimus palvelukohtaamiskäyttäytymisestä on ollut puutteellista. 

Bradley ym. (2013) ovat kehittäneet TRS-viitekehyksen, jonka avulla tutkijat 

pyrkivät tuomaan yhtenäisyyttä palvelukohtaamiskäyttäytymiseen liittyvään 

keskusteluun. Tehtävään, suhteeseen ja minuuteen keskittyvä viitekehys mahdollistaa 

palvelukohtaamiskäyttäytymiseen liittyvän tiedon systematisoinnin. Viitekehyksen 

avulla voi kuvata esimerkiksi yksittäistä käyttätytymistä yksittäisessä 

palvelukohtaamisessa tai molempien osapuolten käyttäytymistä, ja näin ollen lisätä 

ymmärrystä vuorovaikutuksen dynamiikasta. (Bradley ym. 2013.) Eturivin 

työntekijöiden arvio heidän omasta suorituksestaan ei ollut linjassa asiakkaiden 

tekemän arvion kanssa koskien samaa palvelukohtaamista (Mattila & Enz 2002.) 

Aikaisempi tutkimus on havainnut suuria eroja asiakkaiden ja työntekijöiden 

käsityksissä koskien sitä, mistä hyvä palvelu koostuu (esim. Swartz & Brown 1989 

via Mattila & Enz 2002). Koska palvelukohtaaminen on palvelu asiakkaan 

näkökulmasta (Bitner 1990), ristiriidat liittyen käsityksiin palvelusta aiheuttavat 

yrityksille hankaluuksia (Mattila & Enz 2002). 

Palvelukohtaamisilla on sekä tehtävädimensioita että sosioemotionaalisia 

dimensioita. Tehtävädimensiolla asiakkaat odottavat saavansa haluttua palvelua 

sovittuun hintaan, kun taas työntekijät yrittävät tarjota standardien mukaista palvelua, 

joka vähintäänkin kohtaa, ellei ylitä, asiakkaan ja organisaation odotukset. Näiden 

instrumentaalisten tarpeiden lisäksi asiakkaat ja työntekijät jakavat myös joukon 

psykososiaalisia tarpeita, jotka tulee tyydyttää, jotta palvelukohtaaminen olisi 

onnistunut. (Bradley ym. 2013.) 

3.2 Huomio tunteisiin 

Markkinoinnin tutkimuksen keskuudessa on yleisesti ottaen kolme hyväksyttyä 

näkökulmaa tunteiden tutkimiseen: kategoriat, dimensiot ja kognitiivinen arviointi. 

Kategoriointi ryhmittelee samankaltaisia tunteita, mutta ei pyri selittämään syitä 

tunteille. Dimensionäkökulma kuvailee tunnetilojen luontaisia elementtejä. 

Kognitiivinen arviointi puolestaan tarjoaa syvällisemmän tavan selittää tunteiden 

hienovaraisia yksityiskohtia. Nousevana teoriana se tähtää ennustamaan, mitkä 

tunteet nousevat esiin missäkin kontekstissa ja miten heränneet tunteet vaikuttavat 

käyttäytymiseen. Esimerkkinä voidaan ajatella urheilutapahtumaa, jonka voittajalla 



23 

ja häviäjällä on todennäköisesti hyvin erilaiset havainnnot ja emotionaaliset 

vastaukset, vaikka kyseessä on sama tapahtuma. On myös oletettavaa, että samassa 

tiimissä olijat puolestaan kokevat samanlaisia tunteita. (Watson & Spence 2007.) 

Tunteiden rooli kulutuskokemuksen ymmärtämisen keskeisenä elementtinä on saanut 

huomiota osakseen (Oliver 1997 via Mattila & Enz 2002). Erinomaiset yritykset 

solmivat vahvoja emotionaalisia siteitä asiakkaidensa kanssa. Emotionaalisen 

yhteyden luominen vaatii organisaatiota luomaan yhtenäisen, autenttisen ja aisteja 

stimuloivan kokonaisvaltaisen kokemuksen, joka herättää tunteita, miellyttää, 

kommunikoi tehokkaasti ja erottaa yrityksen kilpailijoistaan. Organisaatioiden täytyy 

ajatella paljon syvemmin asiakkaiden emotionaalisia tarpeita ja ymmärtää miten 

kokemusvihjeiden yhtenäisyys ja vaikuttavuus aikaansaa tunteita, jotka ovat 

luomassa heidän asiakkaidensa kokemusta. (Berry & Carbone 2007.) 

Liikkeenjohdon on syytä kiinnittää huomiota mitä asiakas tuntee palveluprosessin 

aikana. Olemalla hyvin tietoinen asiakkaan tunteista saattaa aikaansaada arvokkaita 

liikkeenjohdollisia aloitteita. Saavuttaaksen tämän, työntekijät on syytä kouluttaa 

havainnoimaan asiakkaissa heränneitä tunteita ja raportoimaan niistä. Tunteet ovat 

ratkaisevassa osassa asiakkaan ja yhteyshenkilönä toimivan työntekijän välisessä 

kanssakäymisessä. (Wong 2004.) Linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa 

(Bagozzi, Gopinath & Nyer 1999, Liljander & Strandvik 1997) Wongin (2004) 

tutkimus tukee yhteyttä tunteiden ja käyttäytymisen välillä. Tunteet näyttävät 

vaikuttavan myös asiakkaan tekemiin laatuhavaintoihin (Liljander & Strandvik 

1997). Huolimatta siitä, että aihe on tunnistettu palveluntarjoajille tärkeäksi, 

empiiriset tutkimukset koskien asiakkaiden emotionaalisia vastauksia 

palvelukokemuksia kohtaan ovat olleet vähäisiä (Knowles, Grove & Pickett 1999 via 

Tronvoll 2010, Brown & Kirmani 1999). 

Lopputuloksen toivottavuutta pidetään kaikkein keskeisimpänä tietyn stimulin 

arvioinnissa. Lopputuloksen toivottavuus on kognitiivinen arviointi siitä, onko 

tilanne hyvä vai huono suhteessa johonkin vertailukohtaan. (Watson & Spence 

2007.) Toiseksi vaikutusvaltaisin arvioitava tekijä, joka määrää syntyvän tunteen, on 

agentti. Kausaalinen agentti on joku tai mikä, jolla on kontrolli ärsykkeen tuottavasta 

tapahtumasta. Arvioija voi pitää agenttina itseään, jotakuta muuta tai olosuhteita. 
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(Ortony, Glore & Collins 1988 via Watson & Spence 2007, Roseman 1991 via 

Watson & Spence 2007, Smith & Ellsworth 1985.) 

Liljander & Strandvik 1997 esittävät, että asiakastyytyväisyys sisältää sekä 

emotionaalisia että kognitiivisia osatekijöitä. Negatiiviset tunteet vaikuttavat 

positiivisia tunteita voimakkaammin laatutyytyväisyyteen. (Liljander & Strandvik 

1997). Positiiviset tunteet saattavat johtaa positiiviseen wom-käyttäytymiseen kun 

taas negatiiviset tunteet saattavat näkyä valituskäyttäytymisenä (Liljander & 

Strandvik 1997). Tunteet ovat elintärkeässä osassa ymmärrettäessä asiakkaiden 

kulutuskokemuksia. Tunteet esiintyvät rinta rinnan erilaisten kognitiivisten arvioiden 

kanssa tuotettaessa tyytyväisyyttä (Oliver 1997 via Wong 2004.) Bagozzi, Gopinath 

ja Nyer (1999) määrittelevät tunteet henkiseksi valmiudeksi, joka nousee 

tapahtumien kognitiivisesta arvioinnista tai yksilön omista ajatuksista. Shaver, 

Schwartz, Kirson ja O’Connor (1987) osoittavat, että yksilön tieto tunteista koostuu 

positiivisten ja negatiivisten tunteiden kahdesta ylätason kategoriasta. Nämä 

kuvautuvat viiden perustason tunnekategorian kautta, jotka ovat ilo, rakkaus, pelko, 

viha ja surullisuus. 

Asiakkaan ilmaisemat tunteet ovat tärkeä indikaattori koko palvelukokemuksen 

kannalta. Ne antavat työntekijälle selkeän näkemyksen siitä miten asiakas arvioi 

asiakkaan ja palveluntarjoajan edustajan välistä vuorovaikutusta. Positiivinen 

kokemus liikkeessä saa aikaan positiivisen tunnetilan eli nautinnon ja lisäksi 

positiivisen myöntävän käytöksen eli asiakasuskollisuuden. Negatiivinen liikkeessä 

tapahtuva kokemus voi mitätöidä aikaisemmin olemassa olleet hyvät tunteet ja 

vahvistaa negatiivista tunnetilaa. Asiakkaan esittämien tunteiden ymmärtäminen ja 

niihin sopeutuminen voi auttaa kehittämään koko palveluntarjontaprosessia, joka voi 

olla avain menestyksekkääseen erilaistumisstrategiaan. (Wong 2004.) 

Organisaatio ei voi suoranaisesti johtaa asiakkaiden tunteita, mutta se voi johtaa 

vihjeitä, jotka ovat upotettu asiakkaan kokemuksiin organisaatiosta. Nämä vihjeet 

laukaisevat asiakkaiden tunteita, jotka tietoisesti tai tiedostomattomasti vaikuttavat 

asenteisiin ja ohjaavat käyttäytymistä. (Berry & Carbone 2007.) Tunteet antavat 

työntekijälle myös selkeän kuvan siitä miten asiakas todennäköisesti arvioi kyseistä 

suoritusta. Asiakkaan ilmaisemat tunteet saattavat olla yksi erottavista tekijöistä, 
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jotka mahdollistavat yhteyshenkilönä toimivan työntekijän oman suorituksen 

kehittämisen. Lukemalla asiakkaan emotionaalista ilmaisua ja muuttamalla 

toimintaansa sen mukaisesti, eturivin työntekijän havainnot suorituksestaan saattavat 

tulla lähemmäksi asiakkaan havaintoja. Jos eturivin työntekijä pystyy prosessoimaan 

asiakkaan sanattomia signaaleja, kuten kasvojen ilmeitä, se antaa mahdollisuuden 

korjata virheitä reaaliajassa, vaikka asiakas ei tarjoaisi sanallista selitystä ongelmaan. 

(Mattila & Enz 2002.) 

Lukemalla asiakkaan ilmaistuja tunteita, työntekijä pystyisi säätämään 

palvelutyyliään asiakaskunnan muuttuvien yksityiskohtien mukaan. On mahdollista, 

että viestit asiakkaan mielentilasta jäävät työntekijältä huomaamatta, koska 

työntekijät keskittyvät palvelun perustekijöihin tai omien negatiivisten tunteiden 

kontrollointiin. (Mattila & Enz 2002.) 

3.2.1 Asiakkaan tunteet palvelukohtaamisessa 

Mattilan ja Enzin (2002) mukaan tutkimus tunteiden roolista palvelukohtaamisissa 

on ollut vähäistä, joitakin poikkeuksia lukuunottamatta (Price, Arnould & Tierney 

1995, Menon & Dubé 2000). Useat tutkijat ovatkin esittäneet, että lisätutkimus 

tunteiden roolista palvelukohtaamisissa on tarpeen (Tronvoll 2010).   Koska asiakas 

ja palveluntarjoaja ovat palvelukohtaamisessa keskinäisessä riippuvuussuhteessa 

(Solomon, Surprenant, Czepiel & Gutman 1985), on tärkeää ymmärtää 

kohtaamisessa ilmaistujen tunteiden roolia syvemmällä tasolla (Mattila & Enz 2002). 

Tunteet saavat myös rahallisen merkityksen, koska asiakkaiden emotionaaliset 

ilmaisut ja mielentilat vaikuttavat usein heidän tulevaisuuden käyttäytymisaikeisiin 

kuten esimerkiksi paluuaikeisiin ja suusanalliseen viestintään (Fox 2001). 

Palvelutyö voidaan nähdä sisältävän kaksiosaisen tehtävän: palvelun tarjoaminen 

ensisijaisena, ja suhteen johtaminen emootiotyön kautta toissijaisena tehtävänä. 

(Zapf 2002). Tutkimuksessa on kehitetty myös ajatus emotionaalisesta tarttumisesta, 

jossa yksilöt automaattisesti matkivat ja synkronisoivat ilmaistuja tunteita, mikä 

johtaa emotionaaliseen konvergenssiin (Pugh 2001). Tähänastinen tutkimus on 

keskittynyt työntekijään, ja siihen, miten työntekijöiden ilmaisemat tunteet voivat 

auttaa ylläpitämään asiakkaita kontrollissa (Mattila & Enz 2002). 
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Asiakkaan ilmaisemat tunteet toimivat tärkeinä indikaattoreina sen suhteen, miten 

palvelukokemus kaiken kaikkiaan sujuu. (Mattila & Enz 2002.) Kulutuskokemuksen 

aikana voi esiintyä useita eri tunnetyyppejä. Nämä asiakkaan tunteet sisältävät 

tärkeää tietoa siitä miten asiakas pohjimmiltaan arvioi palvelukohtaamista ja 

myöhemmin koko suhteen laatua. (Wong 2004.) 

Asiakkaiden tunteiden roolia kulutuskokemuksen ymmärtämisessä on tutkittu (Oliver 

1997 via Wong 2004). Tutkimus asiakkaan ja oppaan välisestä vuorovaikutuksessa 

koskenlaskun yhteydessä esitteli useita esimerkkejä siitä, miten asiakas ilmaisee 

tunteita kuten pelko ja jännitys. Tyytyväisyys matkaan saattaa sisältää 

samanaikaisesti sekä positiivisia että negatiivisia tunteita (Arnould & Price 1993.) 

Edell & Burke (1987 via Wong 2004) pyysivät asiakkaat osoittamaan tunnetyypit, 

joita he kokivat katsellessaan mainoksia. Päälöydös heidän tutkimuksessaan oli, että 

markkinointiärsykei herättää asiakkaissa useita ja erilaisia tunteita, jotka ovat 

systemaattisesti yhteydessä markkinoinnillisiin seurauksiin. 

Tunteet voidaan jakaa huomio-, suosittelu-, kannatusluokkaan tai turmelevaan 

luokkaan. Turmeleva luokka pitää sisällään seuraavat tunteet: tyytymätön, pettynyt, 

laiminlyöty, turhautunut, onneton, kiireinen, ärsyyntynyt ja stressaantunut. Nämä 

tunteet voivat liittyä toisiinsa. Onkin tärkeää olla tietoinen siitä, mitä tunteita 

herätetään ja mistä ne juontavat juurensa. Tämän jälkeen turmelevaan luokkaan 

kuuluvien kontrollointi on mahdollista. Huomioluokkaan kuuluvat tunteet ovat 

energinen, hemmotteleva, kiinnostunut, stimuloiva ja kokemusperäinen. Näiden 

tunteiden avulla houkutellaan lisää asiakkaita. Huomioluokkaan kuuluvien tunteiden 

herättäminen aikaansaa asiakkaan yritykseen kuluttaman rahamäärään kasvun 

lyhyellä aikavälillä. Vaaliessaan asiakassuhteitaan ja pitäessään asiakkaansa 

uskollisina, yrityksen tulee keskittyä suositteluluokan ja kannatusluokan tunteisiin. 

Suositteluluokan tunteita ovat luotettava, keskittynyt, välittävä, turvallinen ja 

arvostettu. Nämä tunteet saavat asiakkaan suosittelemaan yritystä siitä kysyttäessä. 

Kannatusluokan tunteita ovat iloinen ja tyytyväinen, jotka saavat asiakkaat 

proaktiivisesti tuomaan esiin positiivisa kokemuksiaan liittyen tiettyyn yritykseen. 

(Shaw 2007.) 
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Negatiivinen affekti on yhdistetty erilaisiin tunteiden kokoelmiin kuten pelko, 

surullisuus, syyllisyys ja vihamielisyys (Watson & Clark 1992) ja surullisuus, pelko 

ja viha (Bernbau, Fujita & Pfennig 1995).  Diener, Smith ja Fujita (1995) esittelivät 

16 negatiivista tunnetta jaoteltuna neljään kategoriaan, jotka ovat pelko (pelko, huoli, 

ahdistus, hermostuneisuus), viha (viha, ärtymys, inho, raivo), häpeä (häpeä, 

syyllisyys, katumus, nolous) ja surulisuus (surullisuus, yksinäisyys, onnettomuus, 

masentuneisuus). Vahvat negatiiviset tuneet syntyvät kriittisten tapausten johdosta ja 

nämä vaikuttavat tulevaan käytökseen palveluntarjoajaa kohtaan. Tunteet ovat 

elintärkeä osa palvelukokemusta. Tunteet ovat valtavia ja läsnä erityisesti 

epäsuotuisissa palvelukokemuksissa. Tunteet ilmiönä on monimutkainen 

kokonaisuus. Asiakkaat kokevat useita erilaisia tunteita samanaikaisesti. Negatiiviset 

tunteet on jaoteltavissa tiettyihin kategorioihin, jotka ovat häpeä, surullisuus, pelko, 

viha ja turhautuminen. Negatiivisia tunteita voi hahmottaa myös agenttidimensioiden 

avulla, jotka ovat muista johtuvat, itsestä johtuvat ja tilanteesta johtuvat negatiiviset 

tunteet. (Tronvoll 2010.)  

Ilmaistut tunteet voidaan nähdä toimivan suuntaa antavina tekijöinä (Rafaeli & 

Sutton 1990). Asiakatyytyväisyyteen keskittyvässä kirjallisuudessa, kulutustunteet 

viittaavat emotionaalisiin vastareaktioihin, jotka syntyvät juuri kulutuskokemusten 

aikana (Westbrook & Oliver 1991). Asiakkaat, jotka muodostavat positiivisia 

emotionaalisia vastauksia työntekijöitä kohtaan, muodostavat todennäköisemmin 

myös sitoutuneempia suhteita palveuntarjoajan kanssa (Liljander & Strandvik 1995). 

Tämän perusteella voidaan olettaa, että negatiivisilla vastauksilla on näin ollen 

päinvastainen vaikutus sitoutuneen suhteen kehitykseen palveluntarjoajan kanssa 

(Tronvoll 2010). Asiakkaan tunnerepertuaariin palvelukohtaamisissa lukeutuvat 

positiivisista tunteista onnellisuus ja ilo, sekä negatiivisista tunteista ahdistus, pelko, 

viha, turhautuminen ja häpeä (Menon & Dube 1999). 

3.2.2 Asiakkaan tarpeet palvelukohtaamisessa  

Asiakkaan mielentila heti palvelukohtaamisen jälkeen ja vuorovaikutuksen aikana 

ilmaistut tunteet korreloivat vahvasti sen kanssa miten asiakas arvioi 

palvelukohtaamista. (Mattila & Enz 2002). Palvelukohtaamisen tarveteoria tunnistaa 

kahdeksan psykososiaalista tarvetta. Nämä tarpeet tyydytetään vaihtelevissa määrin 
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erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, mukaanlukien palvelutilanteet. Tyytyväisyys tai 

tyytymättömyys näihin psykososiaalisiin tarpeisiin toimii välittäjänä sille, miten 

palvelukohtaamiskäyttäytyminen vaikuttaa kohtaamiseen osallistujien 

lopputuloksiin. Psykososiaaliset tarpeet ovat karkeasti jaoteltavissa tehtäviin 

liittyviin ja sosioemotionaalisiin liittyviin seikkoihin. Tehtäviin liittyviin seikkoihin 

yhdistettävät tarpeet ovat tarve kognitiolle, pätevyydelle, kontrollille ja 

oikeudenmukaisuudelle. Sosioemotionaalisiin seikkoihin liittyvät tarpeet ovat valta, 

kunnioitus, luottamus ja miellyttävät suhteet. (Bradley, McColl-Kennedy, Sparks, 

Jimmieson & Zapf 2010: 221–258.) 

Vallan tarve viittaa tarpeeseen dominoida, olla parempi tai voittaa toinen. Tarve tulla 

kohdelluksi kunnioittavasti viittaa tarpeeseen tuntea itsensä arvostetuksi. Ihmiset 

haluavat tulla kohdelluksi ainutlaatuisina ja arvokkaina yksilöinä. He haluavat 

kohteliaisuuden ja arvokkaan kohtelun olevan linjassa statuksensa kanssa. 

Osapuolten täytyy tuntea, että he ovat luoneet ja ylläpitäneet miellyttäviä suhteita 

toistensa kanssa. Heidän täytyy tuntea, että heidän vuorovaikutus on sopuisaa ja 

miellyttävää. Ideaalitilanteessa osapuolilla on myös hauskaa keskenään, mutta heidän 

tulee vähintäänkin olla hyvissä väleissä vuorovaikutuksen päättyessä. (Bradley ym. 

2010: 221–258.) 

Arvioidessaan palvelukokemusta, asiakkaat ottavat huomioon neljä dimensiota, jotka 

kaikki ovat jaoteltavissa vielä useampaan osioon. Nämä dimensiot ovat 

tuotekokemus, palvelukohtaamiset, mielenrauha ja lopputuloskeskeisyys. 

Tuotekokemukseen liitetään esimerkiksi valinnanvapaus, lopputuloskeskeisyyteen 

muun muassa aikaisemmat kokemukset. Palvelukohtaamisiin yhdistetään muun 

muassa joustavuus, ihmissuhdetaidot, riskisyyden havainnointi ja palvelun 

korjaamisvalmius. Mielenrauha-dimensio havainnollistaa asiakkaan arviointia 

koskien kaikkia interaktioita palveluntarjoajan kanssa. Mielenrauha-dimensio 

käsittää ilmauksia, jotka ovat yhdistettävissä palvelun emotionaaliseen puoleen. 

Tähän dimensioon liitetään esimerkiksi, asiantuntemus ja prosessin vaivattomuus. 

(Klaus & Maklan 2012.) Chandon, Leo & Philippe (1997) esittävät, Asiakas 

havainnoi palvelukohtaamisen laatua neljän dimension avulla, jotka ovat pätevyys, 

kuuntelutaito, omistautuminen, tehokkuus. Siinä, miten palvelu toimitetaan, 
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asiakkaat pitävät tärkeinä luotettavuutta, kommunikaatiota, asennetta ja yksilöllistä 

palvelua (Essen & Wikström 2008). 

3.3 Palvelukohtaamisen aikana havaitut kokemusvihjeet 

Palvelun kustomointi yksittäisen asiakkaan tarpeiden kohtaamiseksi on monen 

palveluorganisaation päätavoite. Tämän saavuttaakseen, työntekijät käyttävät useita 

liiketoimia määritteleviä vihjeitä. Hotellin eturivin työntekijät muokkaavat 

palveluansa esimerkiksi sen mukaan, onko asiakas liike- vai huvimatkalla. (Mattila 

& Enz 2002.) Mattila & Enz (2002) esittävät, että ilmaistut tunteet ovat täydentävä 

liiketoimia määrittelevä tekijä, jonka avulla on mahdollista parantaa ymmärrystä 

palvelukohtaamisesta. Tunteet ovat kommunikaation muoto lähettäjän ja 

vastaanottajan välillä (Mattila & Enz 2002). 

Eturivin työntekijän käyttäytyminen on ratkaisevaa asiakkaan arvioidessa 

palvelukohtaamista (Hartline, Maxham & McKee 2000). Asiakkaan positiivisten 

käytöksellisten vastausten muodostuminen yhteyshenkilönä toimivaa työntekijää tai 

yritystä kohtaan määrittyy usein sen perusteella, mitä mieltä asiakas kyseisestä 

yhteyshenkilöstä on (Wong 2004). Tapahtumat, ihmiset tai esineet tyypillisesti saavat 

aikaan tunteita, joista tulee kohde, johon affekti on suunnattu (esim. Schimmack, 

Oishi, Diener & Suh 2000). Tunteet ovatkin enemmin sosiaalisia kuin eristyneitä 

(Domagalski 1999).  Oliver (1997 via Tronvoll 2010) esittää, että emotionaaliset 

vastaukset kulutuskokemuksiin tulisi nähdä seurauksina tietyistä tapahtumista. 

Watzlawik, Beavin ja Jackson (1969 via Bradley ym. 2013) esittävät, että 

kommunikaatio ei ole rajoittunut vain kognitiivisen informaation jakamiseen. Sekä 

vaihdetun informaation sisältö että tapa, miten se tehdään, kertovat kumpikin jotain 

osapuolten suhteesta. Lähettäjän sanallinen ilmaisu, elekieli, intonaatio ja muut 

sanattomat vihjeet ilmaisevat arvostusta, kunnioitusta, ystävällisyyttä, 

välinpitämättömyyttä, halveksuntaa tai jotain muuta. 

Clatworthy (2011) esittelee kosketuspisteet, jotka ovat pisteitä palveluntarjoajan ja 

asiakkaiden välillä. Aina kun asiakas on tekemisissä kosketuspisteen kanssa, 

kyseessä on palvelukohtaaminen. Tämä muodostaa kokemuksen ja lisää jotain 
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suhteeseen, joka asiakkaalla on palvelun ja palveluntarjoajan kanssa. Asiakas saattaa 

hyödyntää useita kontaktipisteitä käyttötapahtumansa aikana. Esimerkkejä pankin 

kosketuspisteistä ovat fyysiset toimipisteet, nettisivut, pankkikortit jne. Kaikki 

kosketuspisteissä syntyneet kokemukset värittävät asiakkaan mielipidettä palvelusta. 

Kosketuspisteet muodostavat linkin palveluntarjoajan ja aasiakkaan välille ja ovat 

näin ollen myös asiakaskokemuksen kannalta keskisiä. (Clatworthy 2011.) 

Funktionaaliset kokemusvihjeet ovat palvelun ydintekijöitä, jotka liittyvät tarjooman 

tekniseen laatuun. Nämä vihjeet ovat kokemuksen ”mitä”, viitaten hyödykkeen tai 

palvelun luotettavuuteen ja toiminnallisuuteen. (Berry ym. 2006, Berry & Carbone 

2007.) Mekaaniset vihjeet välittyvät elottomista objekteista tai ympäristöstä ja 

tarjoavat fyysisen edustuksen aineettomalle palvelulle. Rakennuksen tyyli, kalustus, 

värit, äänet, tuoksut, valaistus ja muut aistilliset vihjeet kommunikoivat asiakkaan 

kanssa ilman sanoja. ( Berry & Carbone 2007.) Asiakas, joka etsii tiettyä tuotetta, 

saattaa ostaa lisää jos hänen emotionaalinen tilansa on kohentunut esimerkiksi 

omaperäisen ostosympäristön ansiosta (Sherman, Mathur & Smith 1997). 

Emotionaalisen tyytyväisyyden merkittävä vaikutus käyttäytymisaikomuksiin asettaa 

kauppiaille haasteita. Heidän pitäisikin keskittyä luomaan miellyttäviä kokemuksia 

asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneet muusta kuin pelkästä tuotteesta. Tällä tavoin 

kauppiaat voivat asemoida ja erottua joukosta rakentamalla suhdetta liikkeen 

ilmapiirin ja asiakkaan tunnetilojen välillä. (Wong 2004.) 

Palveluntarjoajan käyttäytymisestä ja ulkomuodosta nousevat esiin humaaniset 

vihjeet, joihin lukeutuvat esimerkiksi sanavalinnat, äänensävy, kehonkieli, ja 

huoliteltu ilme. Humaaniset vihjeet kertovat mekaanisten vihjeiden ohella ”miten” 

kokemus on tarjottu. Ihmisten välinen vuorovaikutus palvelukokemuksessa tarjoaa 

ensisijaisen mahdollisuuden laajentaa kunnioitusta ja arvostusta asiakasta kohtaan. 

Tekemällä näin, on mahdollista ylittää asiakkaan odotukset ja vaalia emotionaalista 

liitettävyyttä. Humaanisten vihjeiden emotionaalisuus ja voimakkuus riippuu 

asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä tapahtuvan interaktion henkilökohtaisuudesta 

tai tärkeydestä. Vihjekategoriat tulisi hahmottaa synergistisinä sen sijaan, että ne 

nähtäisiin additiivisina. Jokaisella vihjekategorialla on oma roolinsa asiakkaan 

palvelukokemuksen luonnissa. (Berry ym. 2006, Berry & Carbone 2007.)  
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Asiakkaan kokonaisvaltainen kokemus yrityksen kanssa syntyy pohjimmiltaan 

tunteista, joita asiakkaalla on ollessaan vuorovaikutuksessa organisaation kanssa. 

Kokemus on juurtunut tunnekokoelmiin, jotka ovat syntyneet kokemusvihjeiden 

aikaansaamista vaikutelmista (ks. kuvio 3). (Berry & Carbone 2007.) 

 

Kuvio 3. Kaikki lähtee kokemusvihjeistä (mukaillen Berry & Carbone 2007). 

Ilmaistujen tunteiden sisältö havainnollistuu kasvojen ilmeissä, ruumiinkielessä, 

äänensävyssä ja kielessä. Tämänkaltaista käyttäytymistä voi tutkia suoraan. (Mattila 

& Enz 2002.) Menestyksekäs kustomointi palvelukohtaamisissa vaatii 

yhteyshenkilönä toimivalta työntekijältä hienovaraisten asiakkaan emotionaalisten 

vihjeiden tunnistamista, minkä perusteella hän sopeuttaa palvelun sen mukaisesti 

(Bitner, Brown & Meuter 2000). 

Palveluntarjoajan lähettämät kokemusvihjeet kertovat asiakkaalle organisaation 

tarinaa. Erinomaisesti johdetut asiakkaan kokemukset tarkoittavat oikean tarinan 

kertomista erinomaisesti. (Berry & Carbone 2007.) Ymmärrys kokemuksista 

välineinä, joiden avulla asiakas luo arvoa, korostaa asiakkaiden käyttäytymisen 

olevan tarkoituksellista ja päämääräorientoitunutta. Tämä sisältää asiakkaan reaktiot 

sekä yrityksen kognitiivisiin että emotionaalisiin kokemusvihjeisiin. Kokemusvihjeet 

ymmärretään asiakkaan omien kokemusten luomisen helpottajina, mihin vaikuttaa 

asiakkaan henkilökohtaiset arvot. Vihjeen ja asiakkaan henkilökohtaisten arvojen 



32 

välillä vallitsee kausaalinen linkki, joten arvot määrittävät sen, kuinka keskeisenä 

yrityksen lähettämä vihje koetaan. Henkilökohtaiset arvot vaikuttavat myös siihen, 

tunnistetaanko kokemusvihje vai ei, ja onko vastaus negatiivinen vai positiivinen 

(Jüttner ym. 2013.) Ei voida kuitenkaan olettaa, että henkilökohtaisen arvon 

vahvuuden ja asiakkaan vastauksen intensiteetin välillä vallitsisi lineaarisuutta 

(Palmer 2010).  

3.4 Palvelukokemuksen emotionaaliset tekijät palvelukohtaamisessa 

Tutkimuksen luvuissa kaksi ja kolme tutkija on esittänyt teorioita, joiden pohjalta on 

muodostettu tutkimuksen teoreettinen viitekehys (ks. kuvio 4). Se toimii pohjana 

työn empiiriselle osiolle.  

Asiakkaan palvelukokemus on kokemus palveluympäristössä (Helkkula & Kelleher 

2010). Kokemukset voidaan nähdä välineinä, joiden avulla asiakas luo arvoa (Jüttner 

ym. 2013). Asiakkaan palvelukokemus muodostuu funktionaalisista, humaanisista ja 

mekaanisista vihjeistä. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä 

palvelukokemuksen emotionaalisista tekijöistä asiakkaan palvelukokemuksen 

muodostumisessa. Siksi tässä tutkimuksessa keskitytään tutkimaan asiakkaan 

palvelukohtaamisen aikana havaitsemia mekaanisia ja humaanisia kokemusvihjeitä, 

joita asiakas arvioi emotionaalisesti. Päähuomio on humaanisissa vihjeissä, joita 

palveluntarjoajan edustaja lähettää. Mekaanisten kokemusvihjeiden voidaan nähdä 

välittyvän ympäristöstä. (Berry ym. 2006.)  

Koska asiakkaan on esitetty perustavan arvion kokemuksestaan palvelukohtaamiseen 

(Hartline ym. 2003), viitekehyksen avulla pyritään kuvaamaan palvelukohtaamista 

asiakkaan näkökulmasta. Palvelukohtaamisen aikana asiakkaan havaitsemat 

kokemusvihjeet herättävät asiakkaissa tunteita (Berry & Carbone 2007), jotka 

toimivat tärkeinä indikaattoreina koko palvelukokemuksen kannalta (Wong 2004). 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tunteet on jaoteltu tunneluokkiin (Shaw 

2007), joihin sisältyy sekä negatiivisia että positiivisia tunnetiloja. Aiakaisempi 

tutkimuskirjallisuus esittää, että tunteiden ja käyttäytymisen välillä vallitsee yhteys 

(Liljander & Strandvik 1997, Bagozzi ym. 1999, Wong 2004). Tämä asettaa tunteet 

ratkaisevaan osaan asiakkaan ja asiakaspalvelijan välisessä vuorovaikutuksessa 
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(Wong 2004). Tunteilla on todettu olevan vaikutusta esimerkiksi asiakkaan 

paluuaikeisiin ja suusanalliseen viestintään (Fox 2001). 

Arvioidessaan palvelukohtaamista, asiakas kiinnittä huomiota ennen kaikkea 

asiakaspalvelijan käytökseen ja asiantuntemukseen (Brady & Cronin 2001), joista 

käyttäytyminen on ratkaisevassa osassa (Hartline ym. 2000). Käytöksellä viitataan 

muun muassa asiakaspalvelijan toimintaan, jonka perusteella asiakas kokee, että 

hänen tarpeensa on ymmärretty ja ne pyritään täyttämään nopeasti. Asiantuntemus 

puolestaan kertoo ostajan luottamuksesta asiakaspalvelijan ammattiaitoa kohtaan. 

(Brady & Cronin 2001, Caro & Roemer via Renfors 2013.) Asiakas arvioi 

palvelukohtaamista ja asiakaspalvelijaa myös lukuisien muiden ominaisuuksien 

kautta, joiden voidaan nähdä myös sisältyvän asiakaspalvelijan käytökseen ja 

asiantuntemukseen. 

Asiakkaan tekemien havaintojen taustalla vaikuttavat asiakkaan ennakko-odotukset, 

joihin hän kokemaansa vertaa (Shaw 2002: 40). Myös asiakkaan sosioemotionaaliset 

tarpeet liittyen valtaan, luottamukseen, kunnioitukseen ja miellyttäviin suhteisiin 

(Bradley ym. 2010: 221–258) ovat läsnä jokaisessa palvelukohtaamisessa. 

Palvelukohtaamisen henkilökohtaisuus ja tärkeys puolestaan vaikuttavat siihen, 

kuinka tunteikkaina ja voimakkaina humaaniset vihjeet koetaan (Berry ym. 2006).  

Lopputuloksen toivottavuus on keskeisin tekijä kokemusvihjeen arvioinnissa.  Se on 

asiakkaan arviointi siitä, onko tilanne hyvä vai huono suhteessa johonkin 

vertailukohtaan. (Watson & Spence 2007.) 
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Kuvio 4. Asiakkaan palvelukohtaamisessa havaitsemat palvelukokemusvihjeet ja niistä 

heräävät tunteet. 
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen toteutus ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät. 

Luvussa kerrotaan myös miten tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty ja miten 

se on analysoitu. Luvun lopuksi esitellään tutkimuskonteksti. 

4.1 Tutkimuksen toteutus ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

Tämän työn tavoitteena on ymmärtää paremmin tutkittavaa ilmiötä. Ymmärryksen 

lisääminen edellyttää keskittymistä tutkimuksen syvyyteen monimutkaisen 

tutkimusasetelman sijaan. Siksi tutkimus toteutetaan laadullisin tutkimusmenetelmin. 

(Koskinen ym. 2005: 16, 43.)  Koska työssä tavoitellaan tutkittavan ilimön 

ymmärtämistä, tutkimusote on toiminta-analyyttinen (Neilimo & Näsi 1980: 35). 

Tutkimuksen aineisto kerättiin osallistuvan havainnoinnin ja teemahaastattelujen 

avulla. Haastattelu täydentää muita menetelmiä hyvin. Jos tutkija ei varmista 

tulkintojaan haastattelemalla, tutkimus voi mennä pahasti harhaan. (Koskinen ym. 

2005: 106.) Havainnointitutkimuksella tarkoitetaan luonnollisten tilanteiden 

havainnointia erilaisissa ympäristöissä. Luonnollisilla tilanteilla puolestaan viitataan 

tilanteisiin, joissa ihmiset toimittavat asioitaan ja joihin tutkijalla ei ole vaikutusta. 

(Koskinen ym. 2005: 77.)  

Havainnointitutkimuksen kenttätyö alkaa lupien hankkimisella, mikä tapahtuu 

hyvissä ajoin ennen kentälle menoa (Koskinen ym. 2005: 82). Tässä tutkimuksessa 

tutkija havainnoi optikkoliikkeessä tapahtuvia palvelukohtaamisia. Tutkija oli 

puhelimitse yhteydessä optikkoliikkeiden esimiehiin, joilta pyysi luvat 

havainnointiin. Tulevaa havainnointipäivää ei kerrottu, koska tarkoituksena oli 

päästä tarkastelemaan mahdollisimman luonnollista palvelukohtaamista. Tutkijan 

rooli havainnoitavassa tilanteessa voi sisältää monenlaista toimintaa. Joskus tutkija 

tekee havaintoja täysin ulkopuolisena henkilönä, mutta joskus osallistuu luonnollisiin 

tilanteisiin toimivana yksilönä. Toiminta onkin usein jotain näiden kahden tyypin 

väliltä. (Eskola & Suoranta 1998: 100.) Havainnointitilannetta suunniteltaessa on 

keskeistä miettiä mitä havainnoidaan ja kuinka tiedot rekisteröidään. Havainnointi on 

subjektiivista ja inhimillistä toimintaa. Havainnoitsijan kyvyt eivät välttämättä riitä 
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toteamaan kaikkea relevanttia tutkittavasta ilmiöstä ja häneltä saattaa jäädä 

huomaamatta merkityksellisiäkin seikkoja.  (Eskola & Suoranta 1998: 103.) 

Tässä tutkimuksessa havainnointi oli lähinnä piilohavainnointia, jossa tutkijan rooli 

ei ole merkittävää (Aaltola & Valli 2010: 154). Tutkija oli läsnä 

palvelukohtaamisissa, mutta pitäytyi taka-alalla seuralaisen roolissa keskittyen 

tekemään havaintoja ja muistiinpanoja.   Grönfors (1982: 102–103) toteaa 

piilohavainnoinnin olevan osallistuvan havainnoinnin erikoismuoto. Tässä 

tutkimuksessa piilohavainnoinnilla tarkoitetaan Grönforsia (1982: 103) mukaillen 

osallistuvaa havainnointia, jossa tutkija osallistuu palvelukohtaamiseen asiakkaan 

seurassa, mutta asiakaspalvelija ei ole tietoinen osallistumisen tutkimuksellisesta 

tarkoituksesta.  

Asiakaspalvelijaa pyritään harhauttamaan siten, että tämä uskoo palvelevansa 

todellista asiakasta, mikä varmistaa havainnoitavan tilanteen aitouden (Wilson 2001). 

Jos asiakaspalvelija olisi ollut tietoinen tapahtuvasta havainnoinnista, hän olisi 

saattanut toimia normaalista poikkeavalla tavalla. Tästä syystä 

havainnointimenetelmäksi valittiin piilohavainnointi. Osallistuvan havainnoinnin 

voidaan nähdä soveltuvan palvelututkimukseen hyvin, sillä sen avulla on mahdollista 

kerätä rikasta aineistoa palvelun kokemuksellisesta luonteesta. Menetelmän avulla on 

mahdollista päästä käsiksi sellaiseen tietoon, mihin muut menetelmät eivät tarjoa 

keinoja. (Wilson 2001.) 

Aineistonkeruumenetelmä voidaan ymmärtää myös mystery shopping- eli 

haamuostajatutkimuksena. Mystery shopping-menetelmä on osallistuvaa 

havainnointia, jossa havainnoidaan järjestelmällisesti palvelukohtaamisen prosesseja 

ja toimintatapoja (Finn & Kayende 1999, Van der Wiele, Hesselink & Van Iwaarden 

2005). Mystery shopping-menetelmässä aineistonkeruussa käytetään apuna 

tarkastuslistaa, jonka avulla pyritään keräämään etukäteen määritettyä objektiivista 

tietoa (Finn & Kayende 1999). Koska tutkimuksen aineiston tarkoituksena oli 

sisältää subjektiivista tulkintaa objektiivisten faktojen sijaan, tarkastuslistaa ei 

käytetty. 
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Havainnoitsija voi toimia havainnointitilanteessa kahdella tapaa. Tutkija voi mennä 

tilanteen mukana, eli antaa tutkimustilanteen ohjata havaintojaan. Toisaalta hän voi 

myös noudattaa tarkoin laadittua havainnointisuunnitelmaa. Useimmiten 

edellämainitut tyypit esiintyvät tietynlaisena yhdistelmänä. (Eskola & Suoranta 1998: 

103.) Havainnointi tässä työssä oli strukturoimatonta, koska palvelukohtaamisesta oli 

tarkoitus saada mahdollisimman monipuolista tietoa. Tutkija piti tärkeänä sitä, että 

tutkimuksen koehenkilö on aikeissa hankkia uudet silmälasit. Näin ollen tilanne oli 

mahdollisimman aito. Koehenkilölle ennen palvelukohtaamista annettu ohjeistus 

kuului seuraavasti: 

”Pyri käyttäytymään mahdollisimman luonnollisesti. Kiinnitä kuitenkin huomiota 

asiakaspalvelijaan ja liiketilaan. Ole myös avoin tunteille, jos niitä sinussa herää.” 

Tutkimuksen kysymyksen asettelu pidettiin avoimena kohtalaisen pitkään, mikä on 

tyypillistä laadulliselle tutkimukselle. Havainnointitutkimukselle on ominaista, että 

uusia kysymyksiä syntyy sekä havainnointitilanteessa että aineiston keruun jälkeen. 

(Koskinen ym. 2005: 79–80.) Tutkija täydensi havainnointitilanteen aikana 

kirjoittamia muistiinpanojaan heti tilanteen jälkeen, ja kirjoitti ne myöhemmin 

puhtaaksi. Havainnointitilanteessa nousi esiin joitakin uusia kysymyksiä, joilla 

teemahaastattelurunkoa täydennettiin.  

Tutkija valitsi tutkimuksen haastattelumuodoksi teemahaastattelun eli 

puolistrukturoidun haastattelun, joka antaa haastateltavalle enemmän vapauksia 

verrattuna strukturoituun haastatteluun (Koskinen ym. 2005: 104). 

Teemahaastattelussa haastateltava saa vastata esitettyihin kysymyksiin omin sanoin. 

Haastattelussa läpikäytävät teema-alueet on etukäteen määrätty, mutta haastattelun 

muoto on niin avoin, että vastaajan on mahdollista puhua hyvinkin vapaamuotoisesti. 

(Eskola & Suoranta 1998: 87–88.) 

Tutkimuksessa käytetyn haastattelurungon kaikki kysymykset kysyttiin 

haastateltavalta vain ensimmäisessä haastattelussa. Tämän jälkeen haastattelut 

keskittyivät kysymyksiltään pääosin juuri haastattelua ennen tapahtuneeseen 

palvelukohtaamiseen. Taustakysymyksiin ja yleisellä tasolla liikkuviin kysymyksiin 

palattiin tarvittaessa. Tutkija esitti haastattelun aikana myös lisäkysymyksiä, jotka 
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heräsivät haastateltavan vastauksista, eikä näin ollen pitäytynyt pelkästään 

teemahaastattelurungon kysymyksissä. Tutkimuksen haastatteluihin ja 

havainnointipahtumiin liittyvät tiedot on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Tutkimuksen haastattelut ja havainnointitapahtumat 

Optikkoliike Haastattelun 

ajankohta 

Kesto Havainnointi Kesto 

A 1.4.2015 51 min 1.4.2015 17 min 

B 1.4.2015 1 h 5 min 1.4.2015 21 min 

C 30.3.2015 57 min 30.3.2015 13 min 

D 30.3.2015 1 h 9 min 30.3.2015 14 min 

E 27.3.2015 1 h 20 min 27.3.2015 9 min 

 

4.2 Empiirisen aineiston analysointi 

Tutkimuksen havainnointitilanteissa tutkija teki muistiinpanoja, joita täydensi heti 

palvelukohtaamisen jälkeen. Tutkimuksen haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin 

sanatarkasti pian haastatteluiden jälkeen. Tutkija luki useaan otteeseen havainnointiin 

liittyviä muistiinpanoja sekä litteroituja haastatteluja. Tämän jälkeen litteroidut 

haastattelut teemoiteltiin pääasiassa haastattelun teemojen mukaan, minkä jälkeen 

tutkija täydensi aineistoa havainnointitilanteessa esiin nousseilla asioilla. Tutkija 

pyrki nostamaan aineistosta esiin runsaasti teemoja kuvaavia lainauksia. Sekä 

havainnoinnin että haastattelujen jäsentelyn apuna käytettiin analyyttisena työkaluna 

Renforsin (2013) laatimaa kuvioa myyntikohtaamisen vaiheista, jota tässä työssä 

sovellettiin palvelukohtaamisen analysointiin (ks. kuvio 2). 
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Haastattelussa haastateltavaa pyydettiin kuvaamaan palvelukohtaamisen aikana 

kokemaansa tunnetilaa piirtämällä. Haastateltava piirsi tunnekäyränsä ensiksi 

haastattelutilanteessa. Viimeisessä haastattelussa hän piirsi kaikki puhtaaksi, minkä 

jälkeen tutkija kuvasi piirrokset.  

Laadullisen aineiston tarkoituksena on luoda selkeää ja mielekästä tietoa hajanaisesta 

aineistosta (Eskola & Suoranta 1998: 138). Analyysin jälkeen tutkimuksen tuloksia 

verrattiin työtä varten muodostettuun teoriapohjaan ja viitekehyskuvioon. 

Tarkoituksena oli ymmärtää miten teoreettinen viitekehys ilmensi asiakkaan 

havaitsemia palvelukokemusvihjeitä ja niistä heränneitä tunteita. Tutkija tarkasteli 

tutkimustulosten ja viitekehyksen yhtäläisyyksiä ja uusia esiin nousseita seikkoja. 

4.3 Tutkimuskontekstin esittely 

Tutkimuskontekstiksi valittiin oululaiset optikkoliikkeet. Optinen ala valikoitui 

kontekstiksi siksi, että optikkoliikkeet tarjoavat henkilökohtaista erikoispalvelua, 

minkä avulla palvelukokemuksen emotionaalisista tekijöistä on mahdollista saada 

rikasta tietoa. Alalla myös tiedostetaan kilpailutilanteen kiristyminen (Optisen alan 

toimialastrategia 2012), mikä tekee siitä mielenkiintoisen 

palvelukokemustutkimuksen kontekstiksi. Optikkoliikkeessä tapahtuva 

palvelukohtaaminen on myös selkeästi rajattavissa siihen hetkeen, kun asiakas 

liikkeessä asioi. Tutkimuksessa havainnoidaan palvelukohtaamisia viidessä 

optikkopalveluja Oulun alueella tarjoavassa yrityksessä. Mukana on sekä ketjuihin 

kuuluvia että rippumattomia optikkoliikkeitä. Tutkimuksen koehenkilönä toimii 25-

vuotias nainen, jolla on pitkä kokemus optisen alan tarjoamista palveluista. 

Koehenkilö etsii itselleen silmälaseja.  

Optisella alalla tarkoitetaan Suomessa näöntutkimukseen liittyviä palveluita sekä 

silmä-, aurinko- ja piilolasien sekä niiden oheistuotteiden tukku- ja vähittäiskauppaa.  

Toimialan liikevaihto oli 341,3 miljoonaa euroa vuonna 2011. Optisen alan viisi 

suurinta ketjua muodostavat 75 % alan liikevaihdosta.  Väestön ikääntymisen myötä 

optisen alan liikevaihto on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana yli 50 %. Ala 

elää voimakasta murrosvaihetta. Kansainvälisten toimijoiden mukaantulemisen 
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myötä ketjuuntuminen on saanut uuden ulottuvuuden. Myös hintakilpailu on 

nykyisin vahvasti läsnä optisella toimialalla. (Optisen alan toimialastrategia 2012.) 

Alan kilpailuetu nojaa integroituun kokonaispaketiin, jota muut eivät pysty 

tarjoamaan. Se pitää sisällään optiset palvelut, lääkäripalvelut ja tuoteratkaisut. 

Asiakkaalle turvataan parempi näkeminen ja elämänlaatu. Asiakkaalle pyritään 

tarjoamaan ylivertainen palvelukokemus ennakoivassa näönhuollossa ja näön 

korjaamisessa. (Optisen alan toimialastrategia 2012.) 

Alan tulevaisuuden kannalta silmälasien, aurinkolasien, piilolinssien ja tarvikkeiden 

kauppa on yksi keskeisistä toiminta-alueista. Optikkoliike tarjoaa tuotekaupan tueksi 

näöntarkastuksen osaamista ja palvelua. Alan toimijoiden mainonta ja tuotemerkit 

vaikuttavat Optisen alan toimialastrategian (2012) mukaan merkittävästi kuluttajan 

mielikuvaan hänen omien kokemustensa lisäksi. Myös palvelun ripeys, ostamisen 

helppous, hinta ja tuoteuutuudet ovat olennaisessa osassa mielikuvien 

muodostumisessa. Henkilöstön myyntihenkisyyden tärkeyttä korostetaan. 

Kilpaillessaan muiden jakeluteiden kanssa, kivijalkakauppojen on keskityttävä 

tarjoamaan erikoispalveluja ja tällä tavoin luomaan ammattiliikkeen mielikuva. 

Erikoispalveluihin lukeutuvat: turvallisuus - korjaaminen, joustavat takuukäytännöt 

ja sovittaminen, osaaminen – tuotetuntemus ja myyntitadot, henkilökohtaisuus – 

ihminen ihmiselle sekä palvelu – henkilökohtainen neuvonta, saavutettavuus ja 

asenne.  (Optisen alan toimialastrategia 2012.) 
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5 PALVELUKOHTAAMINEN OPTIKKOLIIKKEESSÄ 

Tämä luku keskittyy tutkimuksen empiirisen osion tulosten esittelyyn. Tutkija 

käyttää havainnointi- ja haastattelumateriaalia tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen. 

5.1 Asiakkaan havaitsemat kokemusvihjeet 

5.1.1 Asiakas peilaa palvelukohtaamista ennakko-odotuksiinsa 

Tutkimuksen empiirisesta aineistosta nousi esiin, että sekä asiakkaan odotukset, että  

aikaisemmat kokemukset ovat tärkeässä osassa asiakkaan arvioidessa koettua 

palvelukohtaamista. Optikkoliikkeessä asiointi on koehenkilöksi valitulle asiakkaalle 

tuttua. Ennen laserleikkausta hän ehti käyttää optikkopalveluita miltei 20 vuotta. Nyt 

toisen silmän näön huononnuttua, koehenkilöllä on jälleen tarve optikkoliikkeiden 

tarjoamille palveluille. Asiakas nosti jatkuvasti oma-alotteisesti esiin aiempia 

kokemuksiaan, joiden avulla hän eritteli palvelukohtaamisia.  

Haastateltavaa pyydettiin kuvailemaan ihanteellinen silmälasien valintaan liittyvä 

palvelukohtaaminen optikkoliikkeessä. Asiakas kuvaili hyvin selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti odotuksiaan sekä asiakaspalvelijaa että liiketilaa kohtaan. 

Kertoessaan koetuista palvelukohtaamisistaan, asiakas peilasi niitä edellisten 

optikkoliikekokemusten lisäksi myös ihannetilanteeseen. Haastateltava tiesi 

tarkalleen minkälaisia asioita hän palvelukohtaamiselta odotti. Liiketilalta odotetaan 

selkeyttä. Asiakas odottaa löytävänsä helposti etsimiensä lasien luo. 

Silmälasikehysten toivotaan olevan järjestetty merkin ja värin mukaan. Tilan tulee 

olla valoisa, värikäs ja persoonallinen. Ihannepalvelukohtaamisen asiakaspalvelijan 

toimintaa koehenkilö kuvasi seuraavasti: 

”No, kyllä mää toivon että mut otetaan iloisesti ja hyväntuulisesti vastaan ja 

että mua tervehitään, ettei mun niinkö tarvi ensiksi tervehtiä vaan että mulle 

sanotaan ensiksi ”hei” ja mää voin sitten vastata siihen. No sitten kysytään, että 

minkälaista haluaisit, mutta ei aleta kuitenkaan tuputtaa jos haluais itse vaikka 

katella. Mutta sitten jos mää pyydän jotain tietynlaista niin että se on sitte 

semmonen asiakaspalveluhenkinen, että se sitten haluaa auttaa ja se on 

semmonen sinnikäs, ja että se ettis mulle oikeasti edes jollain lailla mua 

tyydyttävän ratkaisun. Että ei silleen, että se heti niinkö luovuttais. Ja sitten että 
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se vähän niinkö yrittää klousata sen kaupan silleen että se vaikka lopuksi 

ehottaa, että laitetaanko varaukseen tai haluatko kotiin testaukseen näitä. Että 

se ei oo vaan silleen, että otakko sää nyt näitä vai et. Että se osaa hyvin 

perustella että miksi ne lasit on just hyvät mulle.” (Taustakysymykset) 

Asiakaspalvelun rooli optikkoliikkeessä on haastateltavan mukaan merkittävä. Tämä 

liittyy ennen kaikkea hankinnan pitkäaikaisuuteen, arvokkuuteen ja 

henkilökohtaisuuteen. Silmälasit mielletään kiinteäksi osaksi minuutta ja asiakas voi 

olla täysin riippuvainen silmälaseista. Koehenkilö ei nähnyt käytännössä mitään 

ilman laseja ennen laserleikkaustaan. Silmälasien valintaprosessiin sisältyy näin ollen 

paljon odotuksia, mikä asettaa asiakaspalvelijan tärkeään rooliin.  Asiantunteva 

asiakaspalvelu onkin yksi onnistuneen palvelukohtaamisen perusedellytyksistä. 

Asiakas määrittelee optikon asiantuntevuuden seuraavasti: 

”No just se että se osais kattoa, että  minkä tyyppinen ihminen on, miten se on 

esimerkiksi pukeutunut, mikä sen tyyli on ja minkälaiset sen kasvojen muodot 

on. Että se osais sitte sitä kautta hahmottaa että minkälaiset kehykset sille 

ihmiselle sopis ja myös se että myös muissa asioissa jos vaikka lasit ei istuis, 

niin se osais sitte tuunata niitä silleen, että ne taas istuu. Että se handlaa sekä 

että ne kehykset mätsää, mutta myös kaikki ne oheistoiminnot mitä siellä 

työssä tapahtuu.” (Taustakysymykset) 

Tutkimuksesta nousi selkeästi esiin, että optikolta odotetaan myös kykyä lukea 

asiakasta ja hänen tunnetilaansa. On tärkeää, että asiakaspalvelija on edes jollain 

tasolla samalla aaltopituudella asiakkaan kanssa, jotta jokaista asiaa ei tarvitsisi 

sanoa ääneen tai ohjeistaa erikseen. 

”Mutta kyllä sen huomaa vamasti ihmisestä, että sitte ku se on laittanu 

semmoset lasit päähän, että se ite tykkää niistä.” (Taustakysymykset) 

”Ja se niinkö etti niitä laseja, mutta se ei sitte kuitenkaan lukenu minusta sitä, 

että se ei ollu löytäny vielä ihan täydellisiä.” (Haastattelu D) 

”Että mun ei tarvinu joka asiaan sanoa. Tai no niinkö kyllä mää toisaalta 

annoin ohjeitakin. Mutta ehkä se just, että se osas antaa semmosia 

oikeanmallisia kehyksiä ja aika noppeeta totes, että ”nuo on liian isot”. Eikä 

tarvinu joka asiaa tavallaan ite silleen kuitenkaan sanoa.” (Haastattelu C) 

Haastateltava odottaa optikkoliikkeen tarjoavan sellaiset edellytykset, mikä 

mahdollistaa pitkäaikaisen suhteen kehittymisen. Hän toivoo, että liikkeestä lähdön 



43 

jälkeen tuntuu siltä, että hän haluaa asioida kyseisessä optikkoliikkeessä uudelleen. 

Kun koehenkilöltä kysyttiin, että miksi tämä arvostaa pitkäaikaista suhdetta 

optikkoliikkeessä, hän vastasi seuraavasti: 

”Mun mielestä olis mukava tiiäkkö, että olis jo valmiiksi semmonen, että mihin 

menee hakemaan niitä uusia laseja tai muuta palvelua. Ja sitte onhan se aina 

mukava mennä sinne samaan paikkaan, jos sää tiiät, että sieltä saa aina sitä 

hyvää palvelua ja niitä hyviä tuotteita. Että mää tiiän, että mää saan niille 

rahoille vastinetta. Että kyllä mää oon semmonen yhen paikan ihminen jos 

sieltä hyvää palvelua saa.” (Taustakysymykset) 

5.1.2 Havaitut kokemusvihjeet palvelukohtaamisen alussa 

Ennen kuin vuorovaikutus asiakaspalvelijan kanssa alkoi, koehenkilö suuntasi 

huomionsa liiketilaan eli mekaanisiin vihjeisiin. Humaanisista vihjeistä asiakas 

kiinnitti huomiota siihen, miten hänet otettiin vastaan. Tämä liittyy ennen kaikkea 

tervehtimiseen.  Jos asiakaspalvelija ei heti ehtinyt tulla palvelemaan, koehenkilö 

kiinnitti kuitenkin huomiota jonkun henkilökunnan edustajan taholta tapahtuneeseen 

tervehtimiseen tai tervehtimättä jättämiseen. Tutkimuksen empiirisestä aineistosta 

käy ilmi, että liittyen mekaanisiin vihjeisiin, asiakas kiinnitti huomiota etenkin tilan 

kokoon, persoonallisuuteen ja selkeyteen.  

”Mää katoin, että oo ihanan värinen tapetti ja tämmönen vanhanaikainen tyyli. 

Musta oli tosi tommonen erityinen tuo liike, että ei ollu semmosen tavallisen 

kliininen niinku yleensä, että oli semmonen lämmin tunnelma heti. No sitten 

mää mietin seuraavaksi, että nyt mää en tiiä yhtään mihin suuntaan mun pitää 

mennä. Koska siellä ei lukenut, että missä on naisten lasit ja missä on miesten 

lasit missä on nuorten lasit niin mää olin vähän hukassa siinä.” (E) 

Liian isot optikkoliikkeet koehenkilö mieltää käytävämäisiksi ja sokkeloisiksi. 

Tärkeää on, että liike on selkeä, siisti ja siellä löytää helposti haluamalleen osastolle. 

Tuotevalikoiman tulee olla riittävä, mutta määrän sijasta laatu koetaan tärkeämmäksi. 

Persoonallisissa liiketiloissa sisustus on yhtenäinen, värikäs ja valaistus on riittävä. 

Persoonattomat liiketilat koehenkilö mieltää laitosmaisiksi ja steriileiksi. 

Näöntarkastus mielletään lääkärikäynniksi, ja sen odotetaan tapahtuvan muualla kuin 

samassa tilassa kehysten sovittamisen kanssa. 
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”Ensin ku menin ovesta sisään niin aattelin että höh, tylsää että juuri 

semmonen samanlainen liike ku 99 prosenttia optikkoliikkeistä. Että vähä 

semmonen sokkeloinen, hulluna laseja joka puolella ja se oli vähä jaettu kahtia 

se liike. Että mää olin vähä sillee, että miten tää tässä nyt on. ja ihmiset oli 

siinä näöntarkastuksessa heti naaman eessä, että musta se on vähä semmonen 

privaatti tilanne. Että mää haluaisin, että se olis jossain omassa huoneessaan. 

Että samassa huoneessa ei tapahtuis se kehysten sovittaminen ja 

näöntarkastus.” (D) 

Vuorovaikutus asiakaspalvelijan kanssa alkaa, kun optikko kohtaa asiakkaan. Tässä 

palvelukohtaamisen ensimmäisessä vaiheessa asiakas keskittyy humaanisiin 

kokemusvihjeisiin, jotka asiakaspalvelijasta välittyvät. Huomio kiinnittyy ennen 

kaikkea käytöksellisiin seikkoihin. Ensimmäinen vaihe on lyhyt, mutta 

palvelutapahtuman onnistumisen kannalta elintärkeä. Asiakas ehtii ensimmäisen 

vaiheen aikana luoda ensivaikutelman palvelukohtaamisen toisesta osapuolesta. 

Optikon tilanteeseen tuleminen, hänen ulkonäkönsä ja olemuksensa ovat 

ensimmäisten havaittujen kokemusvihjeiden joukossa.  

”Mun mielestä se oli yleisilmeeltään siisti, mutta mun mielestä ei ollu liian 

laitettu ja meikattu. että semmonen helpostilähestyttävä. Tukka oli siististi 

kiinni, aika arkinen lookki tavallaan. Mun mielestä se oli ihmisenä tosi 

semmonen herttanen, ja kiltti ja rauhallinen ja ystävällinen. Ja mulla tuli 

semmonen olo, että sitä oikeasti kiinnosti että mää oon nyt siellä ja se halus 

aidosti oikeesti auttaa. Tuli semmonen olo, että se oli rehellinen ja aidosti 

oikeasti oma itsensä.” (C) 

”Sieltä tuli semmonen miekkonen, joka tuota no mulla oli ensimmäinen ajatus, 

että oli ihan tyylikkäästi pukeutunut ja mun mielestä ammattiinsa sopivasti. 

Että oli joku kauluspaita ja suorat housut ja ihan tyylikkäät kengät. Ei ollu 

kuitenkaan silmälaseja että se oli miinus. Että minusta optikolla pitää aina olla 

lasit. Ja silleen kerkesin myös bongata, että kaikilla asiakaspalvelijoilla oli 

samantyylinen asustus, että se oli selkeästi sen liikkeen oma tyyli, että se oli 

musta ihan kiva. Siitä sen olemuksesta tuli semmonen, että tosi itsevarma, että 

tuli minusta aika hyökkäävästi siihen. Ehkä tuli vähän semmonen 

välinpitämätön olo, että se oli just semmonen leuhkan olonen. Että 

kiinnostaakohan tota oikeasti että mää täällä oon.” (D) 

Tutkimuksen empiirisestä aineistosta nousi esiin, että asiakas kiinnittää huomiota 

myös asiakaspalvelijan tapaan avata keskustelu. Kaikissa optikkoliikkeissä tultiin 

tarjoamaan apua, mutta kahdessa liikkeessä kysyttiin, että haluaako asiakas katsella 

yhdessä vai rauhassa itsekseen. Asiakaspalvelija toi näissä tilanteissa 
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kysymyksessään itse esiin vaihtoehdon, jossa asiakas voisi katsella rauhassa 

itsekseen. Tämän asiakas koki erityisen miellyttävänä.  

5.1.3 Havaitut vihjeet palvelukohtaamisen toisessa vaiheessa 

Palvelukohtaamisen toinen vaihe, myyntiesitttely, on palvelukohtaamisen ydin. Sen 

aikana asiakaspalvelija kartoittaa asiakkaan tarpeet, ja pyrkii etsimään vaihtoehdon, 

joka ratkaisee asiakkaan ongelman parhaalla mahdollisella tavalla. Toinen vaihe on 

kestoltaan pisin. Sen aikana asiakas ehtii havaita runsaasti humaanisia 

kokemusvihjeitä, joita asiakaspalvelijasta välittyy. Toisessa vaiheessa asiakas 

havaitsee lähinnä tuotteisiin liittyviä mekaanisia vihjeitä, kuten valikoiman riittävyys 

ja sen sopivuus itselle. Jos palvelukohtaamisen ensimmäisessä vaiheessa asiakas 

kiinnitti huomionsa ennen kaikkea asiakaspalvelijan  käytökseen, kohtaamisen 

toisessa vaiheessa huomio suuntautuu käytöksen lisäksi optikon asiantuntemukseen. 

Osapuolten välinen vuorovaikutus korostuu tässä palvelukohtaamisen vaiheessa. 

Asiakas kiinnittää huomiota asiakaspalvelijan tapaan ja kykyyn kartoittaa asiakkaan 

tarpeet ja halut. Ei riitä, että optikko kysyy asiakkaan toiveista, vaan hänen odotetaan 

myös ymmärtävän ne. Asiakaspalvelijan kuuntelutaito ja ystävällisyys on 

elintärkeässä osassa palvelukohtaamisen jokaisessa vaiheessa. Kuuntelutaidon lisäksi 

asiakas havaitsee nopeasti optikon kyvyn lukea asiakasta. Tutkimuksen empiirisen 

aineiston mukaan asiantunteva optikko pääsee nopeasti samalle aaltopituudelle 

asiakkaan kanssa. Tällöin asiakkaan ei tarvitse ohjeistaa ja selittää itseään joka 

tilanteessa sanallisesti, mikä helpottaa asiakkaan prosessia.  

”Sitä mää ihmettelin siinä ite palvelutilanteessa, että mun mielestä se ei 

meinannu oikein millään kysyä, että mitä mää niinkö haluaisin. Tai ees alkaa 

esittelee mulle niitä kehyksiä.” (D) 

”Mää sitten kuvailin että haluaisin muovikehykset, ehkä vähän neliskanttisia ja 

sitten se muutamia antoi, mutta mää koin sitten, että se ei ehkä ihan 

ymmärtänyt, että mitä mää niinkö halusin. Että antoi ehkä vähän vääränlaisia ja 

vääränmallisia ja sitten semmosia liian rajuja kehyksiä. Että mää koin, että se ei 

ehkä oikein kuunnellu mitä mää toivoin, eikä se oikein ehkä kattonu, että 

minkälainen mun tyyli vaikka oli.” (E) 
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Vuorovaikutuksen odotetaan säilyvän laadukkaana ja tasaisena koko 

palvelukohtaamisen ajan. Tutkimuksen koehenkilönä toimineen asiakkaan 

havaitsemat merkittävät puutteet vuorovaikutukseen liittyvissä kokemusvihjeissä 

nousivat aineistosta selkeästi esille. Vuorovaikutuksen katkonaisuus korostui 

onnistunutta palvelukohtaamista vaikeuttavana kokemusvihjeenä. Vuorovaikutus 

koettiin erityisen katkonaiseksi silloin, kun asiakaspalvelija siirtyi pois asiakkaan 

läheisyydestä sanomatta sanakaan.  

”Sitte se yhtäkkiä häippäs sanomatta mitään. Et se vaan häipyi ja jätti mut 

yksin ja oman onneni nojaan. niin mää olin siinä sitte vähä pöllämystyneenä ja 

hämmentyneenä että mitä mää nyt teen tai sanoinko mää nyt jotain outoa. Ja 

sitte mää olinki ihan ihmeissäni, ku mää aattelin, että sille tuli nyt vessahätä tai 

se meni jotaki muuta palvelee, niin sit se tuliki kohta niiden lasien kaa. Että jaa 

sää kävitki tuolla ihan mun takia ku se ei sanonu mitään. Että siitä tuli aika 

ailahteleva olo. Ei mua olis haitannu että se lähtee mutta se mua haittas, että se 

ei sanonu. Että mää en pysyny siinä niinkö ajan tasalla, että mitä täsä niinkö 

tapahtuu.” (B) 

Toimivaa vuorovaikutusta heikentäviin kokemusvihjeisiin lukeutuvat myös muut 

tilanteet, joissa asiakas koki optikon keskittyvän muuhun kuin hänen. Asiakas koki 

vuorovaikutksen kärsivän, jos asiakaspalvelija oli pitkiä aikoja selin asiakkaaseen tai 

pysytteli liian etäällä. Myös liiallisen tuotteisiin keskittymisen asiakas noteerasi ja 

piti sitä häiritsevänä. Asiakaspalvelijan ääni ja puhenopeus nousivat myös esiin 

havaittujen humaanisten kokemusvihjeiden joukosta. Etenkin liian nopea 

puhenopeus nousi esiin kokemusvihjeenä, joka nähtiin epäedullisena 

palvelukohtaamisen vuorovaikutuksen kannalta. Tutkimuksen empiirisestä 

aineistosta käy ilmi, että toimiva vuorovaikutus edellyttää asiakaspalvelijan henkistä 

ja fyysistä läsnäoloa palvelukohtaamisen alusta loppuun. 

”Että se ei pysyny loppuun asti siinä läsnä. Niin se oli ehkä vähän liikaa niiden 

lasien kimpussa ku musta tuntu, että pitäis kuitenkin olla sen asiakkaan 

kimpussa. Että paljon helpompihan minun on asioida semmosen kanssa, joka 

kattoo minuun ku mitä semmosen, joka on kiivenny tuolille ja selkä minuun 

päin. Tuli semmonen olo välillä, että se keskitty niihin tuotteisiin enemmän ku 

minuun.” (B) 

Kyky löytää asiakkaalle sopivia laseja on onnistuneen palvelukohtaamisen 

perusedellytys, ja paljastaa nopeasti sekä optikon ammatilliset että asiakaspalvelun 
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taidot. Kiinnittäessään huomiota optikon kykyyn löytää hänelle sopivia lasjea, 

koehenkilö havaitsi puutteita osaamisessa ainoastaan yhden  optikon kohdalla.  

”Vaikka siellä oli vähän heikosti mun tyylisiä laseja, niin se löysi kuitenkin 

ne.” (A) 

”Yritin myös minusta olla semmonen hyvä tai helppo asiakas, että mää sanoin 

mikä on vikana, että nämä on liian tummat tai mää en tykkää tästä kohasta. Ja 

se ei siltikään löytäny semmosta. Ja  minusta se ei ollu niinkö lähelläkään sitä 

minkälaiset lasit mää olisin halunnu.” (E) 

Myös asiakaspalvelijan sinnikkyys liittyy olennaisesti kykyyn löytää asiakkaalle 

sopivia laseja. Tutkimuksen koehenkilönä toiminut asiakas näkee sinnikkyyden 

tekijänä, joka jakaa optikkoja. Onnistunutta palvelukohtaamista edesauttaa sinnikäs 

optikko, joka ei luovuta, vaikka varteenotettavat kehykset uhkaisivat loppua. 

Mahdollisesti sopivia kehyksiä haetaan tuolloin näyteikkunasta tai takahuoneesta. 

Tässä vaiheessa tarkistetaan asiakkaan toiveita, ja ehdotetaan sovitettavaksi jotain 

vaihtoehtoa alkuperäisten kriteerien ulkopuolelta. Aineistosta nousee esiin, että myös 

optikon kyky peittää mahdolliset negatiiviset tunteensa, edesauttaa onnistuneen 

palvelukohtaamisen syntymistä. 

”Se ei turhautunut ja pysyi rauhallisena ja tosi hyväntuulisena. Vaikka muut on 

ollu herttasia niin ne on ollu aika neutraaleja. Että tästä tuli niinkö hyvälle 

tuulelle.” (A) 

”Ja sitte se oli niinkö tosi sinnikäs. Että mää aika pitkään siinä olin silleen, että 

”ei ei ei” niin sitte se ei kuitenkaan luovuttanu. Eikä siitä näkyny minkäänlaista 

turhautumusta, etä se on minusta pätevyyttä tuolla alalla.” (C) 

Asiakas tekee palvelukohtaamisen toisessa vaiheessa havaintoja myös sen suhteen, 

miten asiakaspalvelija hänet huomioi valintaprosessin aikana. Onnistunutta 

palvelukohtaamista tukevat kokemusvihjeet liittyvät ystävälliseen käytökseen, 

valintaprosessiin mukaan ottamiseen ja kohtelemiseen samanarvoisena itsensä 

kanssa. Tutkimuksen empiirisestä aineistosta käy ilmi, että onnistunut 

palvelukohtaaminen onkin tasapainottelua tilan antamisen ja palvelemisen välillä. 

Optikon tilannetaju on koetuksella koko palvelukohtaamisen ajan.  
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”Se kohteli minua samanarvoisesti itsensä kanssa. Ja oli tosi ihnimillinen, että 

se kohteli mua ihimisenä ja asiakkaana tosi hyvin.” (A) 

”Musta se just sopivalla tavalla autto mua ja kuunteli mua ja anto munki ettiä.” 

(C) 

”Että se jätti mut yksinään ja meni vaan ite ettimään että se ei ottanu mua 

mukkaan.” (D) 

Myös omien puutteiden myöntäminen nousi esiin humaanisena kokemusvihjeenä, 

joka nousee esiin positiivisena koettuna kokemusvihjeenä. Omien puutteiden 

myöntäminen edustaa rehellisyyttä ja inhimillisyyttä. Tutkimuksen koehenkilönä 

toiminut asiakas tähdentää, että kenenkään ei tarvitse olla täydellinen, eikä 

rehellisyys puutteiden suhteen tee palvelukohtaamisesta epäonnistunutta.   

”Mun mielestä se ihan rehellisesti myönsi, että ne lasit, jotka mää ite sieltä 

löysin oli parhaat ja ne istu mulle parhaiten. Että minusta seki osoittaa 

inhimillisyyttä, että joskus voi myöntää ikäänkuin oman tappionsa. Ku joskus 

on taas ollu semmosiaki kokemuksia, että jos se optikko niinkö ettii niitä laseja, 

ja jos mää ite löyänki jotkut lasit. Niin siitä tehään vähä niinkö ongelma, että 

mää oonki löytäny ne hyvät lasit. Että ottaa niillä vähän niinkö luonnon päälle, 

että ne pitää vähä niinkö dissata sitte.” (C) 

”Ainoa miinus oli se, ku se yhtäkkiä sano, ku tuotteet meinas alkaa loppuu, että 

ku ei ollu mun tyylisiä tuotteita, että ”aika mahoton yhtälö löytää semmosia”. 

Et musta se olis voinu myöntää, että meillä ei oo semmosia, mutta muilla 

varmasti on. Että minusta se on vähän asiakkaan huijaamista. Ja minua ärsytti 

se, että se toi esiin, että niitä ei ois niinkö missään.” (A) 

5.1.4 Havaitut vihjeet palvelukohtaamisen lopussa  

Palvelukohtaamisen kolmannessa ja neljännessä vaiheessa asiakas havaitsee lähinnä 

humaanisia vihjeitä, jotka asiakaspalvelijasta välittyy. Palvelukohtaamisen 

kolmannessa vaiheessa käsitellään mahdolliset asiakkaan ilmaisemat vastaväitteet. 

Tässä vaiheessa asiakaspalvelija pyrkii vastaamaan asiakkaan vastaväitteisiin ja 

tuomaan esiin arvon, jonka asiakas tarjoomasta saa. Tutkimuksen aineistosta käy 

ilmi, että asiakas kiinnittää huomiota ennen kaikkea asiakaspalvelijan 

myyntihenkisyyteen palvelukohtaamisen kolmannessa vaiheessa. Empiirinen aineisto 
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antaa viitteitä siitä, että optikon myyntihenkisyys on yhteydssä asiakkaan 

ostopäätökseen. 

”Ja sitten se saattaa vaikuttaa positiivisesti siihen ostopäätökseen jos se osaa 

hyvin myydä. Jos se myy mulle hyvin sitä tuotetta. Ja jos mää oon siinä aluksi 

vaikka kahen vaiheella niin mää sitte saatan aatella, että mää ostan tän ku tuo 

on niin hyvä myymään.”  (Taustakysymykset) 

”Vaikka se oli mukava, niin se ei ollu semmonen välitön. Niin siitä tuli 

semmonen, että se ei yrittäny myydä. Ettei tullut semmonen ostofiilis. Vähän  

latistu se homma. Se ei myyny niin en mää halunnu ostaa.” (E) 

Tutkimuksen koehenkilönä toimiva asiakas nosti usein esiin, miten tärkeää on, että 

optikko myös myy laseja hyvin. Kysyttäessä tarkemmin mitä hyvä myyminen 

tarkoittaa, asiakas muotoilee sen seuraavasti: 

”No minusta semmosta, että osaa sanoa oikeat asiat oikealla hetkellä. Että pitää 

olla kuitenkin aito. Että jos aidosti oikeasti on sitä mieltä että ne lasit on mulle 

täydelliset, niin osaa sanoa sen just siinä. Että on semmosta pelisilmää, että no 

tuo on just ostamassa nää niin nyt mää sanon. Mutta sitte semmonen 

teennäisyys paistaa heti läpi. Enkä tykkää semmosesta maireasta. Että pitää olla 

oma itsensä.” (Taustakysymykset) 

”Että kyllä mää mielummin ostan semmoselta myyjältä, jokaa osaa just sitte 

oikeaan kohtaan sanoa, että sopiipa tosi hyvin nuo lasit sulle. Ei tietenkään, että 

jos ne on ihan helekutin rumat, että ei se sitten voi mulle sanoa että ”aivan 

ihanat, aivan ihanat”. Tai että jos joka lasien kohdalla sanoo, että aivan ihanat, 

niin sekään ei oo sitte hyvä” (E) 

Myyntihenkisyys näyttäytyi optikkoliikkeissä hyvin eri tavoin. Tutkimuksen 

koehenkilönä toiminut asiakas kertoi kaikkien palvelukohtaamisten kolmannessa 

vaiheessa, että aikoo katsella vielä muita vaihtoehtoja. Tällä tavoin hän ilmaisi vielä 

epäröivänsä hankintaa. Asiakaspalvelijoiden toiminta erosi kolmannessa vaiheessa 

selkeästi. Kahdessa optikkoliikkeessä asiakaspalvelija ei tehnyt mitään asiakkaan 

vasaväitteiden voittamiseksi. Yhdessä liikkeessä optikko yritti aggressiivisesti käydä 

läpi kaikki vaihtoehdot, joilla saisi asiakkaan palamaan liikkeeseen. Lopuksi hän sai 

kuitenkin asiakkaan ottamaan vastaan lapun, johon paras löydetty malli oli kirjoitettu 

muistiin.  
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Kaksi optikkoliikettä erottui joukosta. Molemmat näissä asiakaspalvelija suhtautui 

ymmärtäväisesti asiakkaan aikomukseen katsella vielä muitakin vaihtoehtoja. 

Liikkeessä C, opitkko kertoi lisäksi heidän ajankohtaisesta tarjouskampanjasta, kysyi 

halusiko asiakas muistilapulle ylös parhaan mallin, ja kehotti tulemaan 

näöntarkastukseen. Optikkoliikkeessä A, asiakaspalvelija ehdotti, että hän voisi 

laskea tarjoukset kaksille parhaille kehyksille. 

Empiirisen aineiston mukaan myyntihenkisyys näyttäytyy esimerkiksi oikeiden 

asioiden sanomisena oikeaan aikaan. Tämä edellyttää myös optikolta mielipiteen 

ilmaisua. Miten optikko mielipiteensä ilmaisee, nousikin tutkimuksessa esiin erittäin 

olennaisena kokemusvihjeenä. On tärkeää, että asiakaspalvelija kysyy ja kuuntelee 

asiakkaan mielipiteen sovitettavista kehyksistä. Jos optikko kehuu kaikkia asiakkaan 

kokeilemia laseja, koetaan tämä negatiivisena kokemusvihjeenä. Onnistunutta 

palvelukohtaamista vaikeuttavana kokemusvihjeenä havaittiin myös se, jos 

asiakaspalvelija aina ensin odottaa asiakkaan kertovan mielipiteensä, jota tämä sen 

jälkeen myötäilee. Onnistuneessa palvelukohtaamisessa asiakaspalvelija uskaltaa 

sanoa rehellisen mielipiteensä ja tekee sen välillä myös ennen asiakasta. 

”Kaikki muu oli plussaa, mutta ku se anto mulle ne lasit, niin se aina ootti että 

mää sanon ensin ja se sano sitte vasta sen jälkeen. Että en halua silleen, että se 

sanoo aina ”hyvät tai ei hyvät” eikä kuuntele mua ollenkaan. Mutta ei sitte 

silleenkään, että mun pitää aina ensin sanoa ja sitte se toinen tavallaan 

myötäilee sitä mun mielipidettä. Vaan silleen, että se olis jotaki siltä väliltä. 

Että välillä voi sanoa,  että ”ei oo hyvät, nyt tuli multa virhearviointi”.” (C) 

”Ja se uskalsi olla eri mieltä, mutta kuunteli kuitenki mitä määki sanoin. Niinku 

sehän sano yhteen väliin, että ”minä teen sinun puolesta nyt ratkaisun, että 

nämä ei oo hyvät”. (A) 

Neljännessä eli viimeisessä vaiheessa kauppa päätetään, eli asiakas joko ostaa tai 

jättää ostamatta. Neljäs vaihe on empiirisen aineiston perusteella nivoutunut 

kolmanteen vaiheeseen ja on siten itsessään hyvin lyhyt. Havaitut kokemusvihjeet 

palvelukohtaamisen neljännessä vaiheessa liittyvät siihen, miten optikko asiakkaan 

hyvästelee. Onnistunutta palvelukohtaamista edesauttaa asiakaspalvelijan 

ystävällinen ja miellyttävä käytös, joka kantaa kohtaamisen loppuun asti.  
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”Että jäi positiivinen olo, että ku mulla ei oo aikaisemmin jääny positiivinen 

olo ku mää oon lähteny. Että mulla jäi hyvä fiilis tavallaan siitä, että mulle ei 

alettu ensinnäkään hirveenä tyrkyttää ja se jakso olla iloinen, vaikken mää 

mitään ostanutkaan. Ja se varmaan aika noppeeta huomaski, etten mää aio 

mitään ostaa sieltä. Että se oli loppuun asti tosi positiivisella mielellä ja toivotti 

kiitti hei ja palaahan asiaan ku tarvit näöntarkastuksen. Et se kuitenkin jakso 

kertoo ne kaikki.” (C) 

5.2 Asiakkaan tunteet palvelukohtaamisessa 

5.2.1 Asiakkaan sosioemotionaaliset tarpeet palvelukohtaamisessa 

Asiakkaalla on sosioemotionaalisia tarpeita palvelukohtaamisessa, mikä nousee 

selvästi esiin tutkimuksen empiirisestä aineistosta. Palvelukohtaamisten osapuolten 

täytyy tuntea, että he ovat onnistuneet luomaan ja ylläpitämään miellyttäviä suhteita, 

mikä tarkoittaa, että vuorovaikutus palvelukohtaamisessa on sopuisaa ja 

miellyttävää. Kahdessa optikkoliikkeessä tämä asiakkaan tarve jäi tyydyttämättä. 

Vuorovaikutus optikkoliikkeessä B jäi katkonaiseksi. Opittkoliikkeessä D, 

asiakaspalvelija laiminlöi useaan otteeseen asiakkaan mielipiteen kysymisen. 

”Musta tuntu ainakin aluksi, että semmonen asiakkaalta kysyminen oli 

heikkoa. Että se ei kysyny, että mitä mää haluaisin. Ja sitte aina jos mää sovitin 

jotain niin se sano että ”nuo on hyvä, nuo on huonot”. Että se ei kysyny, että 

”minkälaiset nuo on sun mielestä”, ja sen jälkeen sanonu, että mun mielestä 

nuo ei ehkä oo sulle. Se vaan kerto, että mitä se oli ite mieltä.” (D) 

Tarve luottamukselle jäi niin ikään tyydyttämättä kahdessa optikkoliikkeessä. 

Optikkoliikkeessä D luottamus jäi rakentumatta, koska asiakas koki asiakaspalvelijan 

keskittyvän enemmän aktiiviseen myymiseen ja tarjouksista kertomiseen kuin 

asiakkaan huomioimiseen. Asiakaspalvelija liikkeessä E ei vakuuttanut 

asiantuntemuksellaan ja antoi itsestään epävarman kuvan. 

”Tuohon olis voinu joku heikompi vaikka haksahtaa. Se oli ehkä jopa 

häikäilemätön, että se saattais jopa huijata ihmistä. Että vaikka joku meijän äiti, 

joka ei nää illman laseja, ja jos se sanois sille, että nuo on hyvät, niin se saattais 

vaikka ostaa.” (D) 

”Se oli ehkä mun makuun niinkö liian, en tarkoita, etteiikö kukaan nuori vois 

ikinä olla luotettava. Mutta ehkä ku se oli niin nuori ja aika kokematon, niin 

aiheutti ehkä sen, että se oli aika epävarma. Että kyllä mää enemmän luottaisin 
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semmoseen,  joka myös osais mulle semmoset oikeanlaiset pokat suurinpiirtein 

heti ettiä ja sanois että nuo on just sulle tehty.” (E) 

Ihmiset haluavat tuntea itsensä arvostetuiksi ja ainutlaatuisiksi, mikä kertoo heidän 

sosioemotionaalisesta tarpeestaan tulla kohdelluksi kunnioittavasti. Tarve tulla 

kohdelluksi kunnioittavasti ei täyttynyt kaikkien optikkoliikkeiden kohdalla, mutta 

osa liikkeistä erottui jälleen edukseen.  

”Mulle semmonen olo, että mää olin niinkö tärkeä. Ja mulla oli oikeastaan 

koko tapaamisen ajan semmonen olo, että sillä oli oikeasti merkitystä, että 

minä just olin siellä liikkeessä.” (C) 

Tutkimuksessa koehenkilönä toiminut asiakas nosti esiin, että optikon tulisi olla 

asiakaspalveluhenkinen. Kysyttäessä mitä hän tällä tarkoittaa, asiakas vastasi 

seuraavasti:  

”Minut otetaan lämpimästi vastaan ja minusta tuntuu että minulle on aikaa ja 

minulla on sille asiakaspalvelijalle ja liikkeelle jotenkin merkitystä. Ja että 

minulle tulis semmonen olo että minä oon jotenkin niinkö erityinen. Ettei se oo 

vaan semmonen, että ”taas joku tullee”. Ja musta sille asiakkaalle ei sais 

missään vaiheessa tulla semmosta oloa, että minussa on jotaki vikaa tai että 

tämä palveleminen on vaikeaa juuri minulle. Että mulla tuli tuosa just 

semmonen olo että ku se ensimmäisenä sano sitä, että ”tämä on kyllä pitkä ja 

raskas prosessi tämä lasien osto”, että tavallaan minulle tuli semmonen olo, että 

se kattoo että minun naamassa on jotaki vikkaa.” (D) 

Vallan tarve palvelukohtaamisessa viittaa tarpeeseen olla parempi kuin toinen tai 

tarpeeseen dominoida. Vallan tarve oli läsnä jokaisessa palvelukohtaamisessa, mutta 

joissakin se nousi korostuneempana esiin. Asiakas tuo tarpeen esiin lähes jokaisessa 

palvelukohtaamisessa, mutta vain harvoin hän selkeästi ilmaisee tarpeen olla parempi 

kuin toinen. 

”Ehkä se olemus, ku se oli aika pieni, niin ehkä se oli vähän semmonen raukka. 

Vähän semmonen alistuvainen, että en mää ainakaan kokenut että se olis ollu 

mun yläpuolella siinä tilanteessa tai että se olis yrittäny mitenkään silleen 

kauheen sitkeästi myydä mitään.” (E) 

”Mää olisin toivonu, että se olis kysyny multa ja ottanu mut siihen tilanteeseen 

enemmän mukkaan. Eikä vaan silleen ”sää oot nyt asiakas siellä ja mää oon 

vähä täällä korkeammalla.” (D) 
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”Sitte ku kokeilin niitä kehyksiä niin mää ehkä vähän halusin näpäyttää. Tai 

olla eri mieltä. Ku se luuli koko ajan olevansa oikeassa. Esimerkiksi ku se 

niistä yksistä sano, että ”aivan ihanat” ja oli ne musta oikeestiki ihan kauheet, 

niin mää jotenki nautin ku mää sain olla sen kans eri mieltä.” (D) 

5.2.2 Palvelukohtaaminen optikkoliikkeessä herättää tunteita 

Tutkimuksen empiirinen aineisto antaa viitteitä siitä, että tunteilla on merkittävä rooli 

optikkopalveluiden yhteydessä. Kohenkilönä toimiva asiakas toteaa, että tunteita 

herää asiakaspalvelutilanteissa, joissa asiantuntevaa palvelua todella tarvitsee. 

Palvelukohtaamiset esimerkiksi päivittäistavarakaupassa koehenkilö puolestaan 

mieltää varsin neutraaleiksi tilanteiksi, joissa harvoin herää tunteita. Optikkoliikkeen 

tarjoama palvelu puolestaan on pitkäaikainen ja kallis hankinta, jota käytetään 

päivittäin. Asiakas näkee silmälasit asusteena, ja ne mielletään kiinteäksi osaksi 

persoonaa. Koska kyseessä on henkilökohtainen ja tärkeä hankinta, optikkoliikkeessä 

tapahtuvassa palvelukohtaamisessa asiakkaassa herää useita erilaisia tunteita. 

”No minusta se on just semmonen tuote, silmälasit tai piilarit asiakkaalle, että 

tarvii asiakaspalvelua ja herättää ainakin minussa tunteita. Että varsinkin ku 

itellä on ollu niin älyttömän huono näkö. Että se on mulle elintärkeää, että ne 

on oikeanlaiset, ja että mää nään niillä. Että se tavallaan herättää just tunteita, 

että ko se on pitkäaikainen kallis ja jokapäiväinen ja kyllä mää haluan että ne 

näyttää mun päällä hyvältä.” (Taustakysymykset) 

Asiakasta pyydettiin kuvaamaan palvelukohtaamisen aikana heränneitä tunnetilaansa 

piirtämällä. Häntä pyydettiin myös numeroimaan tiettyjä pisteitä käyrältä, joiden 

avulla hän selitti tunnekäyräänsä. Tutkimuksen empiirisestä aineistosta käy ilmi, että 

asiakkaan on helpompi eritellä negatiivisia kuin positiivisia tunteita. Koehenkilön oli 

kuitenkin hyvin helppoa kuvata tunnetilaansa palvelukohtaamisen aikana piirtämällä, 

kun tunnetilaa pyydettiin hahmottamaan ainoastaan positiivsen ja negatiivisen 

tunteen välillä.  

Kuvista 1–5 voi nähdä, että asiakkaan tunteet palvelukohtaamisen aikana saattavat 

vaihdella paljonkin. Asiakkaalla saattaa olla positiivinen tunne palvelukohtaamisen 

päätyttyä, vaikka sen aikana olisikin herännyt myös negatiivisia tunteita. Sekä 

liiketila että asiakaspalvelija herättävät asiakkaassa tunteita. Asiakkaan tunnetilassa 

saattaa tapahtua paljonkin muutoksia ennen kuin asiakaspalvelija kohtaa asiakkaan. 
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Asiakas pystyy erittelemään tunnetilaansa palvelukohtaamisen aikana ja yhdistämään 

tunnetilassa tapahtuneen muutoksen tiettyyn kokemusvihjeeseen. 

 

Kuva 1. Tunteet optikkoliikkeessä A. 1) Huono fiilis edellisestä 2) Hyvä liiketila 3) Optikon 

kohtaaminen 4) Ei löydy laseja 5) Hyvät lasit 6) Hyvä lopetus 

 

Kuva 2. Tunteet optikkoliikkeessä B. 1) Väsymys 2) Tylsä liiketila 3) Odottelu 4) Optikon 

kohtaaminen 5) Optikko katoaa 6) Hyvät lasit 7) Optikko katoaa 8) Hyviä laseja 9) Huono 

lopetus 
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Kuva 3. Tunteet optikkoliikkeessä C. 1) Huono fiilis edellisestä 2) Hyvä liiketila 3) Odottelu 4) 

Optikon kohtaaminen 5) Rumat lasit 6) Hyvä lopetus 

 

Kuva 4. Tunteet optikkoliikkeessä D. 1) Väsymys 2) Sisäänmeno 3) Tylsä tila, odottelu 4) 

Optikon kohtaaminen 5) Sopivia laseja 6) Huono lopetus 
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Kuva 5. Tunteet optikkoliikkeessä E. 1) Persoonallinen ulko-ovi 2) Hyvä liiketila 3) Eksyminen 

4) Optikon kohtaaminen 5) Huonot lasit 6) ”Yritetään vielä” 7) Huonot lasit 8) Huonot lasit  

5.2.3 Havaitut kokemusvihjeet ovat yhdistettävissä tunteisiin 

Asiakkaan havaitsemat humaaniset ja mekaaniset kokemusvihjeet herättävät 

asiakkaassa erilaisia tunteita. Tutkimuksen empiirinen aineisto antaa viitteitä siitä, 

että negatiivinen tunne on helpompi tunnistaa ja negatiivisia tunteita on myös 

helpompi eritellä kuin positiivisia tunteita.  

”No kyllä mää uskon että negatiivisessa tilanteessa herää helpommin tunteita ja 

ainakin on helpompi eritellä negatiivisia tunteita. Mutta sitte musta on hirveen 

vaikea eritellä niitä positiivisia tunteita. Että musta se on hirveen vaikee sanoa, 

että oonko mää nyt onnellinen vai iloinen vai onko mahtava fiilis. Ehkä niitä 

herää semmosissa tilanteissa, jos joku asia ei mee sillain ku mää ootan, tai 

sillain niinkö minä haluaisin.” (Taustakysymykset) 

Haastateltava myös kuvasi erilaisia negatiivisia tunteita paljon rikkaammin kuin 

positiivisia tunteita. Asiakas kuvaa usein positiivsta tunnettaan käyttämällä ilmaisua 

”hyvä mieli” tai ”hyvä fiilis”. Hyvä mieli tarkoittaa haastateltavalle seuraavaa: 

”No iloa ja onnellisuuta ja varmaan sitte semmosta tyytyväisyyttä. Että on 

tyyni ja rauhallinen mieli.” (E) 
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Turmelevaan luokkaan kuuluvia tunteita näkyy aineistosta selvästi. Näitä ovat 

pettynyt, laiminlyöty, turhautunut ja ärsyyntynyt. Myös turmelevaan luokkaan 

kuulumattomia negatiivisia tunteita herää kokemusvihjeistä useita. Huomioluokkaan 

kuuluvista tunteista tutkimuksen aineistosta nousee esiin ainoastaan kiinnostunut. 

Suositteluluokan tunteista aineistosta nousi esiin luotettava, turvallinen ja arvostettu. 

Kannatusluokkaan kuuluvia, asiakkaassa heränneitä tunteita, ei puolestaan suoraan 

noussut esiin tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella. Palvelukohtaamisissa 

havaitut kokemusvihjeet ja niistä heränneet tunteet, jotka haastateltava mainitsi, on 

esitetty taulukossa 2.  

Taulukko 2. Kokemusvihjeistä heränneet tunteet  

Kokemusvihje Herännyt tunne (+) Herännyt tunne (-) 

Liiketila  
kotoisa, turvallinen, pirteä, 

kiinnostunut 

tylsä, epäselvä 

Asiakkaan vastaanotto hyvä mieli, turvallinen latistunut, harmistunut, 

turhautunut, ärsyyntynyt, 

laiminlyöty 

Optikon ulkonäkö hyvä fiilis epävarma, haluttomuus ostaa 

Optikon olemus hyvä mieli, luotettava    ärsyyntynyt, epävarma 

Tapa avata keskustelu tuntuu kivalta  ärsyyntynyt, hämmentynyt 
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Asiakkaan tarpeiden kartoitus tuntuu kivalta, merkityksellinen epätietoinen, ärsyyntynyt, halu 

näpäyttää, hämmentynyt 

Kuuntelutaito 
merkityksellinen, 

ainutlaatuinen, turvallinen, 

luotettava, hyvä mieli 

epätoivo 

Kyky lukea asiakasta 
tosi hyvä mieli, turvallinen, 

luotettava 

harmitus 

Läsnäolo/Ei läsnä  ailahteleva, hämmentynyt, 

ärsyyntynyt, tekee mieli lähteä, 

tuntuu tyhmältä 

Fyysisesti lähellä/etäällä  torjuva, etäinen 

Asiakas-/tuotekeskeinen hyvä mieli levoton, rauhaton, tekee mieli 

piikitellä 

Puhenopeus kiireetön kiireinen 

Ääni rauhallinen  

Kyky löytää sopivia laseja hyvä mieli pettynyt, latistunut, 

ärsyyntynyt, ristiriitainen, 

turhautunut, ahdistus 
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Sinnikkyys hyvä mieli, halu ostaa  

Kyky peittää negatiiviset tunteet 
luotettava, turvallinen, 

rauhallinen 

 

Ottaa/ei ota mukaan  
hyvä mieli, levollinen, 

merkityksellinen 

harmistunut, tuntui tyhmältä, 

kurja 

Omien puutteiden myöntäminen oikein hyvä fiilis ärsyyntynyt 

Myyntihenkisyys yllättynyt, hyvä mieli haluttomuus ostaa 

Mielipiteen ilmaisu tosi hyvä mieli epämukava, ärsyyntynyt 

Ystävällinen lopetus 
hyvä fiilis, halu mennä 

uudelleen, kiiretön, ei 

petturimainen olo 

ahdistus, raivo 

Tutkimuksen empiirisestä aineistosta nousee esiin, että asiakas tekee havaintoja 

myös asiakaspalvelijan tunnetilaan liittyen. Asiakkaan tunnetila palvelukohtaamisen 

aikana saattaa muodostua myös osin sen mukaan, mitä tunteita optikosta välittyy. 

Asiakkaan oma tunnetila voi myös muuttua optikon tunnetilan mukaan. Tätä 

emotionaalista tarttumista ilmeni sekä positiivisten että negatiivisten tunteiden 

kohdalla. Jos optikko vaikuttaa asiakkaan mielestä palvelukohtaamisen aikana 

esimerkiksi epävarmalta, saattaa epävarmuus tarttua myös asiakkaaseen.  
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”Että ei siinä koko ajan tartte tehjä jotakin. Ehkä se hermostuneisuus vähä 

tarttu minuun.” (B) 

”Ja mulla tuli siitä ku se sano, että ”tämä on nyt vaikea prosessi tämä 

silmälasien hankkiminen” niin semmonen, että tämä nyt sitte varmaan on 

vaikea prosessi. Että se teki ehkä sillä kommentillaan semmosen, että mää 

aattelin, että selevä, tässä kestää.” (D) 

”Se ei turhautunut ja pysyi rauhallisena ja tosi hyväntuulisena. Vaikka muut on 

ollu herttasia niin ne on ollu aika neutraaleja. Että tästä tuli niinkö hyvälle 

tuulelle.” (A) 

”Ja muutenkin tuli epävarma olo. Tai se siirtyi siitä asiakaspavelijasta minuun, 

että mää tulin epävarmaksi ja epäluuloiseksi, että ossaakohan tuo nyt 

hommiaan. Sitten musta tuntui ko se ei oikein löytäny, niin seki aiheutti vähän 

semmosta turhautumista, että pitääkö mun tässä alkaa ite kattoo.” (E) 

5.3 Optikkoliikkeen asiakkaan palvelukokemus 

Palvelukohtaamisissa havaituista humaanisista kokemusvihjeistä tärkeimmiksi 

nousivat asiakkaan vastaanotto, asiantuntemukseen liittyvät kokemusvihjeet, 

myyntihenkisyys, mukaan ottaminen ja asiakaspalveluhenkisyys. 

Asiakaspalveluhenkisyyteen haastateltava liitti useampia ominaisuuksia kuten 

sinnikkyyden ja halun auttaa. Asiakaspalveluhenkinen asiakaspalvelija ottaa 

asiakkaan lämpimästi vastaan ja saa asiakkaan tuntemaan itsensä erityiseksi. useita 

ominaisuuksia  ohon kiteytyy .-palvelukohtaamisessa asiakaspalvelijasta välittyvistä 

tärkeimmiksi koettiin seuraavat vihjeet: eli asiantuntemus ja käytös 

”No kyllä mää koin tärkeimpänä, että se otti mut hyvin vastaan ja oli yritteliäs. 

Että sinnikkyyellä se olis ehkä saattanu saaha tehtyä mun kans kaupat. Mutta 

sitte kans se, että sillä ei ollu riittävä ammattitaito.” (E) 

”No tärkeimpänä oli ehkä siis semmonen balanssi siinä, että se oli yhtäaikaa 

hyvä asiakaspalvelija mutta myös ammattitaitoinen ja osaava. Ja myös balanssi 

niiden asioiden välillä, että se anto mulle tilaa, mutta myös palveli ja autto 

mua. Että minusta nyt oli 95 % positiivinen tämä kokemus.” (C) 

Tutkimuksen empiirisestä aineistosta käy ilmi, että asiakas hahmottaa 

palvelukokemuksen muodostuvan lukuisista eri tekijöistä sekä optikkopalvelun että 

muun palvelun yhteydessä. Puhuttaessa yleisellä tasolla siitä, mistä kokemus 
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palvelusta haastateltavan kohdalla muodostuu, esiin nousee liiketilan järjestys, 

persoonallisuus, selkeys, siisteys ja tuotteiden esillepano, jotka ovat kaikki osa 

palvelukokemusta. Myös henkilökunta ja varsinaiseen henkilökuntaan 

kuulumattomat työntekijät, kuten siivoojat, haastateltava näkee osallisina 

palvelukokemuksensa muodostumiseen. Haastateltava pitää palvelukokemuksen 

kannalta tärkeänä sitä, että hänestä ollaan kiinnostuttu. Jos kiinnostus ei ole riittävää, 

siitä seuraa halu lähteä pois. Asiakas tunnistaa myös oman mielentilansa vaikuttavan 

palvelukokemuksen muodostumiseen. 

”Tää menee ehkä vähän ohi, mutta minusta siihen liityy myös se missä 

vaiheessa omaa elämääni mää sinne meen tai missä vaiheessa arkipäivää. Jos 

mulla on aikaa, niin mua ei niin haittaa, vaikka joku tulee tyrkyttää. Mutta jos 

on hirveä kiire, niin sitte se ärsyttää jos joku hiillostaa. Ja myös se vaikuttaa 

mitä oon menny ostamaan. Että salesta mää meen hakemaan ne tietyt asiat, 

enkä mää siinä mitään apua tarvii, enkä kiinnitä siihen palveluun huomiota. 

Mutta semmosessa tilanteessa missä mää odotan, että mua pitäis palvella ja 

mää tarvin sitä apua, niin sillon mää kiinnitän siihen huomiota.” 

(Taustakysymykset) 

Emotionaalisest tekijät eli humaaniset ja mekaaniset kokemusvihjeet voidaan nähdä 

tärkeässä roolissa optikkoliikkeen asiakkaan palvelukokemuksen muodostumisessa. 

Asiakkaalla on selkeitä ennakko-odotuksia hankkimansa palvelun suhteen. Kokemus 

opitkkoliikkeen tarjoamasta palvelusta muodostuu haastateltavan mukaan 

seuraavasti: 

”No siitäkö mää sinne meen, miten mut otetaan vastaan, tilat, asiakaspalvelu, 

että mää saan oikeanlaista palvelua ja että siellä autetaan, koska siellä mää 

tarvin sitä apua. Ja asiantuntemus, että siellä on asiantuntevia ihmisiä. 

Prismassa mua ei niin haittaa jos ei joku ymmärrä. Mutta optikkoliikkeissä mää 

oletan, että mua ymmärretään. Tuotteet, että siellä on semmosia tuotteita mitä 

mää etin. Sitten loppupuolella semmosta, että ”haluatko ottaa laseja 

sovitukseen” ja muutenkin semmonen myyminen. Että ei riitä, että on hyvä 

asiakaspalvelija, mutta pitää osata myydä. Että aika paljon on kiinni siitä 

tyypistä. Että jos pitää sanoa, että kumpi on parempi, hyväasiakaspalvelja vai 

ammattitaitoinen asiakaspalvelija, niin mulle on tärkeämpää se ammattitaito, 

että vaikka olis vähän semmonen viileä mutta jos osaa hommansa, niin kyllä se 

myy enemmän.” (Taustakysymykset) 
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5.4 Empiiriset tulokset 

Tutkimuksen tulokset on koottu kuvioon 5. Se pohjautuu tutkimusta varten laadittuun 

teoreettiseen viitekehykseen, jota on täydennetty empiriasta nousseilla tekijöillä. 

Tutkimusaineiston perusteella on mahdollista muodostaa käsitys siitä, minkälaisia 

kokemusvihjeitä asiakas palvelukohtaamisen aikana havaitsee ja mitä tunteita ne 

hänessä herättävät. Aineiston perusteella on myös mahdollista hahmottaa, 

minkälainen rooli asiakkaan havaitsemilla kokemusvihjeillä on optikkoliikkeen 

asiakkaan palvelukokemuksen muodostumisessa. 

Asiakas tekee havaintoja peilaten niitä omiin ennakko-odotuksiinsa. Tutkimuksen 

koehenkilönä toimineella asiakkaalla ennakko-odotukset optikkoliikkeessä 

tapahtuvaa palvelukohtaamista kohtaan olivat hyvin selvillä ja hän pystyi kertomaan 

odotuksistaan. Ennakko-odotukset vaihtelevat kontekstin mukaan ja niihin näyttää 

vaikuttavan myös asiakkaan aikaisemmat kokemukset, joiden avulla hän erittelee 

kokemaansa. Myös se, millä mielellä asiakas itse tilanteessa on, vaikuttaa hänen 

havaitsemiinsa kokemusvihjeisiin ja niistä heränneisiin tunteisiin. 

Palvelukohtaamisen sosioemotionaalisista tarpeista korostuneena esiintyvät tarve 

luottamukselle ja kunnioitukselle. 

Asiakas havaitsee palvelukohtaamisen aikana lukuisia sekä liiketilasta välittyviä 

mekaanisia että asiakaspalvelijasta välittyviä humaanisia kokemusvihjeitä. 

Molemmat vihjekategoriat nähdään erittäin tärkeässä roolissa optikkoliikkeessä 

tapahtuvassa palvelukohtaamisessa. Palvelukohtaamisen eri vaiheissa havaitaan 

erilaisia kokemusvihjeitä. Palvelukohtaamisen alussa hvaitut kokemusvihjeet ovat 

liiketilaan littyvät kokemusvihjeet, asiakkaan vastaanotto, optikon ulkonäkö, optikon 

olemus ja tapa avata keskustelu. Palvelukohtaamisen toisessa vaiheessa havaitaan 

eniten kokemusvihjeitä. Niihin lukeutuvat asiakkaan tarpeiden kartoitus, 

kuuntelutaito, kyky lukea asiakasta, läsnäolo, fyysinen etäisyys, asiakaskeskeisyys, 

puhenopeus, ääni, kyky löytää sopivia laseja, sinnikkyys, kyky peittää negatiiviset 

tunteet, mukaan ottaminen ja omien puutteiden myöntäminen. Palvelukohtaamisen 

kolmannessa vaiheessa asiakas tekee havaintoja liittyen optikon myyntihenkisyyteen 

ja mielipiteen ilmaisuun. Palvelukohtaamisen lopetuksessa havaittu kokemusvihje on 

ystävällinen lopetus. Asiakaspalvelijasta välittyvistä kokemusvihjeistä tärkeimmiksi 
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koetaan asiakkaan vastaanotto, myyntihenkisyys ja mukaan ottaminen, sekä kyky 

löytää sopivia laseja ja kyky lukea asiakasta. Nämä vihjeet esitetään korostettuna 

kuviossa 5. Tärkeimmiksi koettuja humaanisia kokemusvihjeitä havaitaan 

palvelukohtaamisen jokaisessa vaiheessa pois lukien viimeinen vaihe. Asiakas arvioi 

asiakaspalvelijaa siis useiden erilaisten käytökseen ja asiantuntemukseen liitettävien 

ominaisuuksien perusteella. Kuviossa 5 on esitetty ne asiakaspalvelijan 

ominaisuudet, jotka esiintyvät myös havaituissa kokemusvihjeissä. 

Kokemusvihjeet herättävät asiakkaassa sekä negatiivisia että positiivisia tunteita, 

joita herää koko palvelukohtaamisen ajan, mitä kuvat 1–5 havainnollistavat. Asiakas 

yhdistää heränneen tunteen tiettyyn kokemusvihjeeseen. Negatiivisten tunteiden 

erittely koetaan helpompana kuin positiivisten tunteiden erittely, ja negatiivisten 

tunteiden kuvailu on rikkaampaa. Erityisen paljon erilaisia negatiivisia tunteita nousi 

esiin seuraavien kokemusvihjeiden kohdalla: asiakkaan vastaanotto, asiakkaan 

tarpeiden kartoitus, läsnäolo, kyky löytää sopivia laseja. Erilaisia positiivisa tunteita 

heräsi etenkin ystävällisen lopetuksen ja kuuntelutaidon kohdalla.  

Tunteita voidaan ryhmitellä eri tunneluokkiin, jotka nousivat empiriasta 

vaihtelevasti. Turmelevaan luokkaan kuuluvia tunteita esiintyy aineistossa useita. 

Näitä ovat pettynyt, laiminlyöty, turhautunut ja ärsyyntynyt. Huomioluokkaan 

kuuluvista tunteista tutkimuksen aineistosta nousee esiin ainoastaan kiinnostunut. 

Suositteluluokan tunteista aineistosta havaittiin luotettava, turvallinen ja arvostettu. 

Kannatusluokkaan kuuluvia, asiakkaassa heränneitä tunteita, ei puolestaan suoraan 

noussut esiin tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella. Asiakkaan tunteet 

saattavat vaihdella palvelukohtaamisen aikana paljonkin. Myös onnistunut 

palvelukohtaaminen saattaa sisältää negatiivisia tunteita. Kokemusvihjeiden lisäksi 

asiakkaan tunnetila saattaa muodostua sen perusteella, mitä tunteita asiakas kokee 

optikosta välittyvän.  

Empiirinen aineisto antaa viitteitä siitä, että asiakkaan tunteilla on yhteys hänen 

käyttäytymiseensä. Ystävällinen lopetus herättää asiakkaassa positiivisia tunteita ja 

herättää asiakkaassa halun palata liikkeeseen. Jos optikon ulkonäkö ja 

myyntihenkisyys koetaan puutteellisiksi, herättävät ne asiakkaassa negatiivisten 

tunteiden lisäksi haluttomuutta ostaa. Asiakaspalvelijan sinnikkyys herättää 
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positiivsten tunteiden lisäksi myös ostohalukkuuden. Jos asiakas havaitsee optikon 

läsnäolon puutteelliseksi, herättää se monen negatiivisen tunteen lisäksi halun lähteä 

liikkeestä pois. 

 

Kuvio 5. Asiakkaan palvelukohtaamisessa havaitsemat palvelukokemusvihjeet ja niistä 

heräävät tunteet teoreettisen ja empiirisen aineiston pohjalta 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksen viimeisessä luvussa annetaan vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Luvussa esitellään myös sekä liikkeenjohdolliset että teoreettiset johtopäätökset. 

Luvun lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja rajoitteita sekä esitetään 

jatkotutkimusehdotukset. 

6.1 Tutkimustulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut ymmärryksen lisääminen 

palvelukokemuksen emotionaalisista tekijöistä asiakkaan palvelukokemuksen 

muodostumisessa. Koska asiakas arvioi kokemustaan palvelukohtaamisen 

perusteella, aihe rajattiin koskemaan optikkoliikkeessä tapahtuvaa 

palvelukohtaamista asiakkaan näkökulmasta. Tutkimus keskittyi asiakkaan 

palvelukohtaamisen aikana havaitsemiin asioihin ja niistä heränneisiin tunteisiin. 

Koska asiakkaan tunteet olivat tässä tutkimuksessa keskeisessä osassa, 

palvelukohtaamisessa tehdyt havainnot rajattiin koskemaan kokemusvihjeitä, joita 

asiakas arvioi emotionaalisesti. Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi 

muodostettiin yksi päätutkimuskysymys: 

Minkälainen rooli palvelukohtaamisissa esiintyvillä emotionaalisesti arvioitavilla 

kokemusvihjeillä on asiakkaan palvelukokemuksen muodostumisessa? 

Päätutkimuskysymyksen tarkentamiseksi määritelttiin kaksi alatutkimuskysymystä: 

Minkälaisia kokemusvihjeitä asiakas havaitsee palvelukohtaamisen aikana? 

Minkälaisia tunteita kokemusvihjeet herättävät asiakkaassa? 

Ensimmäisen alatutkimuksen avulla pyrittiin ymmärtämään palvelukohtaamisen 

tapahtumia asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksen empiirisestä aineistosta käy ilmi, 

että asiakas havaitsee lukuisia kokemusvihjeitä palvelukohtaamisen aikana. Asiakas 

havaitsee sekä liiketilasta nousevia mekaanisia vihjeitä että asiakaspalvelijasta 

välittyviä humaanisia vihjeitä. Mekaanisia kokemusvihjeitä havaitaan lähinnä 
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palvelukohtaamisen alussa, mutta asiakaspalvelijaan itseensä liittyviä humaanisia 

vihjeitä asiakas havaitsee koko palvelukohtaamisen ajan.  

Asiakas havaitsee ennen kaikkea asiakaspalvelijan käytökseen ja asiantuntemukseen 

liittyviä kokemusvihjeitä. Asiakaspalvelijasta välittyvistä kokemusvihjeistä 

tärkeimmiksi koetaan asiakkaan vastaanotto, myyntihenkisyys ja mukaan ottaminen, 

jotka liittyvät asiakaspalvelijan käytökseen, sekä kyky löytää sopivia laseja ja kyky 

lukea asiakasta, jotka voidaan nähdä liittyvän ensisijaisesti asiakaspalvelijan 

asiantuntemukseen. Asiakaspalvelijan asiantuntemus on onnistuneen 

palvelukohtaamisen perusedellytys. Tärkeimmiksi koettuja humaanisia 

kokemusvihjeitä havaitaan palvelukohtaamisen jokaisessa vaiheessa pois lukien 

kohtaamisen viimeinen vaihe.  

Toisen alatutkimuskysymyksen tavoite oli selvittää, minkälaisia tunteita havaitut 

kokemusvihjeet asiakkaassa herättävät. Sekä mekaaniset että humaanset 

kokemusvihjeet herättävät asiakkaassa palvelukohtaamisen aikana sekä positiivisia 

että negatiivisia tunteita. Koska palvelukohtaaminen optikkoliikkeessä on asiakkaalle 

tärkeä ja henkilökohtainen, etenkin asiakaspalvelijasta välittyvät humaaniset vihjeet 

herättävät asiakkaassa tunteita. Samaa voi sanoa myös liiketilasta välittyvistä 

mekaanisista vihjeistä. Liiketilasta välittyvät mekaaniset kokemusvihjeet aiheuttavat 

muutoksen asiakkaan tunnetilassa jokaisen palvelukohtaamisen yhteydessä. 

Tilanteen henkilökohtaisuuden ja tärkeyden lisäksi asiakkaan havaintojen taustalla 

vaikuttaa lopputuloksen toivottavuus. Asiakkaalla on mielessään selkeä 

vertailukohta, johon tämä kokemaansa vertaa.  

Tutkimustulokset osoittavat, että palvelukohtaamisen aikana havaitut kokemusvihjeet 

herättivät huomattavasti vähemmän erilaisia positiivisia tunteita kuin erilaisia 

negatiivisia tunteita. Positiivisten tunteiden erittely koettiin sanallisesti 

vaikeammaksi kuin negatiivisten tunteiden erittely, mistä kertonee myös se, että 

haastateltava kuvasi negatiivisia tunteita rikkaammin kuin positiivisia tunteita. 

Erityisen paljon erilaisia negatiivisia tunteita nousi esiin seuraavien 

kokemusvihjeiden kohdalla: asiakkaan vastaanotto, asiakkaan tarpeiden kartoitus, 

läsnäolo ja kyky löytää sopivia laseja. Positiivisia tunteita tyydytään kuvaamaan 

laimeasti, vaikka ne olisivat seurausta kokemusvihjeistä, jotka koettiin tärkeimmiksi 
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onnistuneen palvelukohtaamisen kannalta. Asiakkaan tunteet saattavat vaihdella 

huomattavasti yhden palvelukohtaamisen aikana, ja mekaanisiin kokemusvihjeisiin 

liittyviä tunteita herää jo ennen asiakaspalvelijan kohtaamista. Tutkimustulokset 

antavat myös viitteitä siitä, että tunteilla on yhteys asiakkaan käyttäytymiseen ennen 

kaikkea paluuaikeiden ja ostohalukkuuden kannalta. 

Päätiutkimuskysymyksen avulla pyrittiin havainnollistamaan emotionaalisten 

tekijöiden osuutta asiakkaan palvelukokemuksen muodostumisessa. Emotionaalisesti 

arvioitavilla kokemusvhijeillä voidaan nähdä olevan merkittävä rooli asiakkaan 

palvelukokemuksen muodostumisessa. Asiakas havaitsee lukuisia emotionaalisesti 

arvioitavia kokemusvihjeitä koko palvelukohtaamisen ajan. Suurin osa havaituista 

kokemusvihjeistä on humaanisia kokemusvihjeitä. Emotionaalisesti arvioitavilla 

kokemusvihjeillä näyttäisi olevan merkittävä rooli palvelukokemuksen 

muodostumisen kannalta myös siitä syystä, että molemmat kokemusvihjekategoriat 

herättävät asiakkaassa erilaisia positiivisia ja negatiivisia tunteita.  

Tutkimustulokset osoittavat, että asiakas arvioi palvelukokemustaan 

kokonaisvaltaisesti ja mieltää myös humaaniset ja mekaaniset kokemusvihjeet osaksi 

palvelukokemustaan. Palvelukokemuksen muodostumiseen ovat osallisina myös 

asiakkaan oma elämäntilanne ja mielentila. Palvelukokemuksen muodostumisen 

taustalla vaikuttavat myös vahvana asiakkaan ennakko-odotukset, jotka riippuvat 

ennen kaikkea palvelukontekstista. Palvelukohtaamisessa, jossa asiakaspalvelun 

koetaan olevan tärkeässä roolissa, palvelukohtaamiseen kohdistuvat ennakko-

odotukset ovat korkeammat verrattuna kohtaamiseen, jossa asiakaspalvelun roolia ei 

nähdä merkittävänä. Tämän voidan nähdä heijastuvan myös asiakkaan havaitsemiin 

kokemusvihjeisiin. Kun asiakaspalvelun roolia ei mielletä palvelukohtaamisessa 

tärkeäksi, emotionaalisesti arvioitaviin kokemusvihjeisiin ei kiinnitetä yhtä paljon 

huomiota kuin palvelukohtaamisessa, jossa asiakaspalvelu on elintärkeässä osassa. 

6.2 Teoreettinen kontribuutio 

Palvelukokemuksen on todettu muodostuvan sekä funktionaalisista että 

emotionaalisista tekijöistä (Berry ym. 2002, Sandström ym. 2008), mutta vieläkään 

ei ole täysin selvää, mistä palvelukokemus oikein koostuu (Sandström ym. 2008). 



68 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut tutkia palvelukokemuksen emotionaalisia 

tekijöitä osana asiakkaan palvelukokemuksen muodostumista. Asiakkaan on todettu 

perustavan arvion kokemuksestaan palvelukohtaamiseen (Hartline ym. 2003), minkä 

vuoksi emotionaaliset tekijät on rajattu käsittämään palvelukohtaamisen aikana 

havaitut emotionaalisesti arvioitavat kokemusvihjeet ja niistä heräävät tunteet. 

Tutkimus toteutettiin optikkopalveluiden kontekstissa, mikä piirteineen tuo uuden 

näkökulman tiedeyhteisössä käytävään teoreettiseen keskusteluun.  

Tutkimus on tuonut teoreettiseen keskusteluun uusia näkökulmia myös siltä osin, että 

tunteiden rooli sekä palvelukohtaamisessa että osana palvelukokemusta, on 

laiminlyöty tutkijoiden keskuudessa laajasti (Wong 2004). Tähänastinen tutkimus on 

lisäksi keskittynyt lähinnä työntekijään, ja siihen, miten työntekijöiden ilmaisemat 

tunteet voivat auttaa ylläpitämään asiakkaita kontrollissa (Mattila & Enz 2002). 

Tässä tutkimuksessa ilmiötä tutkittiin asiakkaan näkökulmasta. 

Tutkimuksen tuloksista on löydettävissä myös useita yhtymäkohtia aikaisempaan 

teoriaan. Palvelukohtaamisen aikana havaitaan mekaanisia ja etenkin humaanisia 

palvelukokemusvihjeitä, jotka Berry ym. (2006) toi esiin. Sekä mekaanisten että 

humaanisten vihjeiden rooli asiakkaan palvelukokemuksen muodostumisen kannalta 

on oleellinen, mikä korostaa Sandströmin ym. (2008) aikaisemmin esittämää 

toteamusta siitä, että palvelukokemuksen emotionaalisia tekijöitä tulisi johtaa 

samalla otteella kuin toiminnallisuuteen liittyviä tekijöitä.  

Kokemus voidaan myös tämän tutkimuksen perusteella ymmärtää välineenä, jonka 

avulla asiakas luo arvoa. Tämä näkökulma korostaa asiakkaan käyttäytymisen olevan 

päämääräoritentoitunutta ja tarkoituksellista (Jüttner ym. 2013), mistä voidaan nähdä 

viitteitä myös tässä tutkimuksessa. Asiakas pystyi selkeästi erittelemään 

käyttäytymistään ja toi esiin myös syitä sille.  

Palvelukokemusvihjeiden todettiin myös teorian mukaisesti laukaisevan asiakkaissa 

tunteita (Berry & Carbone 2007) jotka voidaan nähdä muiden tekijöiden ohella 

olevan osa palvelukokemusta (Tumbat 2011). Tutkimuksen tulokset tukevat myös 

teoriaa emotionaalisesta tarttumisesta (Pugh 2001), jota ilmeni niin positiivisten kuin 

negatiivisten tunteiden kohdalla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikka 
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kokemusvihjeet herättävät asiakkaassa sekä positiivisia että negatiivisia tunteita 

negatiivisten tunteiden erittely mielletään helpommaksi kuin positiivisten tunteiden 

erittely. Negatiivinen tunne myös herää positiivista tunnetta herkemmin. Tiettyjen 

kokemusvihjeiden todettiin laukaisevan erityisen paljon erilaisia negatiivisia tunteita. 

Tutkimuksen tulosten perusteella tunteilla voidaan nähdä olevan yhteys asiakkaan 

paluuaikeisiin ja ostohalukkuuteen, mikä tukee aikaisemmin esitettyä teoriaa 

tunteiden ja käyttäytymisen välillä vallitsevasta yhteydestä (Liljander & Strandvik 

1997, Bagozzi ym. 1999, Wong 2004). Vaikka tämä tutkimus on keskittynyt 

tutkimaan palvelukokemuksen emotionaalisia tekijöitä, tutkimuksen tulokset tukevat 

näkökulmaa palvelukokemuksen prosessiluonteesta ja laaja-alaisesta 

hahmottamisesta, jossa asiakas arvioi kokemustaan kokonaisvaltaisesti (Verhoef ym. 

2009, Grönroos 2000).  

6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämä tutkimus auttaa liikkeenjohtoa ymmärtämään palvelukokemuksen 

emotionaalisten tekijöiden roolia osana asiakkaan palvelukokemuksen 

muodostumista. Palvelukokemuksen emotionaalisilla tekijöillä viitataan tässä 

tutkimuksessa palvelukohtaamisen aikana asiakkaan havaitsemiin mekaanisiin ja 

humaanisiin kokemusvihjeisiin, joita asiakas arvioi emotionaalisesti. Sekä liiketilasta 

nousevat mekaaniset kokemusvihjeet että asiakaspalvelijasta välittyvät humaaniset 

kokemusvihjeet ovat molemmat osa asiakkaan palvelukokemusta.  

Tutkimuksen antamaa tietoa voidaan hyödyntää optisen alan palveluita tarjoavissa 

yrityksissä monin eri tavoin. Tutkimus ohjaa optikkoliikkeitä ensinnäkin 

tiedostamaan palvelukokemuksen emotionaalisten tekijöiden roolin osana asiakkaan 

palvelukokemuksen muodostumista. Asiakas havaitsee optikkoliikkeessä tapahtuvan 

palvelukohtaamisen aikana useita erilaisia kokemusvihjeitä. Humaaniset 

kokemusvihjeet liittyvät lähinnä asiakaspalvelijan käytökseen, asiantuntemukseen ja 

olemukseen. Asiakaspalvelijalta odotetaan hyvää käytöstä ja ulkoisen olemuksen 

tulee olla siisti.  

Asiantunteva asiakaspalvelu nähdään onnistuneen palvelukohtaamisen 

perusedellytyksenä. Asiantuntevan asiakaspalvelun takaaminen vaatinee palvelun 
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jatkuvaa ja systemaattista kehittämistä ja seurantaa, mikä korostaa esimerkiksi 

rekrytoinnin ja säännöllisen kouluttautumisen tärkeyttä. Asiakaspalvelijan 

asiantuntevuus yhdistettynä miellyttävään käytökseen on optikkoliikkeelle selkeä 

erottautumiskeino. Optikkoliikkeiden tulisi palveluaan kehittäessä varmistaa, että 

käytöstavat ovat sopivat ja olemus riittävän huoliteltu. 

Asiakkaan päätöksenteon taustalla vaikuttavat hänen ennakko-odotuksensa. 

Liikkeenjohdon tulisi olla tietoinen näistä ennakko-odotuksista ja pyrkiä 

selvittämään ne mikäli tämä on mahdollista. Asiakastiedon johtamisen merkityksen 

voi myös odottaa kasvavan alan kilpailutilanteen kiristyessä, joten myös siihen lienee 

syytä kiinnittää huomiota. Asiakastietojärjestelmän ylläpitäminen ei välttämättä 

vaadi monimutkaista järjestelmää, vaan voi koostua hyvinkin epämuodollisista 

tekijöistä.  

Tutkimuksen antamaa tietoa liittyen asiakkaan ilmaisemiin tunteisiin voisi hyödyntää 

esimerkiksi siten, että optikkoliikkeen asiakaspalvelija pyrkisi keskittymään 

asiakkaan ilmaisemien negatiivisten tunteiden tunnistamiseen. Myös tiettyjen 

kokemusvihjeiden havaittiin herättävän erityisen paljon erilaisia negatiivisia tunteita, 

joten näiden kokemusvihjeiden tunnistaminen voisi olla optikkoliikkeen palvelun 

kehittämisen kannalta erityisen edullista.  

Palvelukohtaaminen optikkoliikkeessä on asiakkaalle tärkeä ja henkilökohtainen ja 

kokemusvihjeitä havaitaan koko palvelukohtaamisen ajan. Vaikka suurin osa 

asiakkaan havaitsemista kokemusvihjeistä ovat humaanisia kokemusvihjeitä, myös 

mekaanisia kokemusvihjeitä tarjoavaan ympäristöön eli liiketilaan on syytä kiinnitää 

huomiota.  

6.4 Tutkimuksen arviointi 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteetin ja reliabiliteetin avulla on mahdollista 

arvioida tutkimuksen tulosten ja siinä esitettyjen väitteiden luotettavuutta. Nämä 

käsitteet ovat keskeisiä laadun parantamiseen tähtääviä välineitä. Sekä validiteetin 

että reliabiliteetin mielekkyyttä laadullisen tutkimuksen yhteydessä on kuitenkin 

epäilty, sillä niiden on esitetty palvelevan paremmin kvantitatiivisia tutkimuksia. 
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(Koskinen ym. 2005: 253–257.) Tätä tutkimusta arvioidaan validiteetin ja 

reliabiliteetin lisäksi erityisesti kvalitatiivista tutkimusta varten kehitettyjen 

arviointikriteerien avulla, joita ovat esimerkiksi siirrettävyys ja vahvistettavuus 

(Lincoln & Guba 1985).  

Reliabiliteetti viittaa tutkimuksessa esitettyjen tulosten toistettavuuteen uudessa 

tutkimuksessa; se kertoo tutkimuksessa esitettyjen asioiden ristiriidattomuudesta. 

Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteettia tarkastellaan arvioimalla tutkimuksen 

dokumentointia, mikä tulisi toteuttaa siten, että muiden tutkijoiden on mahdollista 

arvioida sitä. (Koskinen ym. 2005: 253–257.)  

Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia on pyritty parantamaan tutkimuksen tarkalla 

dokumentoinnilla, millä on pyritty helpottamaan tutkimuksen seuraamista. 

Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja aineiston analyysiin liittyvät seikat on kuvattu 

mahdollisimman perusteellisesti. Tutkimuksen liitteenä esitetään teemahaastattelun 

runko. Tämän avulla lukijan on mahdollista muodostaa haastattelutapahtumien 

etenemisestä mahdollisimman totuudenmukainen kuva. Reliabiliteettia olisi voinut 

parantaa esimerkiksi videoimalla palvelukohtaamiset, mikä olisi tukenut tutkijan 

havainnointia.Tutkija myös tiedostaa, että havainnointi on subjektiivista ja 

inhimillistä toimintaa, ja että havainnoitsijan kyvyt eivät välttämättä riitä toteamaan 

kaikkea relevanttia tutkittavasta ilmiöstä ja häneltä saattaa jäädä huomaamatta 

merkityksellisiäkin seikkoja  (Eskola & Suoranta 1998: 103). Myös tutkijan  

kokemattomuus yleisesti ottaen, sekä etenkin havainnoinnin osalta, tulee huomioida 

tutkimusta arvioitaessa. 

Validiteetin tarkoitus on ilmaista, kuinka todenmukaisesti tietty tulkinta, väite tai 

tulos kuvaa tutkijan valitsemaa kohdetta. Validi tieto tutkimuksessa tarkoittaa sitä, 

että tutkijan tulee osoittaa, että hänen löytönsä perustuvat todellisiin havaintoihin ja 

haastattelulausumiin. (Koskinen ym. 2005: 253–257.) Lincoln ja Guba (1985: 295–

320) viittaavat vahvistettavuudella tutkimustulosten perustumista aineistoon eikä 

tutkijan omaan näkemykseen. Vahvistettavuutta pyrittiin parantamaan huolellisen 

dokumentoinnin lisäksi myös esittämällä runsaasti suoria lainauksia empiirisessä 

osiossa.  
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Validiteetin käsite on jaettavissa tutkimuksen sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. 

Sisäinen validiteetti kertoo aineiston luotettavuudesta sekä tulkinnan sisäisestä 

loogisuudesta ja ristiriidattomuudesta. Tämän tutkimuksen sisäistä validiteettia on 

parannettu siten, että tutkimuksessa on huomioitu useiden eri tutkijoiden näkökulmia 

tutkimusaiheesta, joita on esitetty teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksessa on 

käytetty mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman tuoreita lähteitä. Sisäinen 

validiteetti olisi ollut parempi jos tuoreiden lähteiden määrä olisi ollut suurempi. 

Ulkoinen validiteetti puolestaan liittyy tulkinnan yleistettävyyteen eli tutkimuksen 

siirrettävyyteen, mitä tutkijan on mahdollista parantaa kuvaamalla 

tutkimuskohdettaan mahdollisimman rikkaasti. (Koskinen ym. 2005: 253–257.) 

Lincoln ja Guba (1985: 295–320) esittävät, että siirrettävyydellä viitataan 

potentiaalia siirtää tutkimusten tuloksia eri kontekstiin. Tässä tutkimuksessa on 

keskitytty tutkimaan palvelukokemuksen emotionaalisia tekijöitä asiakkaan 

näkökulmasta. Koska tarkoituksena on ollut monimutkaisen ilmiön parempi 

ymmärtäminen, tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan ilmiötä yhden asiakkaan 

näkökulmasta useissa palvelukohtaamisissa. Tutkimuksen koehenkilönä toimivaksi 

asiakkaaksi tutkija valitsi henkilön, jolla on pitkä kokemus optikkopalveluita 

tarjoavista liikkeistä. Tällä huolellisella valinnalla tutkija toivoi varmistamaan 

aineiston rikkauden. Tutkimustulosten voidaan nähdä olevan kontekstisidonnaisia, 

koska aineisto on suppea, ja ilmiötä on tarkasteltu ainoastaan yhden asiakkaan 

näkökulmasta. Tutkija on kuitenkin sitä mieltä, että tuloksia on mahdollista soveltaa 

sekä optisen alan palveluihin että muihin erikoispalvelua tarjoaviin yrityksiin.  

6.5 Jatkotutkimusehdotukset  

Jatkotutkimuskohteita voisivat olla esimerkiksi tutkimuksen toteuttaminen 

laajemmassa mittakaavassa. Tässä tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan ilmiötä vain 

yhden asiakkaan näkökulmasta viidessä optikkoliikkeessä tapahtuneessa 

palvelukohtaamisessa. Palvelukokemus koostuu sekä funktionaalisista että 

emotionaalisista tekijöistä, mutta tämä tutkimus rajattiin käsittelemään vain 

emotionaalisia tekijöitä. Olisi mielenkiintoista toteuttaa tutkimus, jossa tutkittaisiin 

sekä funktionaalisia että emotionaalisia tekijöitä. 
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Myös tarkempi perehtyminen palvelukokemuksen emotionaaliisiin tekijöihin 

ansaitsee epäilemättä lisätutkimusta osakseen. Tässä tutkimuksessa emotionaalisia 

tekijöitä hahmotettiin humaanisten ja mekaanisten kokemusvihjeiden kautta. 

Jatkotutkimus voisi keskittyä esimerkiksi joko humaanisiin tai mekaanisiin 

kokemusvihjeisiin. Tässä tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan kasvokkain tapahtuvia 

palvelukohtaamisia, joka on yksi varteenotettava tapa tarkastella asiakkaan 

palvelukokemuksen muodostumista ja emotionaalisten tekijöiden roolia osana sitä. 

Olisi kuitenkin mielenkiintoista aikaansaada lisää ymmärrystä asiakkaan 

palvelukokemuksesta lähestymällä sitä myös esimerkiksi ei-kasvokkain tapahtuvien 

palvelukohtaamisten kautta. Myös piilohavainnointimenetelmän kehittämiseen 

palveluiden tutkimuksen yhteydessä olisi mielenkiintoista syventyä tarkemmin. 
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Liite 1 

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

Palvelukohtaamisessa havaitut emotionaalisesti arvioitavat 

palvelukokemusvihjeet ja niistä heräävät tunteet 

1. Taustakysymykset 

-Kertoisitko lyhyesti itsestäsi?  

-Onko optikkoliikkeessä asioiminen sinulle tuttua? Millä tavalla? 

-Miten luonnehtisit asiakaspalvelun roolia optikkoliikkeessä?  

-Minkälainen on onnistunut palvelukohtaaminen optikkoliikkeessä? Kuvailisitko 

tätä? 

-Miten asiakaspalvelija toimii? Mitä tunteita sinussa herää tässä 

ihannetilanteessa? 

-Mitä havaitset liikkeessä? Miltä siellä näyttää/kuulostaa/tuoksuu? 

Miltä sinusta tuntuu? 

-Jos ajatellaan optikkoliikkeen tarjoamaa palvelua, mistä asioista arvo sinulle 

muodostuu? 

-Minkälaisia kokemuksia sinulla on saamastasi palvelusta optikkoliikkeessä? Miten 

koet näiden kokemusten olleen yhteydessä arvoon, joka syntyy optikkoliikkeessä 

asioimisesta? 

2. Palvelukohtaamisessa havaitut kokemusvihjeet 

-Onko sinulla aikaisempaa kokemusta kyseisestä optikkoliikkeestä/saman ketjun 

liikkeestä? 

-Kuvailisitko äskettäisen palvelukohtaamisen alusta loppuun?  

-Kuvailit äsken ihannepalvelukohtaamistasi. Miten asemoisit äskettäin koetun 

tilanteen suhteessa tähän ihannekohtaamiseen? 

2.1.Vihjeet palveluntarjoajasta   

-Miten kuvailist sinun ja asiakaspalvelijan välistä vuorovaikutusta? 

-Mihin asioihin kiinnitit hänessä huomiota? Miten hän oli ja toimi tilanteessa?  

-Minkä näistä asiakaspalvelijaan liittyvistä asioista koet palvelukohtaamisessa 

tärkeimpänä? Miksi?  

-Miten hän olisi voinut toimia/käyttäytyä, jotta tilanne olisi ollut onnistuneempi?  
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-Miten asemoisit äskettäin koetun asiakaspalvelijan toiminnan suhteessa 

kuvailemaasi ihanteelliseen asiakaspalvelijan toimintaan? Miksi? 

-Miten arvioisit seuraavia asioita asiakaspalvelijan toiminnassa: Mistä moinen arvio? 

*pätevyys, kuuntelutaito, omistautuminen, tehokkuus 

*luotettavuus, kommunikaatio, asenne, yksilöllinen palvelu 

*asiantuntemus, prosessin vaivattomuus  

-Perustuen havainnointitilanteessa nousseisiin seikkoihin, esitän kysymyksiä liittyen 

tilanteisiin, joita koehenkilö ei itse nostanut esiin. 

2.2. Vihjeet ympäristöstä (mekaaniset vihjeet) 

-Miten kuvailisit sinun ja liiketilan välistä vuorovaikutusta? Mitä havaintoja teit sinä 

aikana kun lähestyimme liikettä, astuimme sisään ja lähdimme sieltä? 

-Mihin asioihin kiinitit huomiota?  

-Mitä olisi voitu tehdä toisin liittyen itse liiketilaan? 

-Miten asemoisit äskettäisen liiketilan suhteessa aikaisemmin kuvaamaasi 

ihanteelliseen liiketilaan? Miksi? 

-Perustuen havainnointiin, kysyn kysymyksiä liittyen liiketilaan, joita koehenkilö ei 

itse nosta esiin. 

3. Tunteet 

-Mitä sinulle tulee mieleen puhuttaessa tunteista? 

-Minkälaisessa tilanteessa herää tunteita? 

-Minkälaisia tunteita asiakaspalvelutilanteet sinussa herättävät? Missä tilanteessa 

mitäkin? 

-Miten kuvailisit tunteiden roolia optikkopalveluiden yhteydessä?  

-Minkälaisia tunnetiloja yhdistäisit optikkopalveluihin? 

-Antaisitko esimerkkejä positiivisista/negatiivisista tunteista, jotka liittyvät 

optikkoliikkeessä asioimiseen? 

-Minkälaisia tunteita sinulla heräsi äskettäisen palvelukohtaamisen aikana? Miksi? 

-Piirtäisitkö tunnekäyrän äskeisen palvelukohtaamisesta?  

3.1. Tunteet, jotka heräsivät asiakaspalvelijasta 
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-Mitä tunteita asiakaspalvelija/havaitut vihjeet (joista haastateltava aikaisemmin 

kertoi) herättivät, miksi? 

-Miten kuvailisit asiakaspalvelijan tunnetilaa? Miltä se sinusta tuntui? 

-Kysyn tietyistä kohdista muistiinpanojeni perusteella 

3.2. Tunteet, jotka heräsivät ympäristöstä 

-Mitä tunteita havaitut vihjeet (joista haastateltava aikaisemmin kertoi) herättivät, 

miksi? 

-Kysyn tietyistä kohdista muistiinpanojeni perusteella 

4. Palvelukokemus 

-Mistä asioista kokemus palvelusta omalla kohdallasi muodostuu? 

-Mistä tekijöistä kokemus optikkoliikkeen tarjoamasta palvelusta muodostuu? 

-Mistä tekijöistä kokemus äskeisen optikkoliikkeen tarjoamasta palvelusta 

muodostuu? 

-Suosittelisitko yritystä äskeisen kohtaamisen perusteella? 

 

 

 


