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OHJELMASSA TÄNÄÄN 

9.30 – 11.30 ASIAKASPALVELU JA ASIAKKAAN 
KOHTAAMINEN:  

•  asiakastieto, asiakastavoitteet, asiakasvisio – 
asiakastyytyväisyys 

•  kohtaamisen uudet tilat ja muodot 

12.30 – 14.00 MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ: 

•  mobiilit palvelut ja laitteet, verkkopalvelut 

•  oppimiskäsitykset ja opetusmenetelmät 

14.30 – 16.00 HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ 



ASIAKASPALVELUKOKEMUS 

viimeaikainen asiakaspalvelukokemus, 
hyvä tai huono 

 
• miksi toimi, miksi ei? 

 



ASIAKASPALVELUN 
TOTUUDEN HETKI 

 Asiakkaan kohtaaminen 



ASIAKASPALVELUN 
TOTUUDEN HETKI 

 

Kohtaaminen 
Katsekontakti 

Kuunteleminen 
Keskittyminen 

 



ASIAKASPALVELUKOKEMUS 2 

Kun viimeksi jouduit kysymään neuvoa tai 
pyytämään apua  

Kelassa, terveyskeskuksessa, autokaupassa, 
rautakaupassa tai muussa palvelutilanteessa 

•  Mitä tapahtui 

•  Mikä helpotti 

•  Mikä hankaloitti 

 



OPASTAMINEN 
ASIAKASPALVELUUN? 

•  ” Keskustelimme myös (verrattain vähäisistä) kokemuksistamme kirjaston 
asiakaspalvelussa. Esille nousi se hämmästyttävä seikka, että vain harvoja oli 
tarkemmin ohjeistettu kirjaston asiakaspalvelusta ensimmäisen harjoittelun 
alussa; oletettiin että opimme seuraamalla muiden työntekijöiden esimerkkiä. 
Mutta mitä jos muiden työntekijöiden esimerkki on harhaanjohtavaa tai 
keskenään ristiriidassa? Esimerkiksi joidenkin mielestä facebookia saa selata 
tiskivuorossa, jos tietokoneen ruutu ei näy asiakkaalle, toisen mielestä tämä 
taas on ehdottomasti kiellettyä. 

•  Löytyykö teidän kirjastoistanne ohjeet hyvään asiakaspalveluun? Opetetaanko 
harjoittelijoille tai muille työntekijöille asiakaspalvelutaitoja? Jos, niin miten 
tarkasti? Otetaanko esille mm. katsekontakti, äänenkäyttö ja sanaton viestintä? 
Vai pitäisikö oppilaitoksen perehdyttää kirjasto- ja tietopalvelun oppilaat 
asiakaspalvelun perusteisiin? 

•  Asia on minusta tärkeä ja itse olin hieman hämmentynyt, että asiakaspalveluun 
kiinnitettiin niin vähän huomiota oman harjoitteluni perehdytyksessä. Minut 
pelasti se, että olin työskennellyt asiakaspalvelijana aikaisemmin (tosin en 
kirjastossa), mutta kaikilla ei ole vastaavaa kokemusta taustalla kirjastoon töihin 
tullessaan! 

 



KAARINASSA 
POHDITTAVAA 

Asiakaspalveluperehdytyksestä keskustelu koko 
henkilökunnan kesken  

- Onko tarpeen toistaa esim. parin – kolmen 
vuoden välein?  



ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

•  esim. kyselyllä mitattava tyytyväisyys 
asteikolla 1 - 5, tavoitteena tietty luku 

•  80 % asiakkaista tyytyväisiä 

•  Asiakkaan odotusten ja kokemusten suhde:  
odotukset = kokemukset -> tyytyväinen 
asiakas 
odotukset < kokemukset -> erittäin tyytyväinen 
asiakas 
odotukset > kokemukset -> tyytymätön 
asiakas 



YLEISTEN KIRJASTOJEN 
LAATUSUOSITUS JA ASIAKKAAT 

Asiakaskyselyissä vähintään 80 % vastaajista 
on tyytyväisiä aukioloaikoihin.  

Asiakaskyselyissä vähintään 80 % asiakkaista 
ilmoittaa olevansa palveluihin tyytyväisiä. 

 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OKM20.pdf?lang=fi  
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YLEISTEN KIRJASTOJEN 
LAATUSUOSITUS JA ASIAKKAAT 

Kuntalaisiin ja asiakaskuntaan pidetään yhteyttä 
eri keinoin.  

Asiakkaiden kokemasta palvelun laadusta ollaan 
kiinnostuneita (näkyviksi tehdyt 
palautemahdollisuudet).  

 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OKM20.pdf?lang=fi  
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KEITÄ PALVELEMME? 

•  Asiakas, käyttäjä, kuluttaja, kuntalainen 
- objekti, subjekti, toimija?  

•  Asiakkuus – suhde ja prosessi, asiakas 
resurssina 

 

Martha Rogers – CRM expert http://youtu.be/BrbglXJ3UcA  

 



KETÄ PALVELEMME? 

Onko eroa, puhutaanko kirjaston yhteydessä 

•  käyttäjistä 

•  asiakkaista 

•  kuntalaisista tai opiskelijoista 

 



ASIAKASSTRATEGIA 

•  asiakkaat ja asiakasryhmät 

•  palvelut ja 

•  palvelukanavat sekä 

•  toiminnan rakenne, talous, vastuut ja 
henkilöstö eli voimavarat, joita eri 
ryhmien palvelemiseen voidaan 
suunnata 



Asiakasstrategiassa 
määritellään, kuinka 

valittuja asiakasryhmiä 
palvellaan, koska kaikille 

ei voi tarjota kaikkea. 

 



ASIAKKUUDENHOITO-
SUUNNITELMA 

•  Laaditaan asiakasstrategian perusteella 
asiakkaille / asiakasryhmille 

•  Yrityksissä tallennetaan markkinointitieto- 
tai asiakastietojärjestelmään, joka 

•  Muistuttaa sovituista toimenpiteistä kuten 
yhteydenotoista, mainos- tai uutiskirjeiden 
lähettämisestä jne. 



ASIAKASTAVOITTEET 

Asiakasstrategian lähtökohtana asiakastavoitteet: 

•  asiakastyytyväisyys 

•  palvelu-, käsittely- tai vastausaika 

•  palvelun tavoitettavuus 

•  asiakkaiden määrä 

•  asiakkaiden laatu (esim. kuinka paljon uusia 
asiakkaita tavoitellaan) 



ASIAKASVISIO 

•  kuvaa, minkälaisen mielikuvan organisaatio 
haluaa antaa itsestään asiakkaalle  

•  määrittelyssä on mietittävä, ketkä ovat 
tulevaisuuden asiakkaita ja kuinka heitä 
palvellaan 

•  kuvaa, mitä lisäarvoa toiminta tuottaa 
asiakkaalle  

•  lupaus asiakkaan saamasta hyödystä 



ASIAKASVISIO 
KAARINASSA 

•  Täsmennetään kirjaston visiota ja otetaan 
asiakasnäkökulma mukaan 

 

“Elämysten kohtaamispaikka” 

 

 



ASIAKKUUDEN VAIHEET 

•  Potentiaaliset 

•  Uudet 

•  Nykyiset 

•  Menetetyt 

-> erilainen viestintä, erilaiset tavoitteet 



ASIAKKUUDEN VAIHEET 

Miten tehdään asiakkaaksi paluu 
helpoksi? 

Asiakkuudenhallintasuunnitelma 
siirtymäkohtiin? 



EI-KÄYTTÄJÄT 

Mielikuvat, pelot ja kokemukset: 

•  Kirjastossa vain kirjoja 

•  Kirjasto paikka, jossa pitää olla hiljaa 

•  Lainausautomaattien käyttö 

•  Sakkomaksut 

https://vanamo.verkkokirjasto.fi/c/document_library/get_file?
uuid=fdb16db6-af8b-4b28-ae7d-3f11c8507a92&groupId=10448 

 



EI-KÄYTTÄJÄT 

Henkilökohtaiseen elämään liittyvät 
esteet ja/tai valinnat  

•  Ajan puute 

•  Kirjat ja aineistot ostetaan itse 

•  Opiskeluaikana käytetään 
oppilaitoskirjastoa 

https://vanamo.verkkokirjasto.fi/c/document_library/get_file?
uuid=fdb16db6-af8b-4b28-ae7d-3f11c8507a92&groupId=10448 

 



EI-KÄYTTÄJÄT 

Kirjaston saavutettavuus ja toimintaperiaatteet  

•  Etäisyys 

•  Itselle sopimattomat aukioloajat 

•  Kokoelma 

Tekninen kehitys  

•  Tieto etsitään muualta 

•  esim. musiikin verkkojakelun tehostuminen 
https://vanamo.verkkokirjasto.fi/c/document_library/get_file?

uuid=fdb16db6-af8b-4b28-ae7d-3f11c8507a92&groupId=10448 
 



KIRJASTON KANTIKSET? 

•  Avainasiakkaat 

•  Kanta-asiakkaat 

•  Kumppanuusasiakkaat 

•  Satunnaiset asiakkaat 

•  Strategiset asiakkaat 

Tesco & CRM - http://youtu.be/hv4eEifsE08  



KIRJASTON KANTIKSET? 

•  Voiko yritysmaailman asiakkuusjaotteluja 
hyödyntää kirjastossa? 

•  Voiko kirjastolla olla VIP- tai kanta-asiakkaita? 
Pitäisikö olla? 

 



KIRJASTON KANTIKSET 
KAARINASSA 

-  Joka kymmenes varaus ilmainen? 

-  Käyttäjät mukaan aineiston valintaan? 



ASIAKASUSKOLLISUUTEEN 
VAIKUTTAVAT 

Anteeksipyyntö tarvittaessa  80% kuluttajista 

Asiakkaiden hyvä kohtelu  75% 

Valmius nähdä lisävaivaa asiakkaan puolesta 
     65% 

Aito palveluhalukkuus   60% 

Asiakkaiden ymmärtäminen  53% 

‘Kiitos’ –sanan käyttö   36% 

(lähde Carlson Marketing Group, lainattu teokssessa Hellman& Peuhkurinen& 
Raulas: Asiakasjohtamisen työkirja. WSOY, 2005) 

 



ASIAKASLÄHTÖISYYS – 
ASIAKASKESKEISYYS 

•  asiakaslähtöisyys - asiakaskeskeisyys 

”melkein kaikki organisaatiot puhuvat 
asiakaslähtöisyydestä, mutta kaikki 

tarkoittavat vähän eri asiaa ja kukaan ei 
oikein tiedä mitä se käytännössä 

tarkoittaa” 

Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki et al. (2011) Matkaopas 
asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. TEKES 
http://www.tekes.fi/Julkaisut/matkaopas.pdf   
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eroja on kuvattu kuviossa 10. Asiakaslähtöisen kehittämisen 
arvo sosiaali- ja terveyspalveluiden muokkaamisessa on se, 
ettei sosiaali- ja terveyssektorille luoda sellaisia palvelumalle-
ja, joissa tarve on ihan oikea, mutta tapa miten tarpeeseen 
vastataan, ei asiakkaan näkökulmasta toimi. 

ja preferenssejään ja se, että kuluttajat saattavat olla ylikriit-
tisiä uusia ajatuksia kohtaan ja suosia mieluummin tuttuja 
ratkaisuja. Myös käyttäjien edustavuus on yleinen käyttäjien 
osallistamiseen liittyvä ongelma (Riquelme 2001, Duke 1994, 
Trott 2001, Sethi 2001). Tärkeäksi edellytykseksi käyttäjien 
osallistumiselle näyttääkin innovaatiotutkimuskirjallisuudessa 
nousevan käyttäjien kokemus. Kokemus voidaan ymmärtää 
myös kehittyvänä vuorovaikutuksena käyttäjäyhteisöjen, pal-
veluiden ja niiden käyttöympäristöjen välillä. Innovaatiotutki-
muksessa onkin kritisoitu kehittämisen liiallista keskittymistä 
suunnitteluvaiheeseen. Tutkimuksessa on havaittu, että sekä 
kehittäjät että käyttäjät oppivat peräkkäisten innovaatiopro-
sessien eri vaiheissa. Parhaimmat uutuustuotteet syntyvät 
pitkissä prosesseissa, joissa innovaation osia kokeillaan tai 
kerätään suunnittelijoiden ideavarastoihin (Heiskanen et. al. 
2007). 

Sosiaali- ja terveyssektorilla palveluiden erilaiset asiakas-
kunnat (esimerkiksi vanhukset ja neuvolaa käyttävät lapsi-
perheet) ja asiakkaita edustavat tahot, kuten potilasjärjestöt 

Kuvio 10. Asiakaskeskeisen ja asiakaslähtöisen kehittämisen ero.

”Asiakkailla ei ole nyt juurikaan mahdollisuuksia osallis-
tua palveluiden kehittämiseen, vaikka näin pitäisi nimen-
omaan olla. Asiakkaiden ääni kuuluu vain laadunhallin-
nan (mielipidemittaukset) ja valitusten kautta. Ei mietitä 
sitä, mikä ero on palveluilla, joita ohjaa tarjonta ja palve-
luilla, joita ohjaa kysyntä, asiakkaiden tarve.” 

Kehittämisjohtaja, Julkinen terveydenhuolto, Etelä-Karjala

Käyttäjien osallistumisessa nähdään kuitenkin myös 
haasteita. Empiirisissä kuluttajatutkimuksissa käyttäjän osallis-
tumista on nähty rajoittavan muun muassa se, että kuluttajat 
eivät osaa kovinkaan luotettavasti ennustaa omia valintojaan 

Asiakaskeskeinen kehittämismalli Asiakaslähtöinen kehittämismalli

Asiakasymmärryksen
syventäminen

Asiakaskysely tms.

Asiakas käyttää

Tekijä ideoi

Tekijä suunnittelee
Palvelun-
tarjoaja

tekee

Tehdään
yhdessä

asiakkaan
kanssa

Tekijä rakentaa

Asiakas testaa

Asiakas käyttää

Suunnitellaan ja
rakennetaan yhdessä

Valitaan yhdessä
paras ratkaisu

Tunnistetaan asiakkaan tarpeita,
preferenssejä, vaihtoehtoisia

ratkaisuja tai käyttäjäinnovaatioita

Asiakaspalaute

Käyttäjakokemus

Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki et al. (2011) Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kehittämiseen. TEKES http://www.tekes.fi/Julkaisut/matkaopas.pdf   



ASIAKASLÄHTÖISYYS 

•  Asiakkaan arvostaminen 

•  Vuorovaikutus 

•  Yhteisymmärrys 

•  Asiakasymmärrys 



ASIAKASLÄHTÖISYYS 

•  Asiakas asiantuntijana 

•  Asiakas yhdenvertaisena 

•  Asiakas kumppanina 

•  Asiakas aktiivisena 



ASIAKAS KUMPPANINA 

•  tiedon tuottamisen prosessi - kirjaston 
paikka? 

•  facilitators of  conversation 

•  tieto syntyy keskusteluissa ja 

vuorovaikutuksessa 

David A. Lankes. Atlas of  New Librarianship 



ASIAKAS KUMPPANINA 

•  web 2.0 - lukija-julkaisija -jako 
hämärtyy: osallistuminen periaatteessa 
kaikkien ulottuvilla 

•  elämä 2.0 ? – tiedon tuottaja – tiedon 
kuluttaja –jako hämärtyy: yhteisöllisen 
oppimisen idea 

 



KAARINASSA? 

•  Mitä asiakaskeskeisen kehittämisen 
tapoja omassa organisaatiossasi on 
käytössä? 

•  Entä asiakaslähtöisen? 

•  Mitä voisi olla? 



(TANSKALAISET) 
PERSOONAT 

•  AHKERAT KÄYTTÄJÄT  

•  OMISTAUTUNEET 

•  OPISKELIJAT 

•  LAINAAJAT 



(TANSKALAISET) 
PERSOONAT 

•  AHKERAT KÄYTTÄJÄT – 16%  

•  OMISTAUTUNEET – 29% 

•  OPISKELIJAT – 24% 

•  LAINAAJAT – 31% 



(TANSKALAISET) 
PERSOONAT 

•  AHKERA KÄYTTÄJÄ –  Kirsten 

•  OMISTAUTUNUT – Jette 

•  OPISKELIJA – Thomas 

•  LAINAAJA – Trine 



(TANSKALAISET) 
PERSOONAT 

•  Kirsten – käyttää kaikkia palveluita, 
kääntyy henkilökunnan puoleen 

•  Jette – osallistuu usein myös tilaisuuksiin, 
positiivinen 

•  Thomas – opiskelee myös kirjaston 
tiloissa, kriittinen, ei käytä 
henkilökohtaista palvelua 

•  Trine – ainoastaan lainaa, kriittisempi 
kuin Kirsten ja Jette 



VERKONKÄYTTÄJÄT 

Verkonkäyttäjien kuusi tasakokoista segmenttiä eroaa demografisesti ja 
verkossa tehtävien asioiden suhteen: 

•  Tyytyväiset: Kolmannes eläkeläisiä, 15 % työttömiä, alin koulutustaso, pieneltä 
paikkakunnalta. Tyytyväisiä elämäänsä ilman monipuolista verkonkäyttöä.  

•  Funktionaaliset: Kolmannes eläkeläisiä, koulutetuin segmentti, 40 % 
akateemisia. Käytössä korostuu tiedonhaku ja asiasisällöt. 

•  Tiedonjanoiset: Iäkkäin segmentti, 73 % yli 45-v. Suomalaisten medioiden 
suosijoita,  uutisia ja ajankohtaista asiaa. 

•  Sosiaaliset: 82 % naisia, sinkkuja, opiskelijoita ja koululaisia. Verkko 
sosiaalisen kanssakäymisen media, maksulliset musiikkipalvelut. 

•  Teknologiset: 86 % miehiä, urbaanein segmentti. Monipuolinen verkon käyttö, 
äly-tv:n katselijoita, käyttävät myös maksullisia palveluita. 

•  Aktiiviset: Lähes 80 % alle 45-v. Verkko liittyy kaikkeen toimintaan. 

 Suomalaiset verkossa 2013  http://blogit.yle.fi/kehitys-kehittyy 

Yle	  2013	  



MITEN KIRJASTOISSA? 

•  Kuinka Ylen segmentoinnin tyyppistä 
tarkastelua voisi hyödyntää? 

•  Asiakkuudenhoitosuunnitelma 
segmentille? 

•  Suunnitelma Twitterin käytölle? 



ASIAKASPALAUTE 

Jämsä: nuorten tietopalveluvihko 

Laurea-ammattikorkeakoulu: vieraskirja 

Kaarinan nuortenosaston vieraskirja 

 

 

 

 
http://laureakirjasto.wordpress.com/2013/10/19/kirjaston-vieraskirja-palautteen-keraamista-
arkipaivassa/  



MITÄ KAARINASSA 
TIEDETÄÄN 

1. Mitä tietoa Kaarinassa asiakkaista? 

2. Miten kerätyn tiedon pohjalta on toimittu, onko 
jotain muutettu, onko kehitetty?  

3. Onko asiakkaille kerrottu parannus- tai 
kehitystoimenpiteistä? Miten? Miksi ei? 

4. Mitä tietoa puuttuu tai jää piiloon? 





MITEN TIETOA? 

•  Asiakaskuuntelu 

•  Haamut 

•  Haastattelut 

•  Havainnointi 

•  Yhteistoiminta 



KUUNTELE ASIAKASTA 

•  Mitä kirjastosta puhutaan toisaalla 
verkossa? 

•  Kuuleeko kirjasto, kun se mainitaan 
Twitterissä tai Facebookissa?  

•  Embedded librarianship – kirjasto 
siellä, missä käyttäjäkin 

LÄHELTÄ KUULEE PAREMMIN 



HAASTATTELU 

“Tietopalvelumallin kehittämiseksi tarvitsemme 
realistisen kuvan asiakkaiden tavoista etsiä 
kirjastossa haluamaansa tietoa. (…) Kun 
suunnittelemme ja uudistamme palvelujamme ja 
tilojamme, minkälainen tiedon etsijä meillä on 
mielessämme?” 

Ihamäki, Saara ja Juntumaa, Jouni (2008) Tyhjän kohdan tietopalvelua. 
Helsingin kaupunginkirjasto  



TYHJÄN KOHDAN 
TIETOPALVELUA 

•  Odotukset, joita asiakkaat eivät osaa pukea 
sanoiksi 

•  Kysyntä, jota asiakkaamme eivät itsekään 
ole osanneet kohdistaa kirjastoon 

•  Mitä sanottavaa niillä asiakkailla jotka eivät 
vastaa asiakastyytyväisyyskyselyihin?  

•  Mitä sanottavaa niillä, jotka vastaavat, 
mutta eivät löydä lomakkeesta lokeroa 
kaikille kokemuksilleen? 



TYHJÄN KOHDAN 
TIETOPALVELUA 

Haastateltavat kuvaavat juuri kyseisen 
asiointikerran mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti – asiointipolun 
selvittäminen 

Ei tiedustella mielipiteitä, vältetään 
ohjailemasta haastateltavien ajatuksia 



Miten EI kannata kysyä 

“The customer said he would call support, yet also said he had never 
done so in the past, even though he's had similar problems. Which 
should we believe?” 

1. Älä kysy, mitä asiakas tekisi tulevassa tilanteessa – 
kysy, miten hän on toiminut ennen 

2. Älä pyydä asiakasta määrittelemään, miten 
palvelun pitäisi toimia 

3. Älä tarjoa valmista selitystä, kun kysyt ‘miksi?’ 

 



HAVAINNOINTI 
1.   Contact with staff 

Covers all direct contact with staff. Here we want to register 
activities where staff  spens time with the users, whether it 
involves speaking, writing, demonstrating or walking around. 

2.   Queuing 
Covers all visible waiting, whether in a proper line or not: waiting 
for staff, waiting for access to equipment, toilet queues, aso. 

3.   Browses alone 
Covers browsing or scanning of  items on shelves while standing or 
walking around. 

4.   Walks or stands alone 
Covers standing or walking around without browsing and without 
relating to library staff  or other users. 

5.   Sits alone 
Sits alone without relating to media, to library staff  or to other 
users. 

 



PALVELUMUOTOILU JA 
ASIAKKAIDEN KUULEMINEN 

Rovaniemen kaupunginkirjaston palvelumuotoiluhanke: 
http://youtu.be/bRsdgMGA_TE  

Introduction to service design – Birgit Mager. Service Design Network 
http://www.youtube.com/watch?v=f5oP_RlU91g  



HAAMUASIAKKAAT 

Behavior to be measured: Were you greeted 
promptly?  

Possible answers:  

-  Unacceptable: I was not greeted.  

-  Acceptable: I was greeted after I said hi or hello. 

-  Optimal: Employee immediately greeted me.  

Benjes-Small, Candice & Kocevar-Weidinger, Elizabeth (2010) Secrets to successful 
mystery shopping. A case study. College & Research Libraries News vol. 72 no. 5 274-287   
http://crln.acrl.org/content/72/5/274.full 



HAAMUASIAKKAAT 
OULUSSA 

•  Yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun 
kirjastolinjan kanssa 

•  Kaikissa uuden Oulun lähikirjastoissa 

•  Kirjastot tiesivät haamuasiakkaista, mutta eivät 
tienneet vierailun ajankohtaa 

 

 

Maija Saraste (2012) Mysteryshoppausta ja proaktiivisia asiakkaita
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/kirjasto/maakuntakirjasto/koulutus/6CUISayML/
Mysteryshoppausta_ja_proaktiivisia_asiakkaita.pdf  



HAAMUASIAKKAAT 
OULUSSA 

•  Ennen käyntejä opiskelijoille kerrottiin palvelumuotoilun 
ideasta ja menetelmistä sekä kirjaston tavoitteesta 

•  Kaikissa kirjastoissa 2-3 käyntiä, kerralla asioijia 1-3 henkilöä 

•  Lomakkeet (yht. 55 kpl) täytettiin heti, palautettiin kirjastolle, 
myös suullinen palautetilaisuus  

•  Opiskelijat pitivät tehtävää kiinnostavana, työskentelytapaa 
hyvänä ja lomaketta toimivana 

•  Kaikkien käyntien yleisin arvosana 8, vaihteluväli 5-10 

Maija Saraste (2012) Mysteryshoppausta ja proaktiivisia asiakkaita
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/kirjasto/maakuntakirjasto/koulutus/6CUISayML/
Mysteryshoppausta_ja_proaktiivisia_asiakkaita.pdf  



HAAMUASIAKKAAT 
OULUSSA 

•  Puolet vastasi, ettei henkilökunta reagoinut tulijaan millään tavoin, ei 
myöskään tarjonnut oma-aloitteisesti aineistonetsijälle apua, 
kolmasosa ei huomioinut poislähtijää 

•  Aineiston etsimisessä palvelua sai pyydettäessä ja henkilökunta 
useimmiten iloista ja ystävällistä 

•  Muissa palvelutilanteissa asiat hoidettiin kasvot peruslukemilla, 
mutta toisaalta oltiin asiakkaan toiveista kiinnostuneita 

•  Lainauksessa ja palautuksessa henkilökunta ei tarjonnut apua   

•  Vain yhden käynnin yhteydessä henkilökunta ehdotti automaatin 
käyttöä  

Maija Saraste (2012) Mysteryshoppausta ja proaktiivisia asiakkaita
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/kirjasto/maakuntakirjasto/koulutus/6CUISayML/
Mysteryshoppausta_ja_proaktiivisia_asiakkaita.pdf  



HAAMUASIAKKAAT 
OULUSSA 

•  “Pääosin tulokset olivat positiivisia, mutta 
hätkähdyttävää oli se, miten asiakaspalvelun 
perusasia eli asiakkaan tervehtiminen ja 
huomioiminen koettiin useissa vastauksissa 
puutteelliseksi.”  

 

 

Postaus Laurea-kirjaston blogissa Oppivan verkoston  23.5.2012 järjestämästä tilaisuudesta ”Tuttavasta 
kumppani – käyttäjien kanssa kehittämään osa 2”. 
http://laureakirjasto.wordpress.com/2012/05/25/mystery-shoppausta-valeasiakkaita-ja-asiakaspalvelun-
remontointia/  



MITÄ ASIAKAS 
ARVOSTAA? 

Noin puolet vastaajista 
kertoi, ettei heitä 
tervehditä heidän 
tullessaan kirjastoon, 
yli puolet vastasi, ettei 
henkilökunta 
huomioinut heitä 
muillakaan tavoilla.  

Oulun kaupunginkirjaston kysely 
parin vuoden takaa 

Asiakasuskollisuuteen 
vaikuttavia tekijöitä 

•  Asiakkaiden hyvä 
kohtelu 75% 

•  Aito 
palveluhalukkuus 
60% 

 



ASIAKKAAN 
KOHTAAMINEN 

•  a hearty reception by a sympathizing friend, and 

•  the recognition of  some one at hand who will listen to inquiries, even 
although he may consider them unimportant 

•  agreeable manners 

•  sympathy, cheerfulness, and patience 

•  enthusiasm 

“The more freely a librarian mingles with readers, and the greater the 
amount of  assistance he renders them, the more intense does the 
conviction of  citizens, also, become, that the library is a useful institution.” 

Samuel Swett Green: “Personal Relations between Librarians and Readers”, American Library 
Journal, 1876. http://polaris.gseis.ucla.edu/jrichardson/DIS220/personal.htm  



MISTÄ SYNTYY HYVÄ 
KOHTAAMINEN 

Kolme tärkeintä ohjetta hyvään 
asiakaspalvelukohtaamiseen 


