
PARAS PALVELU-
KULTTUURI

Suomen 

RAKENNETAAN
MÄÄRÄTIETOISELLA

YHTEISTYÖLLÄ 



EDELLISEN TYÖPAJAN POHDINTOJA
  

YHTEISET PALVELUARVOT &
 HYVÄN PALVELUN RAAKA-AINEET

OSAAMINEN

AMMATTITAITO

LAATU

LUOTETTAVUUS

REHELLISYYS

EMPAATTISUUS

YSTÄVÄLLISYYS
AVUNANTO

YHTEISTYÖ

TUTTAVALLISUUS

RATKAISUHALUKKUUS

HUOMIOIMINEN
PERIKSIAN-

TAMATTOMUUS

OSATAAN

KUUNNELLA

PUTTAALAINEN

JOUSTAVUUS



TULEVAISUUDEN
ASIAKKAIDEN

PALVELUODOTUKSET

Menestyminen palvelukulttuurin muotoilussa 

 edellyttää toiminnallista ketteryyttä,

kokeiluhenkeä ja kykyä nähdä muutoksissa

kasoittain mahdollisuuksia



 HYVÄ PALVELU -  MITEN?
Tunnista tärkeimmät asiakkaasi   

 
Kerää asiointihistoriaa ja hyödynnä sitä

 
Ole luonnollisesti läsänä ja kuuntele aidosti  

 
Palvele monessa kanavassa

 
Testaa ketterästi ja kehitä jatkuvasti

 



PALVELUKULTTUURIN HIONTAA   

VAHVIN

HAASTAVININNOSTAVIN

HEIKOIN TURHAUT-
TAVIN



PALVELUKULTTUURIN HIONTAA   

VAHVIN

intohimo 

asiakasymmärrys 

osaaminen 

komunikointi  

pelisäännöt  uskollisuus  

tiedonjako asiakaslupaus 

fanit
elämyksellisyys

helppous



PALVELUKULTTUURIN HIONTAA   

HAASTAVININNOSTAVIN

asiakkaan

arvon näkyy

arvoissamme,

jotka ohjaavat

toimintaamme  

johdamme

asiakaskokemusta

esimerkillä 

tiedonkeruu

resurssit

suunnitelmallisuus

kokonaisvaltaisuus



PALVELUKULTTUURIN HIONTAA   

HEIKOIN TURHAUT-
TAVIN

rekrytointi

 

reflektointi

 

palaute



KYMMENEN HUOMIOITA 

Yrityksillä Halu kehittää omaa toimintaa, mutta epäröidään ympäristön reagointia
 
Yritysten välinen yhteistyö rajoittunutta pieneen piiriin
 
Puttaalainen palveluasenne ei ehkä välity vieraspaikkakuntalaiselle samalla
tavalla kuin palveltaessa pakkakuntalisia
 
Jotkut taustalla olevat asiat/tekijät hiertää avoimen keskinäisen yhteistyön
tekemistä
 
Palvelutilanne rajoittuu vahvasti vain face-to-face -kohtaamisiin
 
Kunnan elinkeinopolitiikka koetaan eriarvoistavan yrittäjiä
 
Kunnan ja kuntalaisten arvostelu/saivartelu sosiaalisessa mediassa ei rakenna
raaka-aineita hyvälle kylähengelle > palvelukulttuurille 
 
Koetaan arkuutta lähteä laajentamaan / skaalaamaan  omaa palvelutarjontaa
laajemmalle asiakaskunnalle
 
Löytyy myös vahvaa tahtotila oman liiketoiminnan uudistamiseen / kasvattamiseen
 
Hyvää energiaa ja pelihenkeä löytyy - sille tarvitaan lisää tukea ja kasvualustaa
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PUTAALAISEN PALVELUKULTTUURIN KULMAT 
 

palvelun
Saavutettavuus 

ja läsnäolo 

Toimiva toiminta-
ympäristö

Yhdessä 
tekeminen

 

Palvelu 
digitaalisissa 
kanavissa

ilo ja innostus rakkaus tekemiseen



ILO, INNOSTUS JA
RAKKAUS TEKEMISEEN
 Miten oman tekemisen
energia ja ilo saadaan
syntymään ja säilymään?
 
Omavastuu?
 
Miten asiakkaat mukaan
tekemiseen?
 
 



ILO, INNOSTUS JA
RAKKAUS TEKEMISEEN
 

"Parempi päivä Puttaalla, ku viikko Viitasaarella"
 

Omasta hyvinvoinnista
huolehtiminen

Uuden
kehittäminen ja

oppiminen

Konkreettinen
tekeminen

Muutoksen
näkyminen

AsiakkaatHymy

Positiivinen
asiakaspalaute



SAAVUTETTAVUUS
JA LÄSNÄOLO
 Onko paikkakunnan
palvelut helposti 
 löydettävissä,
ymmärrettävissä ja 
 saavutettavissa?
 
Onko palveluasenne sama
kuntalaisen/vierailijan
kesken?
 
Miten koen palvelun
ollessani itse asiakkaana?



Opasteet ja

kyltitykset

Keskitetty info-
paketti paikkakunnan

palveluista

SAAVUTETTAVUUS
JA LÄSNÄOLO
 

Viikottainen aukeama
paikallisaviisiin   

Uusien yrittäjien
huomioiminen kunnan

toimesta 

Uusien työntekijöiden
kouluttaminen

Yritysten alennukset
opiskelijoille 

Keskitetty Sähköisten palveluiden
kehittäminen 



DIGITAALISET
KANAVAT 
 

Onko palvelutarjontaa
mahdollista laajentaa
digitaalisiin
kanaviin/kanavissa?
 
Miten varmistetaan
laadukas asiakaskokemus
digitaalisissa kanavissa?
 
 
 
 



Panostukset yrityksille
sopiviin digitaalisiin

kanaviin

Digitaalisuus ei saa
viedä laatua ja
kasvollisuutta

DIGITAALISET
KANAVAT
 

Opiskelijoiden
hyödyntäminen   

Statistiikan 
 seuraaminen ja

hyödyntäminen omassa
toiminnassa 

Sähköisten palveluiden
kehittäminen 

Sisällön osalta
pyrittävä

mahdollisimman
selkeään viestintään



YHDESSÄ
TEKEMINEN

Mitkä tekijät avittaisivat
yritysten ja kunnan
yhteistyötä? 
 
Miten vahvistetaan
yritysten välistä
yhteistyötä?
 
Mitä yhteistyöllä voitaisiin
saada aikaan?



Yhteisesti tuotetut
palvelut asiakkaille

Witaksen palveluiden
parempi hyödyntäminen

YHDESSÄ TEKEMINEN
 

Yritysten
palveluiden

ristiinmarkknointi   

Nykyisten yritysten
liiketoiminnan

tukeminen 

Yritysagenttilla
keskeinen rooli

yhteisen tekemisen
edistämisessä



TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kunnan elinkeinopolitiikka?
 
Tulevaisuuden trendit? 
 
Kuluttajien
ostokäyttäytymisen
muutokset?
 
Teknologian
hyödyntäminen?



Läsnäolo oikeissa
kanavissa

Nuorten ottaminen
mukaan yritysten

toimintaan

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
 

Eko-kylä
Niemenharjulle   

Pihtiputaa on ihan
hyvä kunta yrittää!!!


