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Palautteen keräämisen ja viestinnän merkitys?

• Pääsy strategiseen asemaan edellyttää 
operatiivisten tehtävien hyvää hoitoa1

• Tehokas palveluyksikkö on liiketoiminnalle 
mieluisa yhteistyökumppani2

• Palautteen kerääminen ja viestintä ovat 
merkkejä siitä, että palveluyksikkö huomioi 
sidosryhmiään aidosti

• Se mitä tutkitaan, paranee yleensä.

CxO Mentor Oy 20101) Paradoksi 2) Ns. yhteenlinjaamisen ansa



CxO Mentor Oy 2010

Kaikki suunnat 
otetaan huomioon:

• Asiakkaat

• Toimittajat & 
kumppanit

• Omistaja

• Henkilökunta

CxO Mentor Oy 2010

Mitä 360° tarkoittaa?
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Palveluyksikön 360°

Palveluyksikön
sisäinen

organisaatio

Yritysjohto-
rajapinta

Käyttäjä-
asiakas-
rajapinta

Liike-
toiminta-
asiakas-
rajapinta

Kumppani-
rajapinta

Yhden toimialan ja 
toimintamaan yrityksissä 
saattaa kutistua yhdeksi 
rajapinnaksi

Käyttäjäasiakasta ja 
liiketoiminta-
asiakasta koskevat 
eri asiat
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360° PALAUTTEEN 
KERÄÄMINEN

Kuva: André Karwath CxO Mentor Oy 2010
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360° palautteen keräämisen tarkoitus

• Saada selville sekä sidosryhmien että 
oman henkilökunnan tyytyväisyydestä

– Yhteistyöhön

– Tuotteisiin ja palveluihin

• Saada vinkkejä kehittämiskohteista

• Antaa kuva, että palveluyksikkö on 
aidosti kiinnostunut sidosryhmistään
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Kyselyn sisältö vaihtelee

• Yritysjohto

– Käsitellään vain palveluyksikön johtajan ja hänen esimiehensä 
välisissä keskusteluissa?

– Saattaa olla osa liiketoiminta-asiakkaille suunnattua palautteen 
keräämistä

• Liiketoiminta-asiakas

– Liiketoiminnalle suunnattujen palvelujen laatu & hinta

– Yhteistoiminnan laatu, mm. sopimiseen liittyvät asiat

• Käyttäjäasiakas

– Käyttäjille suunnattujen palvelujen laatu (& hinta?)

– Asiakaspalvelun laatu (ystävällisyys, helppous, viive)

• Kumppani

– Esim. IBM:n 7 keys Assessment

• Henkilöstö

– Yleensä käytetään yrityksen HR:n henkilöstötutkimusta, josta kukin 
liiketoiminta ja palvelu on (oltava) segmentoitavissa

Selaimella täytettävät lomakkeet 
– esim. Digium – ovat käteviä. 
Mieti, tarvitaanko tunnistamista –
erityisesti jos kauppaat 
anonymiteettiä kyselyn 
yhteydessä.

Vinkki: tarkista, että tyytyväisyys-
prosentteja laskettaessa ”en osaa 
sanoa” –tyyppiset vastaukset on 
eliminoitu:

Tyytyväisyys-% =

100 % * tyytyväiset/(kaikki-eos)
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Käyttäjätyytyväisyyskyselyn sisältö

• Segmentointitiedot
– Liiketoimintayksikkö/maa/paikkakunta/toimipiste/palvelus-suhteen 

pituus/ikä/sukupuoli

• Muuttumattomat kysymykset
– Vastauksia tyytyväisyysluonnehdintoihin

– Numerotietoa esim. häiriöiden takia viikottain menettämästä 
työajasta

– Ylläpitää vertailtavuutta vuosien välillä

• Ajankohtaiset muuttuvat kysymykset
– Vastaus polttavaan ongelmaan, esimerkiksi muutokset palveluissa

• Vapaa sanallinen palaute
– Väärinkäsitykset tulevat ilmi, voidaan oikoa esimerkiksi intranetissä
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Segmentointitekijöitä tarvitaan, jotta 
kipupisteet saadaan paikallistettua. 
Tekijöitä voi olla enemmänkin.

Kaikkien vastausten tasolla voi 
tuloksista olla vaikea löytää 
kehityskohteita.



CxO Mentor Oy 2010E
s
im

e
r
k
k
i 

k
ä
y
tt

ä
jä

ty
y
ty

v
ä
is

y
y
s
tu

tk
im

u
k

s
e
s
ta

Raha-asiat ovat vaikeita. Samoin vastausten 
tulkinta. 18 % pitää ja 36 % ei pidä hinnoittelusta 
(loput eli n. 47 % ei ole mitään mieltä). Asiat 
taitavat olla kunnossa.

Segmentointitieto, jotta saadaan selville 
Service Deskiä oikeasti käyttävien mielipide.

Jonkin johtajan metelöinnin perusteeksi saatiin 
varmaan tässäkin tutkimustietoa. Ehkäpä tällä 
kannattaa aukioloa illalla jatkaa, ei muuta.

Sähköpostista tykättiin enemmän kuin 
intranetistä.
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Pari sanaa henkilöstötutkimuksesta

• Kokemuksen mukaan pienet yksiköt ovat tuloksiltaan joko erittäin 
hyviä tai erittäin huonoja
– Pienessä yksikössä voidaan myös sopia, että vastataan hyvin (oli tilanne 

mikä tahansa)

• Henkilöstötutkimuksen keskiarvoilla ei kannata vertailla yksiköitä 
toisiinsa; keskiarvot ovat vertailukelpoisia vain saman yksikön eri 
vuosien välillä
– Kaksi henkilöä siirtyi pienestä ”hyvästä” yksiköstä isoon ”huonompaan” ja 

koki, että isossa oli ilmapiiri parempi…

• Vanhalla kaartilla on todennäköisesti erilainen vastaamispohja 
kuin nuorilla
– Silloin kasvuyksikön ilmapiiri saattaa näyttää keskiarvojen valossa 

huononevan, vaikka kehitys olisi tosiasiassa päinvastainen
– Kyselyyn kannattaa sisällyttää tarkistuskysymys, esimerkiksi ”miten 

kokonaisuutena työyhteisösi ilmapiiri on kehittynyt viimeisen vuoden 
aikana”; tulokset saattavat olla hämmästyttäviä!
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The 7 Keys Assessment

Scope is realistic and 
managed

Team is high 
performing

Issues/Comments
Traffic
lightsThe 7 Keys Corrective Actions

Stakeholders are 
committed

Business benefits are 
being realized

Work and schedule are 
predictable

Risks are being 
mitigated

Delivery organization 
benefits are being 
realized

YG R

Lähde: IBM

Kumppanirajapinnan palaute…
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Sijoita kyselyt vuosikelloon 

Kun sijoitat kyselyitä vuosi-
kellolle, ota huomioon:

• Kesälomat, joulu, talvilomat

• Budjetointiajat

• Yleiset kyselyt (esim. 
henkilöstötutkimus)

• Muiden palveluyksiköiden 
kyselyt

1.1.

1.4.

1.7.

1.10. Vuosikello
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Palautteen käyttö

• Quick fixes / Low Hanging Fruits
– Selkeitä ja helposti korjattavia asioita

• Mittarit
– Asiakastyytyväisyys-%
– Invisible service cost, esimerkiksi palvelun häiriöiden 

takia menetetty työaika

• Kehityskohteiden löytäminen ja priorisointi
– Palautteen segmentointi: 

liiketoiminta/maa/paikkakunta/toimipiste/ikä

• Väärinkäsitysten oikominen
– Sanallisista palautteista tulee usein ilmi väärin-

ymmärryksiä, joita kannattaa oikoa diplomaattisesti.

Olennaista on, että 
palautetta ei kysytä vain 
kysymisen vuoksi.

Asiakas olettaa oikeutetusti, 
että palaute johtaa 
toimenpiteisiin.

Kun saat ikävää palautetta, 
älä jää miettimään, johtuuko 
se kysymysten asettelusta … 
vaan ryhdy toimiin!

Toisaalta aina löytyy se pieni 
10 % joukko, joka ei tule 
tyytyväiseksi koskaan –
vaikka tekisit mitä tahansa!
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Palautteen havainnollistaminen

• Edellyttää palautetiedon 
luokittelua
– Rajatapaukset vaikeita

• Merkitysten pitää olla 
yksiselitteisiä
– Varo piilomerkityksiä

– Mitä tarkoittaa kun punainen 
ja keltainen palaa yhtä aikaa?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Face-plain.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Face-bad.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Face-smile.svg
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Palveluyksikön 360° palaute

Palveluyksikön
sisäinen

organisaatio

Yritysjohto-
rajapinta

Käyttäjä-
asiakas-
rajapinta

Liike-
toiminta-
asiakas-
rajapinta

Kumppani-
rajapinta
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Tietohallinnon palautteen kerääminen ja 
viestintä –tutkimuksen tuloksia (N=15)

• Johdon (ja liiketoiminnan) tyytyväisyyttä 
tutki erikseen 60 %, säännöllisesti 33 %

• Käyttäjien tyytyväisyyttä tutki 93 %, 
säännöllisesti 27 %

• Kumppanien tyytyväisyyttä tutki 27 %, 
säännöllisesti 20 %

• Henkilökunnan tyytyväisyyttä tutki 93 %, 
säännöllisesti 27 %

Tutkimuksen laajuus: 15 vastausta CxO Academyn, IT Forumin & IT Governance Forumin asiakkailta
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Tietohallinnon palautteen kerääminen 
kehityskohteena 2010-2011 (N=15)

• Johdon (ja liiketoiminnan) 
tyytyväisyys 47 %

• Käyttäjien tyytyväisyys 27 %

• Kumppanien tyytyväisyys 13 %

• Henkilökunnan tyytyväisyys 20 %

Tutkimuksen laajuus: 15 vastausta CxO Academyn, IT Forumin & IT Governance Forumin asiakkailta
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360° VIESTINTÄ
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360° viestinnän tarkoitus

• Saada sidosryhmille riittävä ymmärrys 
palveluyksikköä koskevista asioista

– Enimmäkseen yhteisöviestintää

• Oleellinen tieto saataville

• Merkityksen luominen tavoitteille ja 
strategialle

• Organisaatiokulttuurin luominen

– Joskus myös kriisiviestintä
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Yhteisöviestinnän työkalut

• Oma ”kanava” intranetissä
– Suurelle asiakasjoukolle
– Ohjeistukset, tilannekatsaukset (mittarit)
– Yrityskulttuurista ja tietoturvamääräyksistä riippuu mitä voi sanoa ja 

kenet oikeasti tavoittaa

• Blogi intranetissä
– Merkityksen luominen tärkeille asioille

• Intranetin etusivun ajankohtaista -laatikko
– Tärkeät asiat, esimerkiksi palvelujen keskeytykset

• Toimintasuunnitelma
– Mitä toimia aiotaan seuraavan toimintajakson aikana tehdä ja miksi
– Hyvä paikka taustoittaa asioita, kun ei mene liian syvälle yksityiskohtiin

• Toimintakertomus
– Voi olla sähköpostisuora tai Intranetissä
– Mittarit tärkeässä roolissa

• Management by coffee cup
– Face-to-face –viestinnän merkitystä ei kannata väheksyä
– Palveluyksikön ja liiketoimintayksikön väliset ”kehityskeskustelut” ovat 

luultavasti tehokkaimpia viestintätapoja kun on tarkoitus oikeasti 
laittaa asioita kuntoon.

Microsoft licence prices will decrease

CIO Office in collaboration with YIT 
Information Technology negotiated with 
Microsoft about a half of the year 2006. By 
merging two separate agreements, YIT could 
achieve somewhat cheaper price level. In the 
most used categories (Office and user CALs, 
Windows Server and Project) the reduction of 
monthly prices varies between 7 and 22 %.

The bad message is that one new licence is 
needed. Every user who uses (at least once) 
Citrix services needs a Terminal Server CAL 
licence. The effect of this new licence will 
decrease the savings. However, prices will be 
somewhat cheaper during the next three 
years (2007-2009) than this year and 
generally this is a good message.
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Omakohtaisia kokemuksia CIO:n ”blogista”

• YIT Tietotekniikka Oy:n toimitusjohtajan 
kuukausikatsaukset
– Sähköpostitse IT-henkilökunnalle ja 

hallituksen jäsenille
– 18.2.2004 ensimmäinen
– Seuraaja jatkoi traditiota
– ”Niitä odotettiin!”

• CIO Reviews
– Englanninkielisessä intranetissä 1.4.2006 

alkaen
– Neljännesvuosikatsaukset 2006
– 1/2007-3/2008
– ”Ainoa paikka, josta sai tietoa siitä, mitä 

yrityksessä oikeasti tapahtui!”

Change “Yes but” to “Yes and”

Top management arranged “Targets and 
actions” seminar yesterday afternoon. There 
were a lot of managers and key persons in 
place. This time the seminar started by half 
an hour long performance produced by 
Improvisation Theatre Stella Polaris … and us. 
A part of this performance was a dialogue 
with neighbor. I proposed something to the 
neighbor and he said “Yes and…” and 
continued by his own proposal. I answered by 
saying “Yes and…” and so on.

It is nice to feel that another person accepts 
your proposal and is eager!
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Pari sanaa kriisiviestinnästä

• Tarkoitus on tuottaa täsmällisiä 
ohjeita siitä, mitä kunkin on 
tehtävä
– Intranetissä

– Sähköpostilla

– Tekstiviestillä

– Faksilla

– Ilmoitustaululla…

Vinkki:
Ole se ensimmäinen, 
jolta esimiehesi saa 
kuulla huonon viestin… 
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Tietohallinnon palautteen kerääminen ja 
viestintä –tutkimuksen tuloksia (N=15)

• Tietohallinnolla oma kanava intranetissä 93 
%, viestintä ahkeraa 67 %

• Tietohallinto laatii toimintakertomuksen 20 
% ja jakelee sen intrassa 0 %

• Tietohallintojohtaja tai –päällikkö pitää 
intrassa blogia 7 %

• Käyttäjätyytyväisyyskyselyjen (tv.) 
sanallisiin palautteisiin liittyviä 
väärinymmärryksiä oiotaan intrassa 60 %

Tutkimuksen laajuus: 15 vastausta CxO Academyn, IT Forumin & IT Governance Forumin asiakkailta
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Tietohallinnon viestintä kehityskohteena 
2010-2011 (N=15)

• Tietohallinnon intranet-kanava 73 %

• Toimintakertomus 33 %

• Tietohallintojohtajan tai –päällikön 
blogi 27 %

Tutkimuksen laajuus: 15 vastausta CxO Academyn, IT Forumin & IT Governance Forumin asiakkailta
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Yhteenveto

• Palautteen pyytäminen asiakkailta samoinkuin
henkilöstötutkimus pitäisi ottaa vuosittaiseksi 
käytännöksi

• Palvelu- ja liiketoimintayksiköiden välinen 
jatkuva suhteiden hoito ja vuoropuhelu on 
kuitenkin tärkeää

• Intranet-viestintä käyttöön!
– Ohjeet ja palvelukuvaukset
– Blogilla merkitystä asioille
– Kriisiviestintä mietittävä
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Kiitos!
Kysymyksiä?

Kommentteja?
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Keskustelua 1

• Poliisitutkinnassa asiat eivät yleensä 
parane ;-)

• Vastausaktiiviteetissa ja EOS (en osaa 
sanoa) –vastausten määrässä saattaa 
piillä tutkittava asia
– Meneekö kysely oikealle kohderyhmälle?
– Voisiko kyselylomake ohjata niin, että 

vastaaja vastaisi vain kysymyksiin, joista 
hänellä on kokemusta/sanomista?
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Keskustelua 2

• Esimerkkinä olleen henkilöstötutkimuksen tulokset 
olivat Reinon silloisen ”dream teamin” kohdalta 
vuonna 2006

• Asiakastyytyväisyyden ja miksei 
henkilöstötutkimuksenkin kohdalla on aina 
manipuloinnin vaara
– Dilemma: miksi tutkia, jos haluaa vääristellä tuloksia?
– Palvelutapahtuman loppuun sijoitettu imagoa 

parantava tapahtuma (esim. Ikea-kierroksen jälkeinen 
jäätelö) on toki asiakaskokemukseen vaikuttava 
tapahtuma mutta ei ehkä kuitenkaan manipulointia?
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Keskustelua 3

• Joskus haluaisi selvittää nimettömän palautteen 
antajan henkilöllisyyden, jotta voisi esim. oikoa 
väärinkäsityksen henkilökohtaisesti
– Joskus henkilöllisyyden voi arvata esimerkiksi 

kirjoitustyylistä
– Joskus henkilöllisyyden tietää kaikki muut paitsi sinä ;-)
– Kannattaa jättää henkilöllisyyden selvittäminen väliin.
– Asiaan voi palata intranetissä tai blogissa siten, että 

kukaan ei loukkaannu.
– Näitä asioita ei opeteta koulussa.
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Keskustelua 4

• Palautteen kyselemisen ei-yleisyyteen 
(esim. henkilöstötutkimus) saattaa 
vaikuttaa 2008-2010 lama
– Hyvinä aikoina kysellään enemmän…
– Toisaalta, jos ihmiset ymmärtävät, että 

vastaamisella on myönteinen vaikutus, 
vastaamisinnokkuus kasvaa

– Pomon vaihtuminen voi johtaa 
tyytyväisuyyskyselyjen lisääntymiseen 
…yhtä hyvin vähentymiseen
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Keskustelua 5

• Intranetin etusivun sijasta tärkeä tieto 
voi mennä henkilökunnan 
tietoisuuteen nopeimmin Facebookin
kautta!

• Esimerkiksi liiketoiminnan palauteen
pyytäminen voi olla palveluyksikön ja 
sen asiakkaiden sisäisen foorumin 
asialistalla.
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Keskustelua 6

• On mahdollista kysellä myös liikaa!

• Vastausprosentit eivät ole yleensä 
kovin korkeita
– Asiakastyytyväisyydessä 25-30 % on 

tyypillinen

– Henkilöstötutkimuksessa konsernitasolla 
40 % on jo hyvä (palveluyksiköissä >80 %)

– Duunaripuolella 10 % on jo hyvä


