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Case JY: tukipalvelu ja toiminnan 

kehittäminen 

Jatkuva prosessi 

Tukipalveluja tuottava henkilökunta mukana 

kehittämisessä 

Tärkeää: toiminta ja resurssit ovat 

tasapainossa 

Erittäin tärkeää: sovittu mitä toimintaa 

mitataan ja miten tukipalvelua arvioidaan   

 

 



Case JY 

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut tuottavat 

kolmea tukipalvelua tiedeyhteisölle: 

– Hankepalvelut 

– Innovaatiopalvelut 

– Lakipalvelut 

Tutkimus- ja innovaatiopalveluilla yhteinen 

visio 

 

 

 

 



Toiminnan johtaminen 

Unelma! 

Miksi olemme olemassa? 

Suunnitelma miten pääsemme 

päämääräämme 

 



VISIO 

Visiota voidaan arkikielellä kutsua myös 
unelmaksi. Visio on arkijohtamisen peruskivi. Sen 
avulla pyritään luomaan jokaiselle työntekijälle 
kuva tulevaisuudesta, joka vetoaa sekä ajatteluun 
että tunteisiin. Visio on jotakin, jonka yksilö haluaa 
saavuttaa ja joka innostaa häntä. Useimmille 
ihmisille se on pohjimmiltaan pyrkimys luoda 
jotakin taloudellista voittoa suurempaa ja 
merkityksellisempää. Ilman visiota työssä ei ole 
merkitystä, suuntaa eikä ohjetta esimerkiksi 
siihen, miten tehtäviä ja kehitystoimintaa 
priorisoidaan. 



Missio 

Missio on toiminta-ajatus, olemassaolon syy. 

Mission ajatellaan vastaavan kysymykseen 

siitä, mitä halutaan pysyvästi tehdä ja mihin 

halutaan pidemmällä aikavälillä päästä. Missio 

liittyy vahvasti perustarkoitukseen ja sen 

ydintoimintaan. 



Strategia 

Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla 

pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. 

Strategian päämääränä kilpailumarkkinoilla on 

saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. 

Strategia liittyy erityisesti organisaatioiden 

johtamiseen. 



Innovaatiopalvelut 

Missio: 

Edistämme tutkimustulosten ja osaamisen 

siirtämistä liiketoiminnaksi. 

 

 

 

 



Hankepalvelut 

Strategia: 

Rakennamme hanketoiminnan 

asiantuntijapalvelua ja kasvatamme 

hanketoimijoiden osaamista olemalla lisäarvoa 

tuottava kumppani. 

 



Lakipalvelut 

Missio: 

Varmistamme sopimuspolitiikan noudattamisen 
ja tarjoamme sopimus- ja 
immateriaalioikeudellista asiantuntijapalvelua 
oikea-aikaisesti ja asiakkaan tarpeisiin vastaten.    

Strategia: 

Tarjoamme juridisen tukipalvelun, joka 
mahdollistaa asiakkaiden keskittymisen 
päätehtäviinsä. 

 



Palvelujen kehittäminen   

Miten arvioit ja mittaat omaa 

palvelua/toimintaa? 



Hankepalvelun laatua mitataan: 

  

keräämällä asiakaspalautetta 

ryhmäitsearvioinnit (visio ja päämäärän selkeys,   
palvelujen selkeys, palvelun onnistuminen asiakkaille, 
tiedon jakaminen, yhteistyö, toisen työn mahdollistaminen, 
ammattitaidon kehittäminen,…)     

 

analysoimalla rahoituspohjan monipuolisuutta 

raportoimalla tukipalvelua tuottavien henkilöiden 
kouluttautuminen 

seuraamalla tukipalvelun järjestämän koulutuksen ja 
koulutuksiin osallistuvien asiakkaiden lukumäärää 

seuraamalla yhteistyötä ja verkottumista tärkeimpien 
yhteistyökumppanien kanssa; yhteisten hankkeiden 
lukumäärä, mukana oloa eri foorumeissa 

 



NPS 

CES 

FCS 

CO-OP 

STATS 

 Net Promoter Score: How likely are you to recommend our 

company/product/service to your friends and colleagues? 

 Customer Effort Score: How much effort did you 

personally have to put forth to handle your request? 

 First Contact Served: Did you get your request handled at 

the first contact point? 

Indicators of success 

 Cooperation between service providers: How did the 

cooperation between service providers work out? 

 Other various qualitative and quantitative indicators, used 

case by case. 



Työskentelyä 

Miten omaa palvelua voi arvioida? 

Kuka arvioi? 

Nimeä yksi sinun tuottaman palvelun 

arviointiin sopiva mittari. 

 


