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Esipuhe

Maailma muuttuu seuraavien vuosikymmenten aikana enemmän kuin se on muuttunut 

viimeisten vuosisatojen aikana. Uutta luovat innovaatiot muuttavat vakiintunutta toimintaa, 

mikä luo kokonaan uusia mahdollisuuksia kestävän ja ihmislähtöisen tulevaisuuden 

rakentamiseen. 

Julkissektorin on aktiivisesti etsittävä ja löydettävä uudistuva roolinsa ratkaistaessa yksilöi-

den, yhteisöjen, yritysten, yhteiskunnan ja ympäristön muutosmahdollisuuksia. Perinteisen, 

siiloutuneen ja hallintoperustaisen toiminnan tilalle tarvitaan uusia, avoimia ja vaikuttavia 

tapoja ymmärtää asiakkuutta, tietoa ja toimintaa. Avoin toiminta vahvistaa osallisuutta, 

vastuullisuutta ja luottamusta. Se raivaa tietä asiakkuusperustaisille palveluille ja uusille 

liiketoiminnoille sekä julkisen toiminnan uudelle roolille. 

Me Espoossa luomme uusia menestystarinoita törmäyttämällä erilaisia toimijoita, toimintoja 

ja verkostoja. MakeWithEspoo -menetelmien ja -työkalujen avulla varmistamme, että teemme 

oikeiden ihmisten kanssa oikeita asioita, oikea-aikaisesti, oikeiden kyvykkyyksien avulla.

Tämän MakeWithEspoo työkaluperheeseen kuuluvan käsikirjan tavoitteena on kuvata 

asiointipalvelujen toimintamallin kehittämisen elementit. Käsikirjassa on tarkasteltu monika-

navaisen asiointipalvelun johtamista ja kehittämistä palvelujen johtamisen ja kehittämisen 

viitekehyksessä. Käsikirjan esimerkkien avulla on esitelty, mitä kyvykkyyksiä tarvitaan moni-

kanavaisen asiointipalvelun johtamisen ja kehittämisen eri johtamisen tasoilla.

Lämmin kiitos kaikille käsikirjan kehittämiseen osallistuneille sekä erityisesti sen kehittämi-

sestä vastanneelle projektipäällikkö Paula Hirvoselle.

Päivi Sutinen

KT, EMBA, palvelukehitysjohtaja 

Espoon kaupunki
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Johdanto

Espoon kaupungin Konserniesikunnan palvelukehitys -yksikkö käynnisti osana 
6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanketta huhtikuussa 2017 Monikana-
vaisen asiointipalvelun viitekehys-projektin. Projekti toteutettiin yhdessä Solita 
Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Tämä käsikirja perustuu projektin tuotoksiin.

Käsikirjassa tarkastellaan monikanavaisen asiointipalvelun johtamista ja kehittä-
mistä palvelujen johtamisen ja kehittämisen viitekehyksessä (ks. Kunnan johta-
misen viitearkkitehtuuri). Lähtökohtana on, että palvelut näkyvät asiakkaalle 
yhdenmukaisina keskittyen asiakkaaseen, palveluihin ja annettuihin palvelulupauk-
siin. Käsikirjassa esitellään, mitä kyvykkyyksiä tarvitaan monikanavaisen asioin-
tipalvelun johtamisen ja kehittämisen eri johtamisen tasoilla (ks. Kyvykkyyksien 
johtamisen käsikirja). Kyvykkyydet muodostuvat mm. seuraavista tekijöistä:

•	 Toimintamallit

•	 Prosessit

•	 Tiedot

•	 Kanavat (fyysiset tai ei-fyysiset)

•	 Rahoitus

•	 Osaaminen 

•	 Resurssit (henkilöt, materiaalit, tilat, tietojärjestelmät, 
tietovarannot/tietovarastot, teknologiat, työvälineet, luvat ja 
oikeudet, sopimukset).

Käsikirja sisältää keskeisten käsitteiden ja prosessien määrittelyjä ja työkaluja, 
joiden avulla voidaan arvioida esimerkiksi sitä, mitkä palvelut kannattaa siirtää 
keskitettyyn asiointipalveluun. Lisäksi se sisältää kuvauksia siirtovaiheessa, 
seurannassa sekä kehittämisessä huomioitavista asioista ja mittareista. 

1
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Käsikirjan laadinnassa on hyödynnetty soveltuvin osin käytössä olevia työkaluja ja 
menetelmiä. Kehittämisen aikana on haastateltu olemassa olevien toimialojen ja 
yritysten edustajia sekä 6Aika-verkostoon kuuluvia sidosryhmiä, sekä järjestetty 
yritystyöpaja.

Tavoitteena on, että käsikirjan avulla pystytään kehittämään toimivampia, laaduk-
kaampia asiointipalveluja, avaamaan kuntien toiminta innovaatioalustoiksi muille 
toimijoille sekä luomaan hyvinvointia asukkaille ja elinvoimaa yrityksille ja kolman-
nelle sektorille.

Käsikirjan perustana olevat käsitteet, prosessit, monikanavaisen asiointipalvelun 
toimintamalli, asiointipalvelut osana kunnan palvelukokonaisuutta sekä kyvykkyyk-
sien rooli monikanavaisen asiointipalvelun toiminnassa kuvataan tässä johdanto-
luvussa.

Käsitteet

Johtamisen ja kehittämisen onnistumisen kannalta on olennaista varmistaa, että 
keskeiset käsitteet ymmärretään riittävän samalla tavalla. Seuraavassa taulukossa 
kuvataan monikanavaisen asiointipalvelun johtamisen ja kehittämisen keskeiset 
käsitteet.

1.1

Asiakas On aktiivinen toimija, joka voi olla yksilö, yritys, yhteisö, yhteiskunta tai ympäristö; joka 
voi olla potentiaalinen uusi asiakas tai nykyinen asiakas, jolla on oma ainutlaatuinen 
toiminnan logiikkansa.

Asiakashaluama On asiakkaan ainutlaatuinen odotus, joka kertoo, minkä asiakas kokee arvokkaaksi; on 
yksilöllinen ja tilannekohtainen.

Asiakaskokemus On asiakkaan subjektiivinen kokemus asiakkaana olemisesta tai niiden kohtaamisten, 
mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa.

Asiakaslähtöisyys/ 
-keskeisyys

On asiakkaan tarpeesta, edusta ja oikeuksista lähtevä ajattelu- ja toimintatapa 
organisaation arvoissa, strategiassa, laatupolitiikassa ja arjen toiminnassa 
Asiakaslähtöisessä palvelussa asiakkaan tarpeet, toiveet ja odotukset huomioidaan 
tulkitsematta ja sellaisina, kuin asiakas ne ilmaisee.

Asiakaspalvelu Tarkoittaa asiakkaan ja palveluorganisaation välistä kohtaamista jossakin kanavassa.

Asiakaspainotteinen CDL -liiketoimintalogiikka (Customer Dominant Logic) tarkoittaa asiakkaan 
ainutlaatuisen elämäntilanteen tunnistamista ja ymmärtämistä sekä 
palveluntarjoajan liittymistä siihen omilla palveluillaan. Tällöin liiketoimintalogiikka 
perustuu asiakaskokemuksen, muotoutuvien palvelujen ja palvelusysteemien 
yhteensovittamiseen.

Asiakasymmärrys On asiakashaluaman tunnistamista, joka syntyy asiakaskohtaamisissa, on 
tilannesidonnaista ja mahdollistaa palvelutarpeen tunnistamisen.

Asiakkuuksien ja palve-
lujen johtaminen

On asiakaspainotteisuuden hallintaa ja hyödyntämistä, jonka tavoitteena on varmistaa 
asiakaspainotteisuuden toteutuminen käytännössä ja joka edellyttää systeemistä 
kyvykkyyksien johtamista.



7Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja

Asiakkuuksien ohjaus On asioinnin ohjausta palvelujen tarjoajan kyvykkyyksien määrittämässä raamissa. 
Siinä asiakas ohjataan tunnistetun palvelutarpeen perusteella hänelle parhaaseen 
palveluratkaisuun, joka on palvelutarvekohtaista, arvioidaan kunkin palvelutarpeen 
osalta erikseen ja hyödyntää asiakkuustietoa. Asiakkuuksien ja palvelujen ohjauksen 
tehtävänä on:

 – tunnistaa asiakkuudet ja markkinat sekä niissä tapahtuvat muutokset

 – määrittää eri asiakasryhmien ja heidän palvelujensa painotukset

 – tunnistaa palvelujen kysyntään ja toimintaan vaikuttavat paikalliset ja 
globaalit muutostrendit (kuten digitalisoituminen) 

 – tunnistaa palvelutarpeet ja palvelukysyntä sekä niissä tapahtuvat muutokset

 – ohjata palvelujen tuotteistamista

 – tehdä suunnitelma palvelutarjoomasta ja -verkosta sekä palvelujen 
järjestämisen muodoista 

 – asettaa strategisen tason toiminnalliset tavoitteet.

Asiakkuuksienhallinta On asiakassuhteiden johtamista. Niitä johdetaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, 
ja hallinnan keskeinen osa on asiakkuustiedon ja asiakasymmärryksen hallinta ja 
hyödyntäminen.

Asiakkuus On kumppanuuteen perustuva suhde, jonka osapuolia ovat asiakas ja palveluntarjoaja. 
Laajuus vaihtelee mahdollisesta uudesta suhteesta eri laajuisiin olemassa oleviin 
suhteisiin.

Asiakkuusperustaisuus Asiakkuusperustaisuuden ytimessä on asiakkaan ja palveluntarjoajan yhteinen, 
jaettu ymmärrys palvelutarpeesta, jossa yhteensovitetaan asiakkaan ainutlaatuinen 
haluama, eli asiakaslogiikka, ja palveluntarjoajan ennakoima palvelukysyntä, eli 
palveluntarjoajan logiikka.

Asiakkuustieto On tietoa asiakkuuskokemuksesta, palvelujen käytöstä, asiakkuuden tavoitteista.

Asiointipalvelu Kattaa kaikki sellaiset palvelut, joissa henkilö asioi tai hoitaa yleistä ohjausta, 
neuvontaa tai hallintoa koskevaa tai muuta asiaansa palveluorganisaation suuntaan.

Kyvykkyyksiä Kyvykkyys tarkoittaa organisaation kykyä hoitaa sen tehtävät ja tuottaa palvelut 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Tehtävät ja palvelut edustavat ”mitä”- näkökulmaa. 
Kyvykkyys edustaa ”miten ja millä” -näkökulmaa. Kyvykkyyksiä ovat kaikki ne tekijät, 
joita tarvitaan menestykselliseen ja asiakkaille arvoa tuovaan palvelujen tuottamiseen. 
Ilman tarvittavia kyvykkyyksiä palveluja ei pystytä tuottamaan tai palvelutuotanto 
ei ole riittävän kannattavaa tai palvelujen laatu ei vastaa niille asetettuja tavoitteita. 
Useista erilaisista palveluista ja eri asiakasryhmistä johtuen organisaatiolla voi olla 
samanaikaisesti käytössään useita eri liiketoimintamalleja ja niiden edellyttämiä 
kyvykkyyksiä.

Monikanavaisuus Tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus hoitaa asiointiaan useammallakin kuin 
yhdellä kanavalla.

Kanavia ovat esimerkiksi käyntiasiointi, puhelinasiointi sekä sähköinen asiointi. 
Sähköinen asiointi voidaan edelleen jakaa eri kanaviin, kuten verkkopalvelu, chat-
asiointi tai sosiaalisen median kanavat.

Palvelujen johtaminen Palvelujen johtaminen on kyvykkyyksien asiakkuuspainotteista kohdentamista, 
jonka tavoitteena on resurssien vaikuttava ja kustannustehokas kohdentaminen, ja 
lähtökohtana systeeminen ja ketterä resurssien hallinta.

Taulukko: Monikanavaisen asiointipalvelun käsitteet
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Kunnan prosessien ryhmittely

Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja perustuu Kunnan johtamisen viiteark-
kitehtuuriin (JVA), jonka mukaan kunnan prosessit jäsennetään kolmeen pääryh-
mään:

1. Ydinprosesseihin (Y), joilla järjestetään ja tuotetaan kunnan 
tarjoamat palvelut sekä joiden avulla hallitaan kunnan asiakkuuksia. 
Ydinprosesseja ovat asiakkuuksien hallinta (Y1), palvelujen 
järjestäminen (Y2) ja palvelutuotanto (Y3).

2. Ohjausprosesseihin (O), joilla johdetaan ja ohjataan kunnan 
varsinaisia toiminnallisia ydinprosesseja sekä kaikkia prosesseja 
tukevia tukiprosesseja. Ohjausprosesseja ovat strategiaohjaus (O1), 
rahoitus- ja talousohjaus (O2), asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus (O3), 
kehittämisen ohjaus (O4), tulosohjaus (O5) ja päätöksenteko (O6).

3. Tukiprosesseihin (T), joilla tuetaan muita prosesseja ja 
mahdollistetaan näiden tehokas toteutus ja läpivienti. Tukiprosesseja 
ovat henkilöstöhallinta (T1), taloushallinta (T2), hankinnan hallinta 
(T3), tilahallinta (T4), tiedonhallinta (T5), ICT-hallinta (T6) ja 
markkinointi ja viestintä (T7).

Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirjan laatiminen on osa Asiakkuuksien ja 
palvelujen ohjauksen prosessia (O3), ja siinä tarkastellaan kaikkia ydinprosesseja 
ja ohjausprosesseja asiointipalvelujen osalta. Monikanavaisten asiointipalvelujen 
tukipalveluja ei käsikirjassa tarkastella lähemmin. 

Kaikilla kolmella prosessitasolla johtaminen perustuu tietojohtamiseen, joka kattaa 
sekä tiedon hyödyntämisen että sitä tukevan tiedonhallinnan. Käsikirjan fokus-
alue on seuraavassa kuvassa rajattu punaisella viivalla. Kuvaus perustuu JVA:n 
prosessi avaimeen. 

1.2

Kaavio: Asiointipalvelujen prosessit- käsikirjan fokusalue

Tietojohtaminen, jota kärkitiedot tukevat

Asiakasvaikutus:
Hyvinvointi
Elinvoima

Talouden tasapaino

Palvelun käyttäjä
yksilö, yritys, yhteisö, 
yhteiskunta

Veronmaksaja
yksilö, yritys, yhteisö, 
yhteiskunta

Asiakastarve
Ryhmitellään ja priorisoidaan asiakkuudet
Liiketoimintamalli
Strategiset kyvykkyydet
Kysynnän hallinta

Palvelutarjooma / Palveluverkko
Liiketoimintamalli / toimintamalli
Taktiset kyvykkyydet
Palveluntuottajien valinta ja sopimukset

Palvelut valituille asiakkaille
Toimintamalli
Operatiiviset kyvykkyydet
Palveluntuotannon hallinta ja seuranta

Ohjausprosessit (O)

O1. Strategiaohjaus
O2. Rahoitus- ja talousohjaus
O3. Asiakkuuksien ja  
 palvelujen ohjaus

O4. Kehittämisen ohjaus
O5. Tulosohjaus
O6. Päätöksenteko  

Y2. Palvelujen järjestäminen

Ydinprosessit (Y)
Y1. Asiakkuuksien hallinta

Y3. Palvelutuotanto

Talouden  
tasapaino

T1. Henkilöstöhallinta
T2. Taloushallinta
T3. Hankinnan hallinta
T4. Tilahallinta

T5. Tiedonhallinta
T6. ICT-hallinta
T7.  Markkinointi ja  
 viestintä

Tukiprosessit (T)

Tarkastelun tasot: Yksikkö
Toimiala

Kaupunkikonserni

Julkissektori
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Monikanavaisen asiointipalvelun ydinprosessit liittyvät kiinteästi toisiinsa niin, 
että asiakkuuksienhallinta ohjaa palvelujen järjestämistä, joka puolestaan ohjaa 
palvelutuotantoa. Prosessien välinen ohjaus toteutetaan vuorovaikutteisena 
yhteistoimintana.  

Monikanavaisen asiointipalvelun toiminta ja tavoitteen asetanta perustuu vahvasti 
asiakasymmärrykseen, jonka muodostamisessa käytetään toimintaympäristön 
tuntemusta, asiakashaluamaa ja asiakastietoa. 

• Asiakkuuksien hallinta saa tietonsa eritysesti strategian ja palvelutarpeen kautta

• Toimintaympäristötiedot tuovat näkemyksen tarvittavista volyymeistä ja palvelutarpeen kehitty-
misestä

• Asiakkuuksien hallinnassa ryhmitellään ja priorisoidaan asiakkuudet

• Asiakkuuksien hallinta antaa reunaehdot, laatutavoitteet ja periaatteet palvelujen järjestämiselle

• Palvelujen järjestämisessä määritetään tarkemmin kunnan palvelutarjooma (palvelupaketit ja 
palvelut) sekä niiden tuottajat

• Palvelut hankitaan ja järjestetään sisäisiltä tai ulkoisilta tuottajilta palvelutarpeen, asiakkuuden-
hallinnan reunaehtojen, strategian ja talousohjauksen pohjalta

• Palvelujen järjestäminen vastaa tuotantosopimusten hallinnasta

• Palvelutuotanto vastaa varsinaisten palvelujen sujuvasta ja tehokkaasta tuottamisesta  
kuntalaisille ja kunnassa toimiville organisaatioille

• Palvelutuotanto seuraa jatkuvasti tavotteiden toteutumista ja raportoi muille prosesseille 
tulokset ja tuotantoennusteet

Palvelujen järjestäminen

Palvelutuotanto

Asiakkuuksien hallinta

Kaavio: Monikanavaisen asiointipalvelun ydinprosessien päätoiminnot ja keskinäinen suhde

Ymmärrys toimintakentistä

Asiakasymmärrys Asiakastieto

Tieto toimijaverkostosta

Palvelun tuloksellisuuden arviointi

Muutokset 

(A) palvelukysynnässä 
(B) kyvykkyyksissä.

Muutokset 

(A) odotuksissa 
(B) kokemuksissa ja
(C) käyttäytymisessä.

Palvelutuotanto

Palvelujen järjestäminen

Asiakkuuksien ja  
palvelujen ohjaus

Asiakkuuksienhallinta

Asiakasymmärryksestä palvelutarpeeseenAsiakashaluama Palvelukysyntä 
palveluntarjoajan ymmärtämänä

Kyvykkydet

Kaavio: Monikanavaisen asiointipalvelun tavoitteen asetanta johtamisen viitearkkitehtuuriin (JVA) perustuen
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Monikanavaisen asiointipalvelun toimintamalli

Monikanavaisen asiointipalvelun ydinprosessit jakautuvat osaprosesseihin, jotka 
listattiin aiemmin käsikirjan rakenneluettelossa (s. 8). Ydinprosessit jakavat 
asiointipalvelun ohjauksen strategiselle, taktiselle ja operatiiviselle tasolle niin, että 
asiakkuuksien hallinta toteuttaa strategisen tason ohjausta, palvelujen järjestä-
minen taktisen tason ohjausta ja palvelutuotanto operatiivisen tason ohjausta. 
Toimintamallin kokonaisuus, osaprosessit ja niiden väliset suhteet on kuvattu 
seuraavassa kuvassa.  

Kokonaisuutta ja kutakin osaprosessia käsitellään tarkemmin tulevissa luvuissa.

1.3

Y1.Asiointipalvelujen asiakkuuksienhallinta

Y2. Asiointipalvelujen järjestäminen

Y3. Asiointipalvelujen tuotanto

Asiakashaluaman ymmärtäminen 
Asiakastarpeiden tunnistaminen

Yhteinen asiakaskokemus

Palvelukokonaisuuksien  
ja –kanavien valinta ja hallinta

Palvelukehitys

Asiointipalvelutuotannon 
 hallinta

Asiakassegmentointi

Asiointi- 
palvelujen 

järjestämisen 
ohjaus

Palvelutuotannon 
kyvykkyyksien hallinta  

ja palvelutuotannon  
ohjaus

Strategiset valinnat
kokonaisuuden hallinta

Taktinen  
asiakkuuksien ohjaus

Asiakkaan palvelukokemus

Palvelutarve

Palveluherätteet

Asiakaskontakti

Asiakastiedot

Asiakastiedot

Asiakkaan kokemus ja palaute 
palvelusta, asiakastyytyväisyystieto

Edelleen 
ohjaus 
toimialan tai 
kumppanien 
palveluihin 

Strategia, toiminta-
ympäristöanalyysi,  
asiakkuusohjelma, 
palvelujen 
järjestämisen 
ohjelma, talousarvio, 
käyttösuunnitelma 

Palaute  
palvelusta  
ja asiakas-
tyytyväisyys - 
tieto

Toiminnanohjaus  
(tuotanto, kapasiteetti, laatu, kustan-
nustieto) 

Asiakaskokemus

Asiakkuuksien- 
hallinnan johta-

minen 

Asiakas

Asiointipalvelu

Palvelun tarjoaminen

Asiakastietojen ja –suhteiden 
analyysi ja hallinta

CRM

Asiakkaan 
osallistuminen 

palvelukehittämiseen

Kaavio: Monikanavaisen asiointipalvelun toimintamalli
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Asiointipalvelut osana  
kunnan palvelukokonaisuutta

Asiointipalvelut muodostavat vain osan kunnan palvelukokonaisuudesta. Niiden 
avulla tyypillisesti saatetaan jokin asia vireille ja sitten tuotetaan varsinainen 
palvelu. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen hakeminen liittyy asiointiin, mutta itse 
varhaiskasvatus on varsinainen kuntalaisille tuotettava palvelu. Tässä käsikirjassa 
tarkastelu on rajattu kattamaan ainoastaan asiointipalvelut.

Monikanavaisen asiointipalvelun lähtökohtana on asiointipalvelujen kokonaisuuden 
keskitetty hallinta ja johtaminen. Yhtenäisen asiakaskokemuksen tarjoaminen 
asiakkaille ja sähköisten palveluiden kehittäminen edellyttävät kokonaisuuden 
keskitettyä johtamista. Kaupungin tai kunnan on päätettävä, mikä taho ottaa 
monikanavaisen asiointipalvelun kokonaisomistajuuden ja huolehtii kokonaisuuden 
ohjauksesta. 

Digitaaliset palvelut ja niiden mahdollistama sähköinen asiointi tuovat merkittäviä 
kustannussäästöjä käyntiasioinnin vähentyessä. Asiointipalvelun työnjaon uudis-
taminen ja sähköiset prosessit vapauttavat asiantuntijoiden resursseja rutiini-
tehtävistä asiantuntijatyöhön. Toisaalta digitalisoituminen edellyttää uudenlaisia 
kaupungin/kunnan yhteisiä panostuksia kokonaisuuden hallintaan, kehitystyöhön 
sekä asiakaspalvelun ohjaukseen. Osa panostuksista on kehitysvaiheeseen liittyviä 
ja osa pysyviä uusia tehtäviä. Ne ovat seurausta hajautetun asiakaspalvelun ja 
asiakastyön tehtävien siirtymisestä keskitettyyn monikanavaiseen asiointipalve-
luun. Muutos on monelta osin väistämätöntä siirryttäessä digitaaliseen toimin-
taympäristöön. Etenkin siirtymävaiheessa panostukset ovat merkittäviä ja toimin-
nasta vastaavan yksikön resurssien riittävyys tulee varmistaa.

Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun resursseja ohjataan ja johdetaan 
yhtenä kokonaisuutena. Käytännön toiminnassa ne kuitenkin hajautuvat useam-
paan palvelupisteeseen. Ne vastaavat yleisneuvonnasta eri palvelukanavissa: 
henkilökohtainen neuvonta asiointipisteessä, puhelin-, sähköposti-, ja chatneuvonta, 
palautekanavat ja some.

Toimialojen vastuulla on asiantuntijapalveluiden tarjoaminen sekä vaativampi 
asiakasneuvonta, joka edellyttää substanssiasiantuntemusta ja/tai harkinnanva-
raisia toimintoja tai päätöksentekoa. Toimiala vastaa keskitetyn asiointipalvelun 
asiakasneuvojien tuesta (online) sekä prosessin etenemisestä, kun taas keskitetty 
asiointipalvelu välittää asiakkaan palvelupyynnön toimialalle käsiteltäväksi.

Toimialat vastaavat asiakaspalvelupisteidensä (kirjasto, liikuntapaikat jne.) resur-
soinnista. Näiden pisteiden osalta tehdään yhteistyötä keskitetyn asiointipalvelun 
kanssa, mukaan lukien resursoinnin suunnittelu.

Viestinnän roolina on monikanavaisen asiointipalvelun viestinnällisten asioiden 
tukeminen ja osin materiaalien laatiminen. Tietohallinnon vastuulla taas on asia-
kaspalveluun tarvittavien sähköisten työkalujen hankkiminen, ratkaisujen toteutta-
minen ja ylläpito.

Myös muilla tukipalveluilla on oma roolinsa (HR, talous, hankinta, tilat jne.) 
monikanavaisten asiointipalvelujen tukemisessa. Niitä ei tarkemmin käsitellä 
tämän käsikirjan kuvauksessa, sillä tukipalvelujen järjestäminen vaihtelee suuresti 
kuntakohtaisesti.

Monikanavaisen asiointipalvelun keskeisten tahojen tehtäviä ja rooleja on kuvattu 
seuraavassa taulukossa (sivulla 12). Tekemiset on ryhmitelty strategisen, taktisen ja 
operatiivisen johtamisen sekä tukipalvelujen näkökulmista. 

1.4
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Taulukko: Monikanavaisen asiointipalvelun tehtävät ja roolit

Strateginen johtaminen
Taktinen  
johtaminen

Operatiivinen johtaminen Tukipalvelut

Valtuusto /  
poliittinen johto

Kaupungin/ 
kunnan johto

Tulosyksiköt, joilla 
on moni kanavaista 
asiointipalvelua

Monikanavaiset 
asiointipalvelut 
palvelupisteet

Monikanavaiset 
asiointipalvelut 
Asiantuntijat 
Palvelun tuottajat

Viestintä Tietohallinto

Asiointipalvelun 
johtaminen

Poliittisen johdon 
koko naisomistajuus 
ja ohjaus, stra-
tegiat

Virkamiesjohdon 
ohjaus valtuuston 
päätöksen 
mukaisena eri 
tulosyksiköille 

Toimintasuunni-
telma / käyttö-
suunnitelma

Toiminnan ohjaus 
asiointipalvelujen 
eri palveluille 
asiointipalvelun 
toimintamallin 
linjausten mukaan

Toiminnan ohjaus 
asiointi palvelun 
toiminta mallin 
mukaan

Päivittäisen 
toiminnan ohjaus

Asiointipalvelun 
hallinta

Asiakkuus ohjelma 

Palveluohjelma

Kehittämis ohjelma

Ohjelman lin jauk set 
kaupungin operatii-
viselle johdolle

Asiakkuusohjelman 
tarkentaminen 
erilaisille asiointi-
palveluille ohjelman 
pohjalta

Asiointi-
palvelumallin 
toteuttaminen 
linjausten mukaan

Sidosryhmä-
viestintä, 
kumppaniverkoston 
perehdyttäminen

Koulutus materiaalit 
ja koulutuksen tuki

Omien palvelujen 
suunnittelu

Sidosryhmäviestin-
nässä avustaminen

Asiointipalvelun 
työkalujen kehittä-
minen 

Omistajuus ja 
kehittäminen

Tarpeet, kehityseh-
dotukset

Tarpeet, kehityseh-
dotukset

Tarpeet, kehityseh-
dotukset

Viestintä-
materiaalien 
toteutuksen tuki

Hankinnat

Asiointipalvelujen 
palvelu kuvaukset

Linjaus tulos-
yksiköille

Asiointipalvelujen 
palvelu kuvausten 
ohjaus

Asiointipalvelujen 
kuvaukset, kehitys-
tarpeet ja ylläpito

Sisältö ja ylläpito Yhtenäinen 
viestinnällinen ilme 
yli kanavien

Tietomalli (PAT), 
tekninen toteutus

Asiakkuudet ja 
yhtenäinen asioin-
tikokemus

Vastuu  
kokonais-
asiakkuudesta

Vastuu  
kokonais-
asiakkuudesta

Yhtenäisen toimin-
tamallin määrittely

Yhtenäisen toimin-
tamallin toteutus 
omalta osaltaan 
osana asiointipal-
veluprosessia

Omat palvelu polut 
osana kokonai-
suutta

Asiakas viestintä, 
suunnittelu

Yhteentoimivat 
järjestelmät

Asiointi palvelun 
vaatima asiakas-
tieto, (yhteisten 
tietojen hallinta)

Määrittely, hallin-
tamalli

Omistajuus

Resurssien varmis-
taminen

Tietojen ylläpito, 

Asiointipalvelun tarve 

Roolipohjainen näkymä professiopoh-
jaiseen tietoon käyttövaltuushallinnan 
perusteella

Tiedonvaihto ja 
näkyvyys tietoon

Tietomalli (PAT), 
tekninen toteutus

Strateginen johtaminen Taktinen  
johtaminen Operatiivinen johtaminen Tukipalvelut

Valtuusto /  
poliittinen johto

Kaupungin/ 
kunnan johto

Tulosyksiköt, joilla 
on moni kanavaista 
asiointipalvelua

Monikanavaiset 
asiointipalvelut 
palvelupisteet

Monikanavaiset 
asiointipalvelut 
palvelupisteet

Viestintä Tietohallinto

Sähköisten palve-
lujen kehittäminen

Kokonaisuuden 
ohjaus.

Asiakaspalaut-
teiden hyödyntä-
minen ohjauksessa

Kokonaisuuden 
ohjaus,

Linjaukset  
tulosyksiköille

Asiakas-
palautteiden 

hyödyntäminen 
ohjauksessa

Kehitystarpeet, 

osallistuminen 
kehittämiseen

Palvelutuottajan vastuu ja osallistuminen 
kehittämiseen

Asiantuntijan

vastuu, osallistu-
minen kehittämi-
seen

Osallistuminen 
kehittämiseen

Kokonaisvastuu 
järjestelmistä, 
yhteensopivuus

Palvelujen ja kump-
panien hallinta

Strategiset ohjeet, 
Palvelusalkun 
hallinta, tarpeiden 
kokoaminen, 
kumppaniverkoston 
hallinta

Palvelusalkun 
hallinta, tarpeiden 
kokoaminen, 
kumppaniverkoston 
hallinta,

Ohjaus moni-
kanavaisen asiointi-
palvelun tuottajille

Toiminta ohjauksen 
mukaan

Toiminta ohjauksen 
mukaan

Sidosryhmä-
viestintä

Asiakaspalvelutyö, 
asiakaskohtaa-
miset 

Seurantaraportit 
monikanavaisista 
asiointipalveluista,

Strategisten 
ohjeiden päivi-
tykset seurannan 
perusteella

Raportit moni-
kanavaisten 
asiointipalvelujen 
laadusta, määristä 
jne.

Laadunvarmistus, 
vasteaikojen 
seuranta

Asiakasneu-
vonta, sähköisen 
asioinnin tuki, 
kaupungin sisäinen 
yleis neuvonta 
Puheluiden välitys

Asiakasneuvonta, 
sähköisen asioinnin 
tuki 

Asiointipalvelun 
sisäinen (substans-
situki), täydentävät 
palvelut

Ajankohtainen 
palvelutieto  
(poikkeamat, 
häiriöt jne.)

Menettelyt

Tilannekuva

Omien palvelujen 
ajankohtaistiedot

Tiedottaminen 
poikkeuksista

Työkalut

Asiakasneuvonta 
taso-2 (substans-
sineuvonta)

Toimintamalli 
asiakasohjauksen 
osalta

Toimintamallin 
mukainen palvelun-
tuottajien ohjaus, 
palvelun neuvonta

Toiminta ohjauksen 
mukaan

Asiakasneuvonta Työkalut
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Kyvykkyyksien rooli  
monikanavaisen asiointipalvelun toiminnassa 

Kunnan tehtävät hoidetaan järjestämällä ja tuottamalla palveluita. Järjestäminen 
ja tuottaminen tapahtuvat kyvykkyyksien avulla. Tehtävät ja palvelut edustavat 
”mitä”- näkökulmaa, kyvykkyys edustaa ”miten ja millä” -näkökulmaa. 

Ilman tarvittavia kyvykkyyksiä palveluja ei pystytä tuottamaan, tai palvelutuotanto 
ei ole riittävän kannattavaa, tai palvelujen laatu ei vastaa niille asetettuja tavoit-
teita. Koska palveluita ja asiakasryhmiä on useita erilaisia, organisaatiolla voi olla 
samanaikaisesti käytössään useita eri liiketoimintamalleja ja kyvykkyyksiä (Lähde: 
JHS 179 luonnos 21.4.2016).

Kyvykkyyden osa-alueiden avulla kunta lunastaa palvelulupauksensa ja tuottaa 
lisäarvoa asiakkailleen. Kyvykkyyksien avulla kunta järjestää ja tuottaa asiakkail-
leen koko palvelutarjoomansa. Yhdenkin kyvykkyyden osa-alueen puuttuminen 
vaikuttaa palvelujen tarjontaan ja laatuun (esim. resurssien tai osaamisen puute). 

1.5

Kunnan kyvykkyyksien osa-alueet ja niiden kytkeytyminen palveluhierarkiaan.

Kyvykkyyksien  
osa-alueiden avulla...

...tuotetaan 
palvelutarjooma...

...ja arvo asiakkaalle

Palveluryhmät

Palvelupaketit

Palvelut

Toimintamallit

Prosessit

Tiedot

Rahoitus

Osaaminen

Kanavat  
(fyysiset tai ei-fyysiset)

Resurssit  
(henkilöt, materiaalit, tilat, 
tietojärjestelmät, tietovarannot/
tieto varastot, teknologia, 
työvälineet, luvat  
ja oikeudet, sopimukset)

Kyvykkyydet ovat välineitä, joilla 
toteutetaan arvolupaus asiakkaalle.

Kunta lunastaa arvolupauksensa 
toiminnan ja palvelujen muodossa 
ensisijaisesti kunnan asiakkaille 
(veronmaksajalle ja/tai palvelun 
käyttäjälle).
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Kyvykkyyksien hallinta

Kyvykkyyksien hallinta voidaan jakaa kolmeen tasoon:

•	 Strategisten kyvykkyyksien hallinta

 – Strategiataso

 – Kyky strategiseen suunnitteluun, kyvykkyyksien hallintaan ja 
uudistuvaan kehittämiseen

•	 Taktisten kyvykkyyksien hallinta

 – Toimintamallitaso

 – Palvelujen ja prosessien suunnitteluun tarvittavien kyvykkyyksien 
hallinta, palvelujen tarvitsemien kyvykkyyksien tunnistamisen ja 
määrittämisen kyvykkyyksien varmistaminen

•	 Operatiivisten kyvykkyyksien hallinta

 – Prosessi- ja palvelumallitaso

 – Palvelujen tuotantoon suoraan vaikuttavien kyvykkyyksien hallinta

Kyvykkyyksien hallinnalla vastataan kahteen pääkysymykseen:

Mitkä kyvykkyydet tarvitaan tietyn toiminnan hoitamiseen ja palvelujen 
järjestämiseen/tuottamiseen sekä lakisääteisten että kunnan itselleen 
ottamien tehtävien osalta?

Mitä kyvykkyyksiä tarvitaan, jotta eri toimijoille/sidosryhmille voidaan 
määrittää luonteva työnjako, esimerkiksi kuntien, kuntayhtymien, 
liikelaitosten, yritysten, järjestöjen tai tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
organisaatioiden välillä? 

Kunnan kyvykkyyksien osa-alueet ja niiden kytkeytyminen palveluhierarkiaan

Strategia  
&  

tavoitteet

Periaatteet 
& 

linjaukset

Toiminta 
& 

tuotanto

Strategiset tiedot

Taktiset tiedot

Operatiiviset tiedot

Strategisten kyvykkyyksien hallinta
Strategiataso

• strateginen suunnittelu, tavoitteen asetanta
• kyvykkyyksien hallinta
• kyvykkyyksien johtaminen ja uudistuva kehittäminen

Taktisten kyvykkyyksien hallinta
Toimintamallitaso

• palvelujen järjestämiseen tarvittavien kyvykkyyksien 
tunnistaminen ja varmistaminen

• palvelujen ja prosessien suunnitteluun tarvittavat kyvykkyydet

Operatiivisten kyvykkyyksien hallinta
Prosessi- ja palvelumallitaso

• palvelujen tuotantoon suoraan vaikuttavien kyvykkyyksien hallinta

Toimintaympäristötiedot
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Toimintamalli Prosessit Tiedot Kanavat Rahoitus Osaaminen

Henkilöt Materiaalit Tilat
Tietojärjes-
telmät

Tietovarannot 
/ tietovarasto

Teknologia Työvälineet
Luvat ja 
oikeudet

Sopimukset

Resurssit

Taulukko: Monikanavaisen asiointipalvelun kyvykkyyksien kuvausmalli

Kyvykkyyksien kuvausmalli

Kyvykkyydet on kuvattu kunkin ydinprosessin osalta alla olevan taulukkopohjan 
muotoon 
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Monikanavaisen 
asiointipalvelun 
asiakkuuksienhallinta (Y1)

Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksienhallinta on ydinprosessi, joka ohjaa 
asiointipalvelujen järjestämistä ja tuottamista. Asiakkuuksienhallintaa voi kuvailla 
seuraavan rakenteen mukaisesti.

Y1 Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksienhallinta

Y1.1 Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksienhallinnan  
toimintamallin kuvaus

Y1.1.1 Toimintamalli
Y1.1.2 Johtaminen
Y1.1.3 Ohjaus ja raportointi
Y1.1.4  Kyvykkyydet

Y1.2  Monikanavaisen asiointipalvelun asiakashaluaman ymmärtäminen
Y1.2.1 Asiakastarpeiden tunnistaminen

• Asiakastarpeiden muutosten ennakointi 
Y1.2.2 Yhteisen asiakaskokemuksen muotoilu

• Asiakaspalautteen hallinta
• Asiakkaiden osallistuminen kehittämiseen

Y1.3  Monikanavaisen asiointipalvelun asiakassegmentointi
Y1.3.1 Segmenttien määrittely
Y1.3.2 Segmenttikohtaisten tavoitteiden asettaminen
Y1.3.3 Asiakasprofilointi
Y1.3.4 Segmenttikohtaiset toimintamallit

Y1.4 Monikanavaisen asiointipalvelun palvelutarjooman periaatteet 

• Asiakkuuksienhallinnan esimerkkejä ja työkaluja

2 
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Asiakkuuksienhallinnan osuus koko toimintamallista on rajattu seuraavassa 
kuvassa punaisella viivalla. 

Asiakkuuden elinkaaren eri vaiheita ovat: asiakkaaksi tuleminen, asiakassuhteen 
hoitaminen ja asiakassuhteen päättäminen. Asiakkuuden elinkaarta tulee pystyä 
tarkastelemaan sekä palvelukohtaisesti että kokonaisasiakkuuden näkökulmasta.

Asiakkuuksienhallinnan tehtävänä on tarkastella asiakkaan palveluja kokonai-
suutena: oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan. Asiakkuuksien-
hallinnan osaprosesseja on kaksi. Asiakashaluaman ymmärtäminen koostuu 
asiakastarpeiden tunnistamisesta ja yhteisestä asiakaskokemuksesta. Asiakkaiden 
segmentointi puolestaan kattaa sekä asiakkaiden segmentoinnin, profiloinnin että 
segmenttikohtaiset toimintamallit.

Asiakkuuksienhallinnassa kootaan yhteen asiakkaiden tarpeet, palveluhistoria 
ja kokemukset sekä määritellään palveluperiaatteet asiointipalvelujen järjestä-
miselle. Asiakkuuksienhallinta tuottaa strategiaohjausprosessille analysoitua 
asiakas tarve- ja asiakastietoa.

Asiakkuuksienhallinta ei suoraan ohjaa yksittäisen asiakkaan palveluprosessia. 
Tämä tapahtuu asiointipalvelujen tuotannon operatiivisessa ohjauksessa.

Asiakkuuksienhallinnan keskeiset tekijät

Asiakkuuksienhallinta on kokonaisuus, joka saa suuntalinjansa asiakkuusstra-
tegiasta. Asiakkuuksienhallinnan asiakastietojen avulla pyritään ymmärtämään 
asiakkaan tarpeita ja asiakashaluamaa. Analysoimalla näitä tietoja ja muuta dataa 
saadaan pohja asiakkaiden segmentoinnille ja segmenttikohtaisten toiminta-
mallien kehittämiselle. Toimintamallien soveltuvuutta ja toiminnan onnistumista 
analysoidaan mm. asiakaspalautteen hallinnan avulla sekä vertaamalla toiminnan 
onnistumista tavoitteisiin. Palautteen hallinnan ja mittarien on tarkoitus tukea 
johtamista ja toiminnan kehittämistä. 

Kaavio: Asiakkuuksienhallinta osana monikanavaisen asiointipalvelun toimintamallia

Y1.Asiointipalvelujen asiakkuuksienhallinta

Y2. Asiointipalvelujen  
järjestäminen

Y3. Asiointipalvelujen tuotanto

Asiakashaluaman ymmärtäminen 
Asiakastarpeiden tunnistaminen

Yhteinen asiakaskokemus

Palvelukokonaisuuksien  
ja –kanavien valinta ja hallinta

Palvelukehitys

Asiointipalvelutuotannon 
 hallinta

Asiakassegmentointi

Asiointi- 
palvelujen 

järjestämisen 
ohjaus

Palvelutuotannon 
kyvykkyyksien hallinta  

ja palvelutuotannon  
ohjaus

Strategiset valinnat
kokonaisuuden  
hallinta

Taktinen  
asiakkuuksien ohjaus

Asiakkaan palvelukokemus

Palvelutarve

Palveluherätteet

Asiakaskontakti

Asiakastiedot
Asiakastiedot

Asiakkaan kokemus ja palaute palvelusta, asiakastyytyväisyystieto

Edelleen 
ohjaus 
toimialan tai 
kumppanien 
palveluihin 

Strategia, toiminta-
ympäristöanalyysi,  
asiakkuusohjelma, 
palvelujen 
järjestämisen 
ohjelma, 
talousarvio, 
käyttösuunnitelma 

Palaute palve-
lusta ja asiakas-
tyytyväisyys - 
tieto

Toiminnanohjaus  
(tuotanto, kapasiteetti, laatu, 
kustannustieto) 

Asiakaskokemus

Asiakkuuksien- 
hallinnan johta-

minen 

Asiakas

Asiointipalvelu

Palvelun tarjoaminen

Asiakastietojen ja –suhteiden 
analyysi ja hallinta

CRM

Asiakkaan 
osallistuminen 
palvelukehittä-

miseen

Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksienhallinnan toimintamallin kuvaus



18Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja

Monikanavaisen asiointipalvelun 
asiakkuuksienhallinnan johtaminen (Y1.1)

Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksienhallinta vastaanottaa ja välittää 
muiden prosessien kanssa erilaista informaatiota. Seuraavassa kuvassa on esitetty 
asiakkuuksienhallinnan ja muiden prosessien väliset yhteydet siten, että ohjausyh-
teydet on kuvattu yhtenäisillä nuolilla ja informaatioyhteydet katkoviivoilla. 

2.1

Kaavio: Asiakkuuksienhallinnan keskeiset tekijät

Kaavio: Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksienhallinta

A
si

ak
ku

u
ss

tr
at

e
g

ia

• Asiakastarpeet ja asiakashaluama
• Päätöksentekokriteerit, asiakkaan toiminnan ymmärtäminen
• Asiakassuhteen luonne ja syvyys

Asiakastietojen hallinta  

• Palvelutarpeiden selvittäminen
• Asiakaskohtaisen palvelutarpeen selvittäminen
• Analysoidun asiakastiedon tuottaminen

Datan hyödyntäminen ja analysointi

• Henkilöasiakkaat / Yritysasiakkaat / Matkailijat /Segmentti x / Segmentti y / 
Potentiaaliasiakkaat

• Palvelukanavat: henkilökohtaiset /puhelin / sähköiset palvelut / kumppanit
Segmentointi

• Segmenttikohtaiset toimintamallit
• Segmenttikohtaiset suunnitelmat
• Roolit ja vastuut, asiakkuuden omistajuus
• Palvelukanavat ja kumppanien käyttö
• Asiakastietojen ylläpito / vastuut

Toimintamallit 

• Asiakas- ja kumppanityytyväisyys, suora palaute 
• Kerääminen – hallinta – hyödyntäminenPalautteen hallinta 

• Asiakastyytyväisyys
• Palvelujen laatu
• Prosessien toimivuus
• Henkilöstö ja osaaminen

Tavoitteet ja mittarit   

• Koko organisaation sitoutuminen
• Jatkuva kehittäminen
• Oikeat työkalut
• Positiiviset tulokset

Johtaminen ja muutoksen hallinta

Kunnan tukiprosessit    (Henkilöstöhallinta, taloushallinta, hankinnan hallinta, tilahallinta, tiedon hallinta, ICT-hallinta, markkinointi ja viestintä)

Asiakas (yksilö, yritys, yhteisö, yhteiskunta)

Asiointipalvelujen 
asiakkuuksien hallinta

Asiakastarve

Talousarvio

Asiakassegmentointi

Asiakkuusohjelma
Analysoitu  
asiakastieto

Strateginen  
ohjaus

Analysoitu asiakastarve
Ideat

Asiakkuustieto

Määräarvio
Palveluverkkotarve
Laatutavoite

Asiointipalvelujen 
järjestäminen

Päätöksenteko

Rahoitus- ja talousohjaus Strategiaohjaus
Asiakkuuksien  
ja palvelujen  

optimoinnin ohjaus

Kehittämisen  
ohjaus

Toimintaympäristötieto
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Asiakkuuksienhallintaa ohjaa asiakastarpeen lisäksi asiakkuuksia koskeva strate-
ginen ohjelma, talousohjaus sekä strateginen asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus. 
Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksienhallinta kokoaa asiakastarpeita ja 
hyödyntää toimintaympäristötietoja niiden arvioinnissa ja muutosten ennustami-
sessa. Se ohjaa asiointipalvelujen järjestämistä.   

Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksien  -
hallinnan ohjaus ja raportointi (Y1.1.1)

Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksienhallintaa ohjaa asiakastarpeen 
lisäksi kunnan strategiasta johdettu asiakkuuksia koskeva strateginen ohjelma. 
Asiakkuuksienhallinta ottaa kantaa peruspalvelujen ja lisäpalvelujen tuottami-
seen asiakastarpeiden pohjalta, ohjausprosessin määrittämien painopisteiden 
mukaisesti.

Asiakkuuksienhallinta tuottaa analysoitua asiakas- ja asiakastarvetietoa strategia-
ohjausprosessille. Se tuottaa palvelujen ja asiakastarpeiden määräarvion, palvelu-
verkkolinjaukset sekä ylätason laatutavoitteet palvelujen järjestämisprosessille.

Asiakkuuksienhallinta ei ota strategisella tasolla kantaa palvelujen tuottamistapaan.

Sitä ohjaavat seuraavat prosessit:

•	 Strategiaohjaus: Asiakkuuksienhallinnan ohjaus asiakkuusohjelman 
kautta

•	 Rahoitus- ja talousohjaus: Talousarvion reunaehdot 
asiakkuuksienhallinnan tiedoksi

•	 Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus: Asiakkuuksienhallinnan 
strateginen ohjaus

2.1.1

Y1. Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksienhallinta

Syötetieto Tietolähde

Väestötieto, asumistieto, 
rakentamistieto, ennusteet, 
työllisyys

Tietopalveluyksikkö

Tutkimukset, selvitykset, 
analyysit asiakastarpeista 
ja toteutuneesta palvelujen 
käytöstä

Tietopalveluyksikkö
Toimialat

Asiakaspalaute Spontaani- ja systemaat-
tinen palaute

Toimipisteet 
Asiakkaiden preferenssit

Toimipisterekisteri (kuntien 
toimipaikkatieto)

Strategia, asiakkuusohjelma Strategiaohjaus

Asiakkuuksien ja palvelujen 
ohjauksen linjaukset

Asiakkuuksien ja palvelujen 
optimoinnin ohjaus

Talousohjauksen reuna-
ehdot ja tavoitteet

Talous- ja rahoitusohjaus

Tulostieto
Tulostiedon  
hyödynnettävyys

Toimintaympäristöanalyysi Asiakkuuksien hallinta

Asiakastarveanalyysit, 
toteutunut palvelujen 
käyttö

Asiakkuuksien hallinta

Asiakasprofilointi, asiakas-
segmentointi

Palvelujen järjestäminen ja 
palvelujen ohjaus. 

Analysoitu asiakaspalaute 
ja asiakastarve

Voidaan hyödyntää strate-
giaprosessissa

Palveluverkkotarve Voidaan hyödyntää strate-
giaprosessissa ja palvelujen 
ohjauksessa

Volyymi- ja laatutavoitteet 
asiakastarpeen pohjalta

Palvelujen järjestäminen

Kaavio: Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksienhallinnan syöte- ja tulostiedot
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Asiakkuuksienhallinta ohjaa asiointipalvelujen järjestämistä (palvelutarjooma, 
palvelumäärät, palvelujen prioriteetit, palveluverkkonäkemys ja palvelujen laatu-
tavoitteet) ja raportoi strategiaohjaukselle (tuottaa syötetietona strategiselle 
ohjaukselle arvioituja asiakastarpeita). 

Monikanavaisen asiointipalvelun  
asiakashaluaman ymmärtäminen (Y1.2)

Asiakashaluaman ymmärtäminen muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta

•	 Asiakastarpeiden tunnistaminen

•	 Yhteisen asiakaskokemuksen muotoilu

Asiakashaluaman ymmärtämisellä pyritään tunnistamaan erilaisia, tarpeiltaan 
ja odotuksiltaan yhteneviä asiakasryhmiä, sekä kehittämään palvelutarjontaa ja 
sellaisia palveluja, jotka palvelevat asiakkaita mahdollisimman hyvin. Asiakas-
haluamaa voidaan avata yrityksille ja muille toimijoille, jotta he voivat kehittää 
palvelujaan ja tuotteitaan.

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu osakokonaisuudet tarkemmin.

Monikanavaisen asiointipalvelun  
asiakastarpeiden tunnistaminen (Y1.2.1)

Tunnistamisen tarkoituksena on varmistaa, että palvelujen järjestämistä, kehittä-
mistä ja palvelutuotantoa ohjataan todellisten asiakastarpeiden perusteella. On 
myös tärkeää ymmärtää, että asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat erilaisia. 

2.2

2.2.1

Toimintamalli Prosessit Tiedot Kanavat Rahoitus Osaaminen

Asiakkuudenhallinnassa 
tarkastellaan palveluja 
kokonaisuutena: kootaan 
yhteen asiakkaiden 
tarpeet, palveluhis-
toria ja kokemukset ja 
määritellään palveluperi-
aatteet asiointipalvelujen 
järjestämiselle.

Asiakkuuksienhallinta 
tuottaa analysoitua asia-
kastarve- ja asiakastietoa 
strategiaohjausprosessille

Asiakashaluaman ymmär-
täminen

Asiakassegmentointi

Asiakkuusohjelma

Asiakastarpeet

Asiakassegmentointi

Toimintaympäristötieto

Talousarvio

Palveluohjelma

Palvelutarjooma

Omistajaohjauksen 
periaatteet

Kehittämisohjelma

Strategiset kanava-
ratkaisut

Budjetti

Ulkopuolinen rahoitus

Strateginen suunnittelu

Johtaminen

Priorisointi

Tavoiteasetanta

Profilointi

Seuranta

Analysointi

Ennustaminen

Poliittinen ohjaus

Laadunhallinta

Henkilöt Materiaalit Tilat
Tietojärjes-
telmät

Tietovarannot / 
tietovarasto

Teknologia Työvälineet
Luvat ja 
oikeudet

Sopimukset

Kunnanvaltuusto

Lautakunnat

Johtokunnat

Asiointipalvelun 
omistaja 

Kehittämisjoh-
taja / -päällikkö

Talousjohtaja

Asiakkuus ohjelma

Talousarvio

Palveluohjelma

Strategia

Tulostavoitteet

Tuloskortti

Tulosraportit

Suunnitelmat

Ohjeistukset

Asiointi palvelu jen 
järjestämi sen 
ohjausmateriaalit

Back office 
-tilat

Palvelusalkku

Markkinatieto-
palvelu

Kyvykkyyskart-
tojen hallinta

Toiminnan suunnit-
telu ja seuranta

Toiminnan ohjaus

CRM- järjestelmä

Analytiikka

Palvelutiet o-
varanto

Yhteiset  
asiakastiedot

Tuloskortti ja 
mittaristo

Office-järjes-
telmät

Tietosuoja

Asiakastietojen 
tallentaminen

Asiakas tietojen 
siirto / jaka-
minen (hallinta) 

Tulossopimus

Toimialojen 
sopimukset

Alihankinta-
sopimukset

Kumppani-
sopimukset

Resurssit

Taulukko: Esimerkki asiointipalvelujen asiakkuuksienhallinnan johtamiseen vaadittavista strategisista kyvykkyyksistä
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Asiakastarpeiden tunnistamisen ja asiakaskokemuksen osakokonaisuudet muodos-
tavat pohjan asiakkaiden segmentoinnille ja segmenttikohtaisten toimintamallien 
kehittämiselle.

Monikanavaisen asiointipalvelun asiakastarpeiden tunnistaminen on lähtökohta 
toiminnan suuntaamiselle ja palvelujen kehittämiselle, ottaen kuitenkin huomioon 
taloudelliset realiteetit.

Asiakkuustiedon hallinta asiakkaiden tarpeiden tunnistamisessa aloitetaan tarvit-
tavien tietojen määrittelyllä. Sitten kartoitetaan, mitä olemassa olevaa tietoa on 
käytettävissä, ja miten uutta tietoa voitaisiin hankkia toimintaa tukemaan.

•	 Mitä tietoa?

 – Tarve määriteltävä asiakassegmenteittäin

•	 Miten olemassa olevaa tietoa voisi hyödyntää paremmin?

 – Asiakasdata

 – Oman organisaation muu tieto

 – Toimialojen tieto

 – Tulosyksiköiden tieto

 – Muiden viranomaisten tieto

 – Etujärjestöjen, kolmannen sektorin, yritysten yms. 
organisaatioiden tieto 

 – Asiakkaan omatieto (My data)

•	 Miten uutta tietoa hankitaan?

 – Tiedon hankinta osana asiakasprosesseja

 – Palvelujen käytön rekisteröinti ja seuranta

 – Palautejärjestelmä

 – Asiakastyytyväisyystutkimukset, tarvekartoitukset

 – Erillinen tutkimustoiminta

Tietoturva-, tietosuoja- ja julkisuusperiaatteet on huomioitava asiakastietojen 
hallinnassa tarkasti.

Monikanavaisen asiointipalvelun asiakastarpeiden muutosten ennakointi

Asiakastarpeiden muutosten ennakoinnissa voidaan hyödyntää monia eri tietoja:

•	 Toimintaympäristön analyysi: eri lähteistä saatavilla olevan 
tiedon analysointi ja ennusteiden laatiminen toimintaympäristön 
kehittymisestä 

•	 Asiakaspalautteen hallinta: eri lähteistä saatavan palautetiedon 
yhdistäminen, luokittelu, kohdentaminen ja hyödyntäminen 
asiakastarpeiden muutosten ennakoinnissa

•	 Asiakkaiden asioinnista kertyvän tiedon hyödyntäminen (Data 
Warehouse, DW): kaupunkitasoisesti asiakkaan asioinnista ja 
taustatiedoista kertyvän tiedon analysointi ja hyödyntäminen (usein 
anonyymi)

•	 Ulkoisista lähteistä saatavilla oleva asiakastieto: eri lähteistä saatavilla 
olevan tiedon hyödyntäminen asiakaskokemustietojen rikastamiseksi

•	 Tutkimustieto asiakkaisiin liittyen: tutkimuksista saatavilla olevan 
tiedon hyödyntäminen asiakashaluaman ymmärtämiseksi
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Asiakastarpeiden muutosten ennakoinnissa tulee perinteisen seurannan sijaan 
keskityttävä ennakoivaan analytiikkaan. 

Asiakastiedon hallinnan näkökulmasta asiakkuuksien johtamisessa on tapah-
tumassa selkeä muutos kohti ennakoivan analytiikan hyödyntämistä. Muutos 
tapahtuu kehittyneiden välineiden avulla.  

Kuvan termejä:

Deskriptiivinen analytiikka: tekniikoita, joiden avulla voidaan ymmärtää dataa ja 
analysoida liiketoiminnan suorituskykyä

Diagnostiivinen analytiikka: tekniikoita, joiden avulla voidaan ymmärtää, mitä on 
tapahtunut ja miksi

Prediktiivinen analytiikka: tekniikoita, joiden avulla voidaan analysoida nyky- ja 
historiatietoa, jotta voidaan päätellä, mitä todennäköisesti tapahtuu tai ei tapahdu

Preskriptiivinen analytiikka: tekniikoita, joiden avulla voidaan laskennallisesti 
kehittää ja analysoida vaihtoehtoja organisaation toiminnalle

Päätöksentekoa tukeva analytiikka: tekniikoita, joiden avulla voidaan visualisoida 
informaatiota päätöksenteon tueksi

Lähde: Big Data and Analytics [Kaiser et al. 2014]

Deskriptiivinen 
analytiikka

Mitä on  
tapahtunut?

Diagnostiivinen 
analytiikka

Miksi on  
tapahtunut?

Prediktiivinen 
analytiikka

Mitä tulee 
tapahtumaan?

Prespriktiivinen 
analytiikka

Miten saadaan 
tapahtumaan?

Informaatio

Optimointi

Näkemys  

menneestä

Näkemys  

(nykyhetkellä)

Ennakoiva  

näkemys

A
rv

o

Vaikeusaste

Kaavio: Asiakastarpeiden muutosten ennakointi

Kaavio: Muutos asiakkuuksien johtamisessa asiakastiedon hallinnan näkökulmasta

• Strategian ja tavoitteiden tutkimista ja 

raportointia

• Toiminta strategisella tasolla, myöhässä

• Potentiaali vaikea laskea

Perinteinen malli Moderni malli

• Strategian ja tavoitteiden jalkauttamista

• Toiminta jokaisessa 

vuorovaikutustilanteessa

• Potentiaali laskettavissa reaaliajassa

Raportointi Johtaminen
Ennakoiva
analytiikka
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Monikanavaisen asiointipalvelun yhteisen 
asiakaskokemuksen muotoilu (Y1.2.2)

Asiakaskeskeinen toimintamalli edellyttää asiakastarpeiden kehittymisen jatkuvaa 
seurantaa eri tasoilla. Asiakaskohtaamisissa ja muuten syntynyttä tietoa tulee 
kytkeä palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Asiakastarpeiden tunnistaminen ja yhteisen asiakaskokemuksen muotoilu tapah-
tuvat eri tasoilla. Syntyvää tietoa tulee pystyä analysoimaan ja kohdentamaan 
erilaisille kokonaisuuksille, kuten esimerkiksi kaupunkitasoisille asiakassegmen-
teille, kapeille alasegmenteille, asiakaspolkusegmenteille, palvelukokonaisuuksiin, 
yksittäisiin palveluihin, asiointikanaviin ja jopa yksittäisiin asiakkaisiin tietosuoja-
säädökset huomioiden.

Yhteisen asiakaskokemuksen muotoilun avulla pyritään varmistamaan palvelujen 
tasalaatuisuus ja kehittämään toimintaa jatkuvasti paremmin asiakkaita palvelevaksi.

Asiakaspalautteen kerääminen on perinteinen tapa hankkia tietoa asiakaskoke-
muksesta. Valitettavan usein toiminta kuitenkin rajoittuu vain palautteen keräämi-
seen, eikä sitä osata kunnolla hyödyntää. Asiakaspalautteen hallinnassa painopis-
tettä tuleekin selkeästi siirtää sen hyödyntämiseen toiminnan suunnittelussa ja 
kehittämisessä. Tärkeintä on tehdä johtopäätöksiä palautteen analyysien pohjalta 
ja toteuttaa niistä johdetut kehittämistoimenpiteet. 

2.2.2

Kaavio: Asiakaspalautteen hallinnan painopiste siirrettävä hyödyntämiseen

Kerääminen Tallentaminen Reagointi Analysointi ja
Raportointi

Hyödyntäminen

Monipuoliset  
palautekanavat

Järjestelmällinen  
palautteen tallentaminen

Analyzer
Tietojen analysointi

CRM
Asiakaskohtaiset  

tiedot ja toimenpiteet

Tulosten vertailu:

Strategiset  
tavoitteet

Asiakastyytyväi-
syystavoitteet

Laatutavoitteet

Muut mittarit

Palautteen systemaattinen 
analysointi, eri tarpeisiin 

 räätälöidyt raportit

Toimenpiteiden hallintaNopea reagointi

Johdon 
yhteen vedot, 
tärkeimmät  
tulokset

Prosessikohtaiset 
raportit

Yksikkö- / tiimi-
kohtaiset raportit

Tuotteiden ja palve-
luiden kehittäminen

Asiakastyytyväisyys-
tutkimukset

www, Some,
Sähköpostit

Palautelomakkeet,
Kirjeet

Call Center
Puhelinpalautteet

Henkilökohtaiset 
asiakaskontaktit

Toiminta-
mallien 
kehittä-
minen
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Järjestelmällinen asiakaspalautteen hallinta tarjoaa monia hyötyjä toiminnan 
kehittämiseen. Seuraavassa on listattuna esimerkkejä sen eduista:

•	 Asiakastyytyväisyys- ja palautetieto luontevaksi osaksi toiminnan 
kehittämistä

•	 Tietojärjestelmiin integroitu asiakaspalautteen kerääminen 
toteutettavissa lähes ilman kustannuksia

•	 Prosesseihin sidottujen palautekyselyjen avulla tiedon kerääminen 
jakaantuu pienempiin/tarkempiin osiin (lyhyemmät kyselyt 
asiakkaille)

•	 Asiointitapahtumien jälkeen viiveettä toteutettavat kyselyt 
ajankohtaisempia asiakkaille; vastausmotivaatio ja tulosten 
luotettavuus paranee, kun asioinnin ja palautteen väliaika pienenee

•	 Asiakastyytyväisyystiedot saadaan kohdennettua asiakkaittain, 
asiakassegmenteittäin ja palveluittain

•	 Asiointiprosessien toimivuuden seuranta tehostuu

•	 Suoran palautteen hyödyntäminen tehostuu

Asiakaspalautteen hallinnalla pyritään kehittämään omaa toimintaa niin, että 
asiakaskokemus vastaisi asiakashaluamaa hyvin, taloudelliset realiteetit ja kunta-
laisten tasapuolisen kohtelun vaatimukset huomioiden. Näiden välillä on useita, eri 
vaiheisiin liittyviä haasteita, jotka on ratkaistava, jotta yhteisen asiakaskokemuksen 
muotoilu saadaan onnistumaan.

1. On ymmärrettävä asiakkaan todellinen asiakashaluama.

2. On osattava määritellä palvelu, joka vastaa asiakkaan tarpeeseen.

3. On pystyttävä toteuttamaan palvelu määritetyllä tavalla.

4. On osattava viestiä palvelusta asiakkaalle oikealla tavalla.

5. On varmistettava, että asiakas kokee palvelun odottamallaan tavalla.

Haasteet liittyvät monelta osin tiedonhallintaan ja katkeamattomaan tiedon siirty-
miseen toiminnan eri vaiheissa. Oikeanlainen asiakaspalveluasennoituminen luon-
nollisesti vaikuttaa onnistumiseen. Datan hyödyntäminen on keskeisessä asemassa 
asiakashaluaman ymmärtämisessä. Teknologian ja analyysityökalujen kehittyessä 
tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia perinteisten mallien rinnalle. Esimerkkejä 
uusista työkaluista ovat Big data ja ennakoiva analytiikka. 

Säilytys

Data

Julkaisu
Proses-
sointi ja 

analytiikka

Kuinka voimme parantaa 
asiakas prosessien läpi-
menoaikaa?

Mitä me tiedämme tällä 
hetkellä tästä asiakkaasta 
ja/tai asiakasryhmästä?

Mikä on tämän tilan teen 
riskianalyysi ja suositeltu 
toimenpide?

Paikalliset 
palvelut

Pilvipalvelut

Ulkoiset lähteet

Data yksilöistä ja 
organisaatioista

Historiadata
siitä mitä on
tapahtunut

Data palveluista ja 
suoritteista

1. Integrointi 2. Prosessointi 3. Julkaisu 4. Käyttö

Kaavio: Big data ja ennakoiva analytiikka asiakashaluaman ymmärtämisen työkaluina
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Yksi monikanavaisen asiointipalvelun keskeinen tavoite on tunnistaa uudet, kunnan 
lakisääteisiä palveluja täydentävät palvelutarpeet. Näiden palvelujen ja tuot-
teiden toteutuksessa kumppaneilla on keskeinen rooli, ja ne lisäävät yritysten ja 
kolmannen sektorin elinvoimaisuutta. Uusien palvelujen kehittäminen on huomat-
tavasti helpompaa, jos yritykset ja kolmas sektori voivat hyödyntää asiakkaista 
olemassa olevaa tietoa.  

Asiakkaiden osallistuminen kehittämiseen

Kun asiakkaita halutaan osallistumaan kehittämiseen, tulee se tehdä suunnitelmal-
lisesti. Ensin määritellään, mitä tietoa asiakkailta halutaan saada ja keinot, joilla 
asiakkaita saadaan mukaan. Keskeisintä on kuitenkin määritellä se, miten asiak-
kailta saatavaa tietoa hyödynnetään. 

3. Varastoi 
ja jalostaa

4. Analytiikka

5. Raportointi

6. Julkaisee hyödyn-
nettäväksi

2. Rikastaa

1. Kerää ja  
vastaanottaa

Operatiiviset järjestelmät,
Sensoridatan lähteet

Kunnan palvelut
Yksityisen sektorin palvelut
Kolmannen sektorin palvelut

Kaavio: Asiakkaiden osallistuminen kehittämiseen – toimintamallin elementit

Asiakas 
osallistujana

1.
Mitä

tietoa

2.
Miten

osallistua

3.
Miten

osallistua

Kaavio: Palvelujen kehittäminen informaation avulla
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Kun tarvittavat tiedot on määritetty, asiakkaita voi ottaa mukaan kehittämiseen 
monin tavoin:

•	 Asukas- ja asiakasraadit

•	 Kehittäjäkahvilat (Learning café)

•	 Kokemusasiantuntijat

•	 Kehittäjäasiakkaat

•	 Kyläyhdistykset, järjestöyhteistyö

•	 Kehittäjäryhmät, esim. vanhus- ja vammaisneuvostot 

•	 Työpajat

•	 Asiakaspalautteet

•	 Spontaani palaute

•	 Kyselyt

•	 Digitaaliset kanavat ja verkkokeskustelut

Asiakkaat voivat osallistua kehittämiseen monella tasolla. Kehittäminen voi 
kohdistua esimerkiksi: 

•	 yksittäisen asiointipalvelun kehittämiseen

•	 asiointipalvelujen (strategiseen) suunnitteluun

•	 asiointipalvelujen tuottamiseen

Monikanavaisen asiointipalvelun 
asiakassegmentointi (Y1.3)

Asiakassegmentoinnin tehtävä on ryhmitellä asiakkaat tarpeiden, odotusten tai 
asiakashaluaman perusteella yhteenkuuluviin ryhmiin, ja määritellä toiminta-
mallien segmentit.

Asiakassegmentoinnin osa-alueita ovat:

•	 Segmenttien määrittely

•	 Segmenttikohtaisten tavoitteiden asettaminen

•	 Asiakasprofilointi

•	 Segmenttikohtaiset toimintamallit 

Asiakassegmentoinnin avulla voimavarat voidaan kohdistaa mahdollisimman 
tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Seuraavissa luvuissa on kuvattu segmentointiin liittyviä malleja ja esimerkkejä 
tarkemmin.

Monikanavaisen asiointipalvelun  
segmenttien määrittely (Y1.3.1)

Asiakkaiden segmentointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa mallia. Aluksi mietitään, millä 
perusteella asiakkaat tulisi segmentoida. Tähän on olemassa monia näkökulmia, 
esimerkiksi seuraavat:

•	 Palveluiden mukaan

•	 Toimintamallien mukaan

•	 Jakelukanavien mukaan

•	 Vaikuttavuuden mukaan

2.3

2.3.1
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Asiakkaiden segmentoinnin ja segmenttien määrittelyn lähtökohtana on ymmärrys 
asiakashaluamasta ja tunnistetut asiakastarpeet. Niiden pohjalta pyritään löytä-
mään samankaltaisia asiakasryhmiä, joille voidaan tarjota yhteneviä asiointi-
palveluja.

Segmentointi on tyypillisesti pidemmän aikavälin toimintamalli, jota ei jatkuvasti 
muuteta. Se voi kuitenkin kehittyä ajan myötä.

Monikanavaisen asiointipalvelun segmenttien määrittelyssä tulee huomioida 
ainakin seuraavat seikat:

•	 Segmenttien määrittely voi perustua useisiin erilaisiin tekijöihin

•	 Tyypillisesti segmentointi perustuu ominaisuuksiin, jotka voidaan 
tunnistaa, dokumentoida ja luokitella

•	 Määrittelyssä muodostetaan ominaisuuksista yhdistelmiä, joiden 
perusteella asiakkaat jaetaan segmentteihin

•	 Segmentoinnin lähtökohtana voivat toimia esim. seuraavat 
ominaisuudet:
 –  Ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja asumismuoto, siviilisääty, 
perhesuhteet, työtilanne jne.

•	 Segmentointi voidaan tehdä myös jakamalla asiakkaat 
erityistarveryhmiin, joilla tietyt asiat korostuvat 

Asiakkaiden segmentointi voi perustua myös heidän muuttuneeseen elämän-
tilanteeseensa, jossa tarvitaan tietyn tyyppisiä palveluja.

Kaavio: Segmentointimalli: Monikanavaiset asiointipalvelut aiheittain

Palvelut valituille asiakasryhmille

Työttömän palveluopas

Opas kokoaa yhteen keskeiset 
valtion, kuntien ja järjestöjen 
tuottamat tiedot ja palvelut 
työttömälle.

Vakavasti sairastuneen 
palveluopas

Opas tarjoaa tietoa  
vakavista sairauksista 
sairastuneelle tarjolla olevista 
palveluista sekä tukea arjessa 
selviämiseen.

Ikääntyvän palveluopas

Opas tarjoaa tietoa 
ikääntyville ja heidän 
läheisilleen tärkeistä asioista 
ja palveluista.

Viittomakielisen palveluopas

Oppaaseen on koottu 
julkishallinnon verkko-
palveluja, jotka sisältävät 
viittoma kielistä aineistoa 
tai viittomakielisille tärkeitä 
tietoja ja palveluja.

• Asuminen ja rakentaminen

• Kirjasto- ja tietopalvelut

• Kulttuuri ja viestintä

• Laki ja oikeusturva

• Liikenne ja matkailu

• Liikunta ja ulkoilu

• Maahan- ja maastamuutto

• Opetus ja koulutus

• Perhe- ja sosiaalipalvelut

• Terveys ja ravinto

• Turvallisuus ja järjestys

• Työ ja eläkkeet

• Verotus ja rahoitus

• Ympäristö ja luonto

Palveluryhmät
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Monikanavaisen asiointipalvelun segmentti-
kohtaisten tavoitteiden asettaminen (Y1.3.2)

Kun tarpeiltaan ja odotuksiltaan yhtenäiset asiakasryhmät on tunnistettu ja 
segmentoitu, tulee määritellä segmenttikohtaiset tavoitteet. Tavoitteilla pyritään 
siihen, että tekeminen ja tarjottavat palvelut kohdistuvat asiakkaiden kannalta 
oikein. Tavoitteet tulee asettaa niin, että niiden toteutumista voidaan mitata. 
Niiden asettamisessa on mahdollisuuksien mukaan huomioitava myös pidemmän 
tähtäimen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, jota voidaan saavuttaa esim. ennaltaeh-
käisevillä palveluilla.  

Asiakkuuksienhallinnan esimerkkejä ja työkaluja -luvussa (s.30) on kuvattu 
esimerkkipohjia tavoitteiden asettamiselle

Monikanavaisen asiointipalvelun  
asiakasprofilointi (Y1.3.3)

Asiakkaiden profilointi on segmentointia dynaamisempaa. Se tapahtuu tilanne- ja 
tapauskohtaisesti asiakkaista ja heidän asioinnistaan kulloinkin käytettävissä 
olevien tietojen perusteella.

Profilointia voidaan helpottaa pyytämällä asiakasta rekisteröitymään ja kirjautu-
maan sähköiseen asiointipalveluun. Siellä asiakas voi itse määritellä kiinnostuksen 
kohteitaan ja täydentää muita taustatietojaan.

Profilointia voidaan tehdä esim. seuraavien tietojen perusteella:

•	 Asiakkaan kiinnostuksen kohteet

•	 Asiakkaan erityistarpeet

•	 Asiakkaan perhesuhteet

•	 Asiakkaan aikaisempi asiointi, palaute ja käyttämät palvelut

•	 Asiakkaan preferoimat palvelukanavat

2.3.2

2.3.3

Kaavio: Asiakkaiden tarpeista lähtevät tavoitteet johtavat vaikuttaviin palveluihin

Tavoitteet

Panokset

Toimenpiteet

Tuotos/ 
palvelu

Välittömät 
vaikutukset

Yhteis-
kunnallinen 

vaikuttavuus
Asiakas-

 lähtöiset tavoitteet 
ohjaavat…

...resurssien 
kohdentamista…

...toimenpiteisiin, 
jotka tuottavat…

...mielekkäitä 
palveluita, 
johtaen… 

...välittömiin 
vaikutuksiin,

ja aikaansaaden 
laajempaa... 

...yhteiskunnallista
vaikuttavuutta.

Tarpeet ja haasteet
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Profiloinnin avulla asiakashaluama tunnistetaan paremmin kuin vain staattista 
segmentointia käyttämällä. Profilointia voidaan hyödyntää myös palvelukokonai-
suuksien määrittelyssä ja palvelupolkujen tarjonnassa. 

Seuraavassa taulukossa on esimerkki siitä, miten yksittäisestä perheestä voidaan 
eri tekijöiden avulla tunnistaa useita erilaisia muuttujia profiloinnin pohjaksi. 

Kuva: Palvelukokonaisuus ja profilointi 

Profilointi mahdollistaa asiakkaan kulloiseenkin yksityiskohtaiseen 
tarpeeseen vastaamisen yksilöllisellä ohjauksella  

Alueellinen 
harrastus-

kerho toiminta

Yleinen palveluryhmittely  
(tarpeen muodostaman 
palvelukokonaisuuden perusteella)

Profilointi  
(asiakkaan antamien tietojen, 
historiatietojen jne. perusteella), 
edellyttää tunnistautumista tai 
asiakkaan antamia tietoja 

Palvelu
1

Neuvola
Harrastus-

kerho-
toiminta

Liikunta- 
palvelu

1

Lapsiperheen palvelukokonaisuus

Päivähoito
Harrastus-

kerho-
toiminta

Liikunta- 
palvelu

1

Isä Matti 48 v. Äiti Maija 44 v. Ville 16 v. Pipsa 13 v. Sami 7 v. Sara 3 v. Matin äiti 72 v.

Yksityisyrittäjä Liikunnanohjaaja Lukiossa Yläasteella Ala asteella Päiväkotiin 
menossa

Asuu perheen 
lähellä yksin

Firma  
X- kaupungin 
vuokrakiinteis-
tössä

Työskentelee 
liikunnanohjaus-
palveluja kaupun-
gille myyvässä 
järjestössä

Liikuntavam-
mainen, tarvitsee 
avustajaa koulu 
ja harrastusmat-
koilla

Harrastaa 
nykytanssia, 
jonka ohjauksen 
kaupunki on 
ostanut ulkopuoli-
selta yritykseltä

Tarvitsee tukiope-
tusta

Äidin perhe-
vapaan jälkeen 
hänet halutaan 
englannin kieliseen 
päivähoitoon

Selviää arkisista 
askareistaan 
muuten yksin, 
mutta ei halua 
käyttää sähköisiä 
välineitä asioit-
tensa hoitoon

X- kunnan teknisen 
lautakunnan jäsen

Työpaikka toisen 
kunnan puolella, 
matkustaa 
julkisilla

Musikaalinen, 
soittaa rumpuja 
nuorisobändissä

Kulkee harrastuk-
siinsa polku-
pyörällä

Harrastaa jalka-
palloa, tarvitsee 
kuljetuksen 
harrastuksiin

Käy teatterissa ja 
konserteissa sekä 
lukee paljon

Auttaa äitiään 
asioiden hoidossa 
/ puolesta-asioi

Äidinkieli ruotsi Tietoteknisesti 
lahjakas

Suunnittelee 
omakotitalon 
rakentamista

Aktiivinen luon-
nossa liikkuja

Taulukko: Perhe Monika
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Monikanavaisen asiointipalvelun 
segmenttikohtaiset toimintamallit (Y1.3.4)

Erityisesti segmenttikohtaiset toimintamallit ovat keino kohdentaa ja priorisoida 
palveluita ja niiden kehittämistä. Segmenttikohtaisten toimintamallien avulla 
voidaan eri asiakasryhmille tarjota erilaisia asiointimalleja kunkin ryhmän 
tarpeiden ja odotusten perusteella. Segmenttikohtaisia toimintamalleja määritel-
täessä tulee varsinaisten asiakassegmenttien lisäksi ottaa huomioon mm. oma 
palvelutarjonta, taloudelliset tekijät, lainsäädäntö sekä erilaiset asiointi- ja palvelu-
kanavat, joiden kautta palveluja tarjotaan.

Asiakkuuksienhallinnan esimerkkejä ja työkaluja -luvussa on esimerkkejä segment-
tikohtaisten toimintamallien määrittelylle.

Monikanavaisen asiointipalvelun  
palvelutarjooman periaatteet (Y1.4)

Monikanavaisen asiointipalvelun asiakkuuksienhallinta tuottaa palvelutarjooman 
periaatteet, joita ovat mm.

•	  asiointipalvelujen ja asiakastarpeiden määräarvio

•	  palveluverkkolinjaukset 

•	  ylätason laatutavoitteet asiointipalvelujen järjestämisprosessille

•	  linjaukset siitä, mitä tuotetaan itse ja mitä kumppanit tai kolmas 
sektori tuottavat

Periaatteet toimivat lähtökohtina asiointipalvelujen palvelujen järjestämisen 
linjauk sille. Periaatteita ja linjauksia tarkennetaan asiakkuuksien hallinnan ja palve-
lujen järjestämisen prosesseissa.

Asiakkuuksienhallinnan esimerkkejä ja työkaluja

Tässä luvussa on kuvattu esimerkkejä ja työkaluja, joita voidaan hyödyntää tai 
soveltaa asiakkuuksienhallinnan kehittämisessä.

Kehittämisessä huomioitavia asioita ovat mm. seuraavat:

•	  Asiakkaiden vaatimustaso nousee jatkuvasti – tähän pystyttävä 
vastaamaan

•	  Toimialojen näkemys otettava kehittämisen perustaksi

•	  Kumppaneilta näkemystä kehittämisen pohjalle

•	  Asiakastietojen kokonaisvaltaista hyödyntämistä pystyttävä 
kehittämään

•	  Myös ulkopuolisten toimijoiden ja asiakkaan omia tietoja 
hyödynnettävä

•	  Lakisääteisyys huomioitava koko ajan, ml. tietosuojaan liittyvä 
lainsäädäntö

•	  Toimintamallien kehittämisen oltava käytännönläheistä

•	  Lakisääteisesti tuotettavien palvelujen ja täydentävien palvelujen 
tarjonnan välinen ero ymmärrettävä segmentoinnissa

•	  Siirtyminen reaktiivisesta asiakaspalvelusta proaktiiviseen on suuri muutos

2.3.4

2.4

2.5
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Toimintaympäristön muutosten arviointi

Seuraavaa taulukkoa voi käyttää pohjana arvioitaessa monikanavaisen asiointi-
palvelun toimintaympäristön muutoksia.

Tavoitteet ja mittarit 

Tätä taulukkoa voi käyttää pohjana tavoitteiden ja mittarien määrittelyssä.

Case DNA: Tekoälyä hyödyntävä unelmien data-alusta

Seuraavassa on kuvattu case-esimerkkinä tiivistelmä DNA:n tavasta hyödyntää 
analytiikkaa asiakaspalvelun kehittämisessä. Esimerkistä löytyy linkki casen 
tarkempaan kuvaukseen.

•	 Unelmien data-alusta: Huippuluokan tekoäly, joka ennustaa ja ennakoi 
asiakkaan tarpeet

•	 Strategia: Data on asiakaskokemuksen kehittämisen tärkein raaka-aine

•	 Idea: Parempaa asiakaspalvelua asiakasymmärryksen avulla

•	 Ratkaisu: Markkinointipuheista markkinointiteoiksi – nopeasti ja 
ketterästi

•	 Hyödyt: Asiakkaalle yhdenmukainen palvelukokemus

•	 Lisätietoja:  
https://www.solita.fi/asiakkaat/tekoalya-hyodyntava-unelmien-data-alusta/ 

Muutosalueet Avainmuutosvoimat
Syntyvät  

mahdollisuudet
Syntyvät uhat

1

2

3

4

5

6

Taulukko: Toimintaympäristön muutosten arviointi

Visio / strate-
ginen tahtotila 

2022
Näkökulma

Avain-
tavoitteet

Kriittiset  
menestys-

tekijät

Strategiset 
mittarit

Tavoitteet 
2018

Yhteis-
kunnallinen & 
taloudellinen 
näkökulma

Asiakas-
näkökulma

Kasvun ja 
kehittymisen 
näkökulma

Prosessien 
ja palvelujen 
näkökulma

Taulukko: Tavoitteet ja mittarit
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Tuloksia

•	 Markkinointikampanjan toteuttaminen: Ennen 2 viikkoa —> nyt 
15 minuuttia. Työaika markkinointitoimenpiteissä on vähentynyt 
dramaattisesti.

•	 80 % taktisesta markkinoinnista automatisoitu – koneoppimista 
ihmisen työtaakan vähentämiseksi

•	 Kaksi kertaa nopeampi päätöksenteko ja suunnittelu

•	 Kolme kertaa suuremmat konversioluvut markkinointitoimenpiteissä

•	 Tekoälyn tuottama myynnin kasvu 200 %

•	 Kaikki, mitä tehdään, on mitattavissa viiden minuutin sisällä

•	 Henkilöstön tyytyväisyys DNA:n data- ja analytiikkakoneistoon on 
noussut yli 50 %

•	 Aiemmin mahdottomien oivalluksien synty —> pystytään katsomaan 
asiakkaan polkua aidosti kaikkien kanavien yli ja löytämään 
kipukohdat

Uuden data-alustan avulla päästiin eroon irrallisista datasiiloista ja analytiikkapro-
jekteista. Siirryttiin yhtenäiseen alustaan, joka tarjoaa työkalut sekä asiakas-
kokemuksen parantamiseen että liiketoiminnan tukemiseen.

Ratkaisun hyödyt:

•	 Parempi ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä

•	 Asiakaspoistuman pienentäminen, ristiin myynnin kasvattaminen ja 
palvelujen ja tuotteiden käytön lisääminen

•	 Reaaliaikaisuus analytiikassa: johdetaan tekoälyn avulla jokaista 
asiakaskohtaamista kaikissa vuorovaikutuskanavissa

•	 Yhtenäinen, tekoälyllä personoitu palvelukokonaisuus kaikissa 
kanavissa

Kaavio: Asiakaspalautteen keräämisen menetelmiä – esimerkki

Asiakaspalautteen keräämisen menetelmiä – esimerkki

CRM

Asiakastyytyväisyystiedon keskitetty hallinta

Selkeässä ja hyödynnettävässä muodossa oleva tieto

Erillisraportit Asiakaskohtainen tieto 
asiakkuudenhallintajärjestelmään

Operatiivisen tason  
tyytyväisyysmittaus

• Internetkyselyt

• Lomakekyselyt

• Puhelinhaastattelut

• Jatkuva toiminnan mittari

• Yleiset ja asiakaskohtaiset 
tulokset

• Nopea reagointi

Prosessikohtaiset 
mittaukset

• Internetkyselyt

• Palautelomakkeet

• Puhelinhaastattelut

• Nopea reagointi

• Säännölliset yhteenvedot 
prosessien kehittämiseksi 
esim. voitetut/hävityt  
analysointi

Suoran palautteen  
järjestelmä

• Call center / henkilöstö

• www-palautekanava

• Some-palautteet

• Palautelomakkeet

• Asiakaskohtainen nopea 
reagointi

• Säännölliset yhteenvedot

Strateginen asiakas-
tyytyväisyysanalyysi

• Päättäjätason syvähaastattelut 
& kehityskeskustelut

• Asiakas- ja segmenttikohtaiset 
raportit ja kehitysehdotukset

Palautesovellus
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Monikanavaisen asiointipalvelun  
segmenttikohtaisten toimintamallien määrittely

Segmenttikohtaisten toimintamallien määrittelyssä voidaan käyttää seuraavaa 
taulukkoa. Sillä kuvataan eri segmenttien ominaisuudet ja segmenttikohtaiset 
toimenpiteet.

Segmentti = 
asiakasprofiili

tiedotus
sähköinen 
asiointi

kontaktien hallinta
front 
desk

back office
palvelu-
organisaatio

sähkö-
posti

puhelu käynti
valmistelu-
tehtäviä

asiantuntija-
tehtäviä

1. oma  ehtoinen 
asiakkuus

2. henkilö-
kohtainen 
asiakkuus

3. viranomais- ja 
yritys-
asiakkuus

4. sisäinen  
asiakkuus

Taulukko: Asiakasprofiileja.

1. Omaehtoinen asiakkuus 2. Henkilökohtainen asiakkuus

henkilö, yhteisö tai yritys

haluaa
• etsiä ja soveltaa tietoa
• asioida etäältä
• kysyä vain tarvittaessa
• nopeutta

kanavana tiedotus ja sähköinen asiointi

henkilö

haluaa
• tapauskohtaisen valmiin tiedon
• tavata ja keskustella
• hoitaa asiat perusteellisesti

kanavana käynti, puhelin ja sähköposti

3. Viranomais- ja yritysasiakkuus 4. Sisäinen asiakkuus

valtion tai seudun viranomainen, elinkeinoelämä

haluaa
• verkostoitua
• ammatillista asiantuntijayhteistyötä
• taloudellista ajankäyttöä

kanavana henkilökohtaiset yhteydenotot

kaupungin yksiköt ja liiketoimintnta

haluaa
• hoitaa yhteistä asiaa
• käyttää sisäisiä moniammatillisia verkostoja
• hyödyntää asiakaspalvelun osaamista

kanavana asiakasneuvontapiste

Taulukko: Asiakasprofiileja.

Asiakasprofiileja

Segmentti 1 Segmentti 2 Segmentti 3

Ominaisuudet

Toimenpiteet

Taulukko: Monikanavaisen asiointipalvelun segmenttikohtaisten toimintamallien määrittely

Asiakasprofiileille ovat tyypillisiä tässä kuvassa esitetyt piirteet ja asiakashaluamat

Seuraavassa on esimerkkejä asiakasprofiileista ja niiden kanavien käytöstä.
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Palvelutarjonnan kohdistaminen eri asiakassegmenteille

Taulukon avulla monikanavaisen asiointipalvelun palvelutarjontaa voidaan 
kohdistaa ja luokitella eri asiakassegmenteille. Esimerkissä luokituksena on  
käsitelty lakisääteisiä ja tärkeitä palveluja.

Segmenttikohtaisten toimenpiteiden suunnittelu 

Taulukon avulla voidaan suunnitella monikanavaisen asiointipalvelun toimenpiteitä 
eri asiakassegmenteille.

Segmentti/
Palvelu

Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Palvelu 4 Palvelu 5 Palvelu 6

Segmentti 1 1 1 1 1 2

Segmentti 2 1 1 1 2 1

Segmentti 3 1 2 1 1 1 1

Segmentti 4 1 1 1 1 3

Segmentti 5 1 2 1 3

1 = lakisääteinen,  2 = tärkeä,  3 = täydentävä palvelu

Taulukko: Palvelutarjonnan kohdistaminen eri asiakassegmenteille

Segmentti Toimenpide/ kampanja Sisältö/kuvaus Tavoite

Segmentti Toimenpide/ 
kampanja

Sisältö/kuvaus Tavoite

Segmentti 1

Segmentti 2

Segmentti 3

Segmentti 4

Taulukko: Segmenttikohtaisten toimenpiteiden suunnittelu
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Kaavio: Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun yleisneuvonnan prosessikuvaus – esimerkki

Prosessin tavoite

• Asiakas saa nopeasti oikean ja kokonaisvaltaisen tiedon tarvitsemastaan aiheesta

Prosessin output 

Syntyvät tiedot

• Muistio

• Mahdolliset päätökset

• Selvitettävät asiat

• Sähköpostiosoitteet

• Asiakkaan tietojen päivittäminen 
(asiakaspalvelunäytöt)

• Merkintä jatkoyhteydenotosta 
kalenteriin / CRM:ään.

Muut tulokset

• Vastaukset asiakkaalle

Prosessin mittarit

• Asiakaspalautteet: saadut 
palautteet eri kanavista (myös 
puhelinpalaute)

• Yhteydenotot kanavittain

• Yleisneuvonnan määrä aihepii-
reittäin (kpl kontaktia)

Prosessin kuvaus

• Asiakkaan yhteydenotto

• Puhelin
• Kirje
• Sähköposti
• Palaute/kysymys netissä / somessa
• Tekstiviesti
• Verkkopalvelu

• Kirje/nettipalaute asiakaspalveluun

•  Kirjaus tietokantaan
•  Yhteydenotto puhelimitse/kirjeitse asiakkaaseen

• Asiakkaan asian käsittely sähköpostilla

• Taustatieto rekistereistä
• Yleistietoa vastausviestissä
• Tarkempi henkilökohtainen tieto sähköisesti tai puhelimitse
• Kirjaus tietokantaan

• Asiakkaan asian käsittely puhelimitse 

• Kysymys/ongelma
• Yleistilanteen selvitys
• Kirjaus tietokantaan

• Jatkotoimenpiteet

• Sopiminen asian jatkohoidosta asiakkaan kanssa 
• Tapa ja aika- kirjaus tietokantaan
• Asiakaspalvelun tuen informointi toistuvista tapauksista

• Internet ja muu kirjallinen yleisneuvonta

• Tiedotteet ja ohjeet
• Esitteet 

Tiedot 

Tukimateriaali neuvojille 

• Versio 

• Päivämäärä 

• Omistaja

Prosessin input 

Tukimateriaali neuvojille 

• Ajantasaiset oppaat, lait, sovel-
tamisohjeet, periaateratkaisut 
internetissä

• Palvelukuvaukset

Tarvittavat tiedot asiakkaasta

• Asiakkaan perustiedot (vireillä 
olevat asiat jne.)

• Asiakkaan yhteystiedot (puhelin, 
sähköposti, osoitetiedot)

Tietolähteitä

• Asiakaspalvelunäyttö

• Muut rekisterit

Prosessikuvauspohja

Taulukon avulla voidaan kuvata monikanavaisen asiointipalvelun prosesseja yksin-
kertaisella tavalla. Alla on esitetty malli yleisneuvonnan prosessikuvauksesta.
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Monikanavaisen 
asiointipalvelun 
järjestäminen (Y2)

3 

Tässä kappaleessa kuvataan monikanavaisen asiointipalvelun järjestämisen 
keskeinen sisältö. Järjestäminen on yksi ydinprosesseista, ja se ohjaa asiointipalve-
lujen tuottamista.

Y2 Monikanavaisen asiointipalvelun järjestäminen 

Y2.1 Monikanavaisten asiointipalvelujen järjestämisen toimintamallin kuvaus
Y2.1.1 Toimintamalli
Y2.1.2 Johtaminen
Y2.1.3 Ohjaus ja raportointi
Y2.1.4 Kyvykkyydet

Y2.2 Monikanavaisten asiointipalvelujen palvelukokonaisuuksien ja  
kanavien valinta ja hallinta
Y2.2.1 Kaupunkitason palvelutietojen hallinta
Y2.2.2 Monikanavainen keskitetty asiointipalvelu
Y2.2.3 Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun tarjooman ja kyvyk-

kyyksien hallinta
Y2.2.4 Palvelukanavat ja ekosysteemit
Y2.2.5 Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun resurssien hallinta

Y2.3 Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun palvelukehitys
• Palvelujen, palvelukanavien ja kokonaisuuden kehittämisen malli

Y2.4 Monikanavaisten asiointipalvelujen asiakastietojen ja -suhteiden 
analyysi ja hallinta
Y2.4.1 Asiakastietojen hallinta
Y2.4.2 Analyyttisen CRM:n (Customer Relationship Management) 

mahdollistamat asiakastoimenpiteet



37Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja

Monikanavaisten asiointipalvelujen  
järjestämisen toimintamallin kuvaus (Y2.1)

Monikanavaisen asiointipalvelun järjestämisen osuus koko toimintamallista on 
rajattu yllä olevassa kuvassa punaisella viivalla. 

Asiointipalvelujen järjestäminen on yksi ydinprosesseista. Sen periaatteet pohjau-
tuvat asiakkuudenhallinnan prosessin strategisiin valintoihin. 

Palvelujen järjestämisessä päätetään palveluverkko ja palvelutarjooma. Huomioon 
otetaan asiakkuuksienhallinnan prosessin tiedot asiakashaluamasta, asiakasda-
tasta ja kokonaistarpeesta. Tarkoituksena on asiakkaiden asioinnin ja palvelutuo-
tannon ohjaaminen palvelutarjoomaan määritysten kautta:  

•	 Asiakassegmenttikohtaisten palveluiden periaatteiden tarkentaminen

•	 Asiakkaiden ohjautumisen periaatteet (ohjautuminen palveluihin ja 
palvelukanaviin, tiedon välittäminen yritysten ja kolmannen sektorin 
palveluvaihtoehdoista)

•	 Palvelukokonaisuuksien kehittäminen

Palveluiden järjestämisen prosessi vastaa asiakastietojen ja -suhteiden analyysistä 
ja hallinnasta. Asiointipalvelujen järjestämisen prosessissa määritetään, miten 
palvelut järjestetään ja luodaan siten puitteet niiden tuotannolle. Palvelut järjeste-
tään ja hankitaan sisäisiltä tai ulkoisilta tuottajilta, tai yritykset tai kolmas sektori 
voivat tuottaa ne palvelutarpeen, asiakkuudenhallinnan reunaehtojen, strategian 
ja talousohjauksen pohjalta. Palvelujen järjestäminen vastaa tuottajan valinnasta ja 
tuotantosopimusten hallinnasta sekä palvelujen järjestämisen tulosten arvioinnista 
ja seurannasta.

3.1

Kuva: Keskitetyn monikanavaisen asiointipalvelun toimintamalli

Y1.Asiointipalvelujen asiakkuuksienhallinta

Y2. Asiointipalvelujen  
järjestäminen

Y3. Asiointipalvelujen tuotanto

Asiakashaluaman ymmärtäminen 
Asiakastarpeiden tunnistaminen

Yhteinen asiakaskokemus

Palvelukokonaisuuksien  
ja –kanavien valinta ja hallinta

Palvelukehitys

Asiointipalvelutuotannon 
 hallinta

Asiakassegmentointi

Asiointi- 
palvelujen 

järjestämisen 
ohjaus

Palvelutuotannon 
kyvykkyyksien hallinta  

ja palvelutuotannon  
ohjaus

Strategiset valinnat
kokonaisuuden  
hallinta

Taktinen  
asiakkuuksien ohjaus

Asiakkaan palvelukokemus

Palvelutarve

Palveluherätteet

Asiakaskontakti

Asiakastiedot
Asiakastiedot

Asiakkaan kokemus ja palaute palvelusta, asiakastyytyväisyystieto

Edelleen 
ohjaus 
toimialan tai 
kumppanien 
palveluihin 

Strategia, toiminta-
ympäristöanalyysi,  
asiakkuusohjelma, 
palvelujen 
järjestämisen 
ohjelma, 
talousarvio, 
käyttösuunnitelma 

Palaute palve-
lusta ja asiakas-
tyytyväisyys - 
tieto

Toiminnanohjaus  
(tuotanto, kapasiteetti, laatu, 
kustannustieto) 

Asiakaskokemus

Asiakkuuksien- 
hallinnan johta-

minen 

Asiakas

Asiointipalvelu

Palvelun tarjoaminen

Asiakastietojen ja –suhteiden 
analyysi ja hallinta

CRM

Asiakkaan 
osallistuminen 
palvelukehittä-

miseen
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Asiointipalvelujen järjestämisen ohjaus (Y2.1)

Asiointipalvelujen järjestämisprosessissa päätetään asiointipalvelujen järjestämisen 
malli. Lisäksi palveluohjelman, palvelutarjooman sekä toimintasuunnitelman pohjalta 
päätetään sen eri osa-alueiden optimoimisesta ja kokonaisuuden hallinnasta.

Asiointipalvelujen järjestämistä ohjaavat seuraavat prosessit:

•	 Asiakkuuksien hallinta (määrät, palveluverkko, palvelutasotavoitteet)

•	 Strategiaohjaus (Palvelusohjelma, omistajaohjauksen periaatteet)

•	 Rahoitus- ja talousohjaus (talousarvio, varat)

•	 Tulosohjaus (tulostavoitteet)

•	 Kehittämisen ohjaus (kehittämisprojektit, kehittämismallit)

•	 Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus (Toimintasuunnitelma)

•	 Asiakkaan tarpeet ja palaute

Järjestäminen puolestaan ohjaa asiointipalvelutuotantoa (tuotantomalli, tilaukset, 
palvelutarjooma, määrät, laatu, maksut, sopimukset).

Palvelujen järjestämisen prosessi raportoi toiminnastaan:

•	 Strategiaohjaukselle (Palveluverkko- ja järjestämistiedot)

•	 Rahoitus- ja talousohjaukselle (Talousraportointi)

3.2

Kaavio: Asiointipalvelujen järjestämisen ohjaus

Kunnan tukiprosessit    (Henkilöstöhallinta, taloushallinta, hankinnan hallinta, tilahallinta, tiedon hallinta, ICT-hallinta, markkinointi ja viestintä)

Asiakas (yksilö, yritys, yhteisö, yhteiskunta)

Asiointipalvelujen 
asiakkuuksien hallinta

Asiakastarve
Palute

Palveluverkko- ja 
järjestämistiedot

Kehittämistoimenpiteet

Talousraportti
Kysyntä- ja talousennuste

Talousarvio
Varat
Talousohjaus

Omistajaohjaus
Toimintasuunnitelma

Järjestämisen tulokset

Tulostavoitteet

Määräarvio
Palveluverkkotarve
Laatutavoite

Tuottajavalinta
Tilaukset
Palvelutarjooma
Määrät

Laatu
Ostosopimukset
Maksut

Palveluverkko- ja 
järjestämisperiaatteet

Omistajaohajuksen  
peiraatteet

Asiointipalvelujen 
järjestäminen

Asiointipalvelujen 
järjestäminen

Päätöksenteko

Rahoitus- ja talousohjaus

Strategiaohjaus

Asiakkuuksien  
ja palvelujen  

optimoinnin ohjaus

Tulousohjaus
Kehittämisen  

ohjaus

Määrä-, talous- ja  
laaturaportointi

Laskutus
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Kaavio: Monikanavaisen asiointipalvelun järjestämisen syöte- ja tulostiedot

Y2. Monikanavaisen asiointipalvelun järjestäminen

Syötetieto Tietolähde

Strategialinjaukset Kunnan strategia

Kehittämisohjelmat, 
kehittämisprojektit, -toimen-
piteet, kehittämismallit

Kehittämisen ohjaus, kehittämissalkku

Resurssikustannukset Operatiivinen (sisäinen) laskenta

Palveluiden kysyntä. Lyhyt 
aikaväli, pitkä aikaväli, 
Laatutavoitteet

CRM, Asiakkuuksien hallinta

Talousarvio, budjetti Rahoitus- ja talousohjaus

Toimintasuunnitelmat, 
omistajaohjaus

Palvelujen ohjaus

Tulostavoitteet Tulosohjaus, tuloskortit

Määrä- ja laaturaportointi Palvelutuottajan raportit

Tulostieto
Tulostiedon  
hyödynnettävyys

Toimintaympäristöanalyysi Tuoterakenteen laadinta

Palvelukuvaukset, 
palvelumääritykset

Palvelujen kilpailutus, palvelu-
tuotanto

Tuote/palvelukohtaiset  
kustannukset

Palvelujen kilpailutus

Tuottajien valinta, 
hankintasopimukset

Palvelujen operatiivinen ohjaus, 
palvelutuotanto tuottaa palvelut 
näiden mukaisesti

Maksujen hyväksyminen  
tuottajille

Palveluntuottaja saa maksun 
(taloushallinnan kautta)

Palveluverkko- ja 
järjestämistiedot

Tieto strategiaohjaukselle

Vaadittavat kyvykkyydet – Asiointipalvelujen 
järjestämisen johtaminen

Asiointipalvelun järjestämisen prosessi toimii keskeisessä roolissa ohjaten palvelu-
tuotantoa. Sen tehtävänä on asiakkuudenhallinnan prosessin tuottamien strate-
gisten valintojen muuntaminen taktisen tason palvelutuotantoa ohjaaviksi toimenpi-
teiksi. Toiminta kahden ydinprosessin rajapinnassa vaatii laaja-alaisia kyvykkyyksiä.

3.3

Toimintamalli Prosessit Tiedot Kanavat Rahoitus Osaaminen

Palvelukokonaisuuksien 
ja -kanavien valinta 
ja hallinta (palvelu-
tuotantoa ohjaavien 
periaatteiden määrittä-
minen) 

Yhteisten asiointi-
palvelujen tarjooman ja 
kyvykkyyksien hallinta

Palvelukehitys

Asiakastietojen ja –
suhteiden analysoinnin 
kyvykkyydet 

Palvelukokonaisuuksien 
ja -kanavien valinta ja 
hallinta 

Palvelukehitys

Asiakastietojen ja 
–suhteiden analyysi ja 
hallinta

Kehittämissuunnitelmat

Asiakastiedot

Palveluohjelma

Toimintasuunnitelma

Palvelutiedot: määrät, palveluverkko, palvelu-
tasotavoitteet

Omistajaohjauksen periaatteet ja tavoitteet

Tulostavoitteet

Laatutavoitteet

Talousarvio

Kapasiteettitiedot

Kustannustiedot

Asiakastarpeet ja palautetiedot: asiakasymmärrys, 
asiakaspalaute- ja asiakastyytyväisyystiedot

Työtyytyväisyystiedot

Trenditiedot

Taktiset kanava-
ratkaisut

Budjetti

Ulkopuolinen 
rahoitus

Johtaminen

Suunnittelu

Seuranta

Kehittäminen

Palvelujen tuotteistaminen

Talous

Mittaaminen

Laadunvalvonta

Analysointi

Kumppaniverkoston hallinta

Ohjaus

Asiakaslähtöisten toimintamallien  
ymmärrys

Tulevaisuuden näkymät

Tiedonhallinta

Digitaalinen turvallisuus

Henkilöt Materiaalit Tilat Tietojärjestelmät
Tietovarannot / 
tietovarasto

Teknologia Työvälineet
Luvat ja 
oikeudet

Sopimukset

Asiointipalvelun 
omistaja

Toimialajohtaja

Palvelu- 
kokonaisuuden 
vastuuhenkilö

Suunnittelija

Viestintä

Toimenpide-
suunnitelmat

Asiointipalvelujen 
ohjausmateriaalit

Palvelukuvaukset

Palvelukanavat

Laatutavoitteet

Viestintämateriaalit

Prosessikuvaukset

Ohjeistukset

Koulutusmateriaalit

Palautekyselyt

Palauteyhteenvedot

Johdonraportit

Back office 
–tilat

Asiakastilat

Palvelusalkku

Markkinatietopalvelu

Toimittajienhallinta

Kyvykkyys karttojen hallinta

Palvelusetelipalvelu

Toiminnan suunnittelu

Toiminnanohjaus

CRM-järjestelmä

Analytiikka

Integraatiot

Päätöksenteko järjestelmä

Julkaisu järjestelmä 

Palautejärjestelmä

Etäpalvelu järjestelmä

Palvelutieto varanto  
(Oma, PTV)

Yhteiset asiakas-
tiedot

Kapasiteetin 
hallinta

Toimittaja rekisterit

Paikkatieto-
rekisterit

Henkilöstö-
järjestelmät

Potilastieto-
järjestelmät

Muut erillis rekisterit

Palvelukerros 
palvelujen 
ohjaukseen 
(johdon 
näkymä)

Moni-
kanavainen 
Contact Center 
–ratkaisu

Palaute-
järjestelmä

Automatiikka

Robotiikka

Analytiikka

KaPA 

Office- 
järjestelmät

Ryhmätyötila

WIKI

Some

Tietosuoja

Asiakastietojen 
tallentaminen

Asiakastietojen 
siirto / jaka-
minen (hallinta) 

Toimintaohje

Tulossopimus

Toimialojen 
sopimukset

Kumppani-
sopimukset

Alihankinta-
sopimukset

Resurssit

Taulukko: Esimerkki asiointipalvelujen asiakkuuksienhallinnan johtamiseen vaadittavista taktisista kyvykkyyksistä
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Asiointipalvelukokonaisuuksien ja -kanavien 
valinta sekä hallinta (Y2.2)

Monikanavaisten asiointipalvelujen palvelukokonaisuuksien ja -kanavien valinta ja 
hallinta muodostuvat viidestä osakokonaisuudesta:

 1. Kaupunkitason palvelutietojen hallinta

 2. Keskitetty monikanavainen asiointipalvelu kokonaisuutena

 3. Keskitettyjen asiointipalvelujen tarjooman ja kyvykkyyksien hallinta

 4. Palvelukanavat ja ekosysteemit

 5. Keskitettyjen monikanavaisten asiointipalvelujen resurssien hallinta

Palvelukokonaisuuksien hallinnassa keskeistä on yksittäisten palvelujen ja niiden 
muodostamien kokonaisuuksien hallinta. Se perustuu pitkälti tiedonhallintaan ja 
tiedolla johtamiseen. Ohjaus tapahtuu määrittämällä yksittäisten palvelujen saata-
vuuteen, sisältöön ja tuotantoon liittyviä tekijöitä.  

Seuraavissa kappaleissa on tarkemmin asiointipalvelun palvelukokonaisuuksien ja 
-kanavien hallintaan liittyvistä osakokonaisuuksista.

Kaupunkitason palvelutietojen hallinta (Y2.2.1)

Kaupunkitason palvelutietojen hallinta pyrkii ohjaamaan palvelutuotantoa ja asiak-
kaiden ohjautumista palveluihin. 

Ohjaus kunnan tuottamiin ja järjestämiin palveluihin, sekä yksityisten ja kolmannen 
sektorin tuottamiin palveluihin tapahtuu palvelukohtaisena palvelutietojen määrit-
telynä. Apuna käytetään esimerkiksi palvelukuvauksia. Palveluille määritetään 
sisällölliset ja laadulliset tavoitteet sekä periaatteet asiakkaiden ohjautumiselle 
kyseiseen palveluun. Määritetään minkälaiseen asiakastarpeeseen, missä tilan-
teissa, mille asiakasryhmille, minkälaisin vaihtoehdoin ja millä ehdoin palvelu on 
asiakkaalle tarjottavissa. 

Ohjaus perustuu keskeisiltä osin tiedonhallintaan. Kaupunkitason asiakas- ja 
palvelutietojen hallinta on nopeasti kehittyvä osa-alue. Asiakasohjausta voidaan 
toteuttaa erilaisin valmiuksin ja kyvykkyyksin. 

3.4

3.4.1

Kuva: Kaupunkitason palvelukokonaisuuksien hallinta

Valtio, 3-sektori, 
yritykset jne.

Valtio, 3-sektori, 
yritykset jne.

Kaupungin toimialat ja yksiköt

Asiakkaan  
palvelukokonai-
suus muodostuu 
toisiaan 
täydentävistä 
palveluista. 
Palveluja tarjoaa 
kaupungin ohella 
muut toimijat. 

Asiakas

Asiakassegmentin palvelukokonaisuuksien kehittäminen kokonaisuutena
Laaja keinovalikoima (ennaltaehkäisevät keinot, yritysten ja kolmannen sektorin palvelut)
Tieto ja seuranta (DW, CRM, palaute, toimintaympäristö) 
Asiakkaan asioinnin monikanavainen ohjaus 
Asiakkaan valinnanvapaus

Lapsiperheiden palvelukokonaisuus
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Kuva: Palvelukokonaisuuksien muodostuminen

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin valmiuksia, joita tiedonhallinnan kyvykkyyksillä 
on tavoitetilassa:

 1. Asiakkaan perustietojen ylläpitäminen ja hallitseminen kaupungin 
tasolla. Yhteiset asiakastiedot pitävät sisällään asiakkaan perustiedot 
(kuten sukupuoli, ikä, nimi, osoite, perhesuhteet jne.), yleisellä tasolla 
tiedon aikaisemmasta ja meneillään olevasta asioinnista (tilatieto) 
kaupungin kanssa sekä mahdolliset muut asiakkaan profilointiin 
liittyvät tiedot. Rekisteritietoa kerättäessä tulee huomioida henkilö-
rekisteri- ja tietosuojalainsäädännölliset kysymykset.

 2. Työkaluja asiakkaan tunnistamiseksi monikanavaisissa 
palvelukohtaamisissa. Räätälöidyn palvelutarjonnan tarjoaminen ja 
kokonaiskuvan muodostaminen edellyttävät asiakkaan tunnistamista. 
Tunnistaminen voi tapahtua eri tasoilla; esim. kevyt, helppo 
tunnistautuminen mahdollistamaan palvelutarjonnan profiloitumisen 
ja vahva tunnistautuminen siirryttäessä varsinaiseen asiointiin 
tai henkilökohtaisten luottamuksellisten tietojen käsittelyyn. 
Tunnistautumisessa tulee käyttää Suomi.fi-tunnistautumispalveluita.  

 3. Asiakasprofiloinnin periaatteiden määrittäminen yhdistettynä 
palvelukohtaisiin eriyttäviin tekijöihin mahdollistaa räätälöityjen 
palvelukokonaisuuksien muodostamisen kullekin asiakkaalle. 

 4. Palvelukuvaukset, joiden kautta hallitaan kaupungin palvelu-
tarjontaa. Palvelukuvaus sisältää yleiskuvauksen palvelusta (Mitä 
asiakas saa? Mihin tarpeeseen palvelu vastaa?), sen kohderyhmästä 
ja ehdoista, palvelun hakemisesta / pääsystä palveluun. Palvelukuvaus 
sisältää asiakkaalle suunnattavan osuuden sekä sitä täydentävät 
kaupungin sisäiset lisätiedot (kuten palvelun omistaja, lisätietojen / 
tuen antajan yhteystiedot, erityisehdot jne.). 

Seuraavassa on kuvattu näkökulmia liittyen kaupunkitason palvelutietojen hallin-
taan tavoitetilan mukaisessa monikanavaisten asiointipalveluiden mallissa.

1. Asiointipalvelujen muodostamat kokonaisuudet

Palvelukokonaisuudet tulee esittää yhdenmukaisina palvelukanavasta riippumatta. 
Asiointipalvelujen kehittäminen ja tarjoaminen kokonaisuuksina pyritään mahdol-
listamaan yli organisaatiorajojen. Palvelukokonaisuudet muodostetaan vastaa-
maan tunnistetun asiakasryhmän tarpeita. Palvelukokonaisuus sisältää toisiaan 
täydentäviä ja vaihtoehtoisia palveluja, joita voivat tuottaa eri toimijat. 

Keskeistä on tunnistaa sellaiset asiakasryhmät, joiden tarpeisiin vastaamiseksi 
tarvitaan useamman kaupungin eri yksikön palveluita ja muiden toimijoiden palve-
luita. Riittävän laaja kokonaisuus mahdollistaa keinovalikoiman käytettävyyden 
(ennaltaehkäisevät palvelut). 

1. Kaupungin, sen kumppaneiden ja ekosysteemien tarjoamat palvelukokonaisuudet asiakkaille

2. Asiakasryhmäkohtaiset palvelut

3. Yksittäiset palvelut



42Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja

Kaupunkitason palvelutietojen hallinta edellyttää yksittäisten palveluiden ja eri 
palvelujen välisten kytkentöjen hallintaa. 

2. Palvelukokonaisuuksien kehittäminen 

Palvelukokonaisuuskohtainen kaupunkitasoinen tarkastelu mahdollistaa kehitys-
työn. Se myös tukee monituottajaympäristön hyötyjen saavuttamista. Yhteiskehit-
tämiseen osallistuvat myös kaupungin ulkopuoliset toimijat ja asiakkaat. 

Tiedonhallinta tukee segmenttikohtaisen asiakastarpeen kehityksen seuraamista, 
kustannusvaikutuksia ja toiminnan vaikutusten arvioimista (segmentointi tulee 
huomioida: DW (keskitetty tietovarasto, data warehouse), asiakaspalaute, CRM 
(Customer Relationship Management) tiedon luokittelussa). Asiakassegmenteille 
voidaan asettaa omia segmenttikohtaisia tavoitteita.   

3. Toiminnan kohdentaminen 

Palvelukokonaisuudet tulee määrittää asiakastarvelähtöisten tavoitteiden perus-
teella. Tyypillisesti pyritään siihen, että asiointipalvelut ovat tehokkaita, ja että 
palvelut painottuvat ”kevyempiin”, ennaltaehkäiseviin palveluvaihtoehtoihin. Näin 
vähennetään ”raskaiden”, pitkäkestoisten ja korjaavien palveluiden tarvetta. Tavoit-
teen toteutumista tuetaan asiakasohjauksella sekä kehittämällä tiedonhallintaa.

Ohjaus palvelukokonaisuuksien kautta mahdollistaa vaihtoehtoisten palvelujen 
kehittämisen ja asiakkaan ohjauksen (esim. ennaltaehkäisevät palvelut, itsepalvelu, 
asiakkaan valinnanvapaus). 

Palvelukokonaisuuksien sisällä voi olla profiileja, joille asetetaan omia tavoitteita ja 
niiden saavuttamista tukevia palveluita/toimintamalleja (esim. kotona asuvien seni-
orien tukeminen, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittaminen ja palvelut). 
Näille profiileille voidaan muodostaa myös omia palvelukokonaisuuksia. 

Suurten kokonaisuuksien ja tiedonhallinnan avulla saadaan kattava kokonaiskuva 
asiakkaan asioinnista, kokonaiskustannuksista sekä parannetaan vaikuttavuuden 
arviointi.  

4. Asiakkaan tavoitteellinen monikanavainen ohjaus 

Palvelukokonaisuuksien muodostaminen ja yksittäisten palvelukuvausten hallinta 
on välttämätöntä, jotta sähköisten palvelukanavien kehittymisestä hyödytään. 
Myös kaupungin ulkopuolisten palveluntuottajien palvelujen hallitsemiseksi tarvi-
taan selkeitä vastuita. 

Sähköisissä kanavissa palvelukokonaisuus eli ”palvelutarjotin” esittää asiakkaalle 
kokonaisuuteen kuuluvat palvelut ja vaihtoehdot. Asiakaspalvelu tukeutuu palvelu-
kanavasta riippumatta samoihin sähköisiin palvelutarjottimiin ohjatessaan asia-
kasta.

Palvelukokonaisuuteen voi kuulua erilaisten palveluntuottajien palveluja. Koko-
naisuuksien määrittämisen yhteydessä tulee määrittää periaatteet asiakkaiden 
ohjaukselle ja sille, millaiset palvelut asiakkaalle näkyvät. Esimerkiksi kaupungin 
järjestämisvastuulla olevien palvelujen osalta asiakasta voidaan ohjata tiettyjen 
palvelujen pariin, kun taas jotkin yksityiset palvelut nostavat esiin palveluja asiak-
kaan itse määrittämien kriteerien perusteella. 

Sähköisissä palveluissa asiakasprofilointi mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen. 
Asiakkaasta saatavilla olevan taustatiedon pohjalta hänelle esitetään yksilöllinen 
palveluvaihtoehtojen kokonaisuus. Kokonaisuuden esittäminen perustuu palvelu-
kuvausten taustatietoihin. 

Asiakkaita ohjataan asioimaan ensisijaisesti tarkoituksenmukaisissa palveluka-
navissa sekä tarkoituksenmukaisten palvelujen parissa. Ohjauksessa voidaan 
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priorisoida esimerkiksi itsepalvelua, ennaltaehkäiseviä ja/tai kustannuksiltaan 
edullisempia palveluvaihtoehtoja. Priorisointien tekemistä ohjaavat asiakasseg-
menttikohtaiset tavoitteet ja valinnat.

Monikanavaiset keskitetyt asiointipalvelut (Y2.2.2)

Eri substanssiyksiköt (kuten toimialat ja niiden yksiköt) tuottavat perinteisesti 
kunnan palveluita. Erilaisia asiointipalveluita on kunnissa koottu tarjottavaksi 
keskitetysti. Tässä osiossa kuvataan kriteereitä keskitettyjen monikanavaisten 
asiointipalveluiden tunnistamiseksi, sekä niiden valikoiman muodostamisen 
periaatteita. 

Keskitettyjen asiointipalveluiden tarjoaminen edistää ”yhden luukun” -periaat-
teen toteuttamista. Se myös tukee kehityssuuntaa, jossa asiointipalvelut kootaan 
erilaisten digitaalisten palvelukerrosten kautta asiakkaille kokonaisuuksiksi.

Osa asiointipalveluista on luontevaa tarjota keskitetysti, kun taas osan palveluista 
keskitetty tarjoaminen voi olla hyvin haasteellista. Keskitetyn asiointipalvelun 
valikoima koostuu tyypillisesti seuraavista viidestä palvelutyypistä. 

1. Yleisneuvonta/-ohjaus: Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun 
keskeinen tehtävä on neuvoa ja ohjata asiakasta asioinnissa kaupungin 
kanssa. Neuvonta perustuu yleistietoon kaupungin toiminnasta sekä 
palvelukuvausten tietoihin yksittäisistä palveluista. Neuvonta ei ota 
kantaa sisällöllisiin substanssikysymyksiin vaan on luonteeltaan 
yleistä. Se ohjaa asiakasta palvelujen, palvelukokonaisuuksien ja 
palveluprosessien pariin. Monikanavainen keskitetty asiointipalvelu 
selvittää tarvittaessa asiakkaan puolesta oikean etenemistavan. 

2. Yksinkertaiset asiointipalvelut: Yksinkertaiset asiointipalvelut 
pyritään keskittämään tarjottavaksi asiointipalvelun kautta. 
Niiden tarjoaminen ei edellytä erityistä toimialatuntemusta tai 
toimialasidonnaista harkintaa. Palvelun tulisi lähtökohtaisesti olla 
sellainen, että se voidaan hoitaa asiointipalvelun toimesta alusta 
loppuun. Yksinkertaisia asiointipalveluita voivat olla esimerkiksi 
asukaspysäköintilupa, venepaikan varaus, matkalippu.

3. Vireillepano: Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun kautta tulisi 
olla mahdollista laittaa mahdollisimman kattavasti vireille asioinnit 
(hakemuksen jättäminen, pääsy sähköiseen asiointiin jne.) kaupungin 
kanssa.

4. Ohjaus toimialojen asiantuntijapalveluihin: Monikanavaisen 
keskitetyn asiointipalvelun rooli suhteessa toimialojen 
asiantuntijapalveluihin on ohjaava ja neuvova. Palveluista, 
jotka edellyttävät käyntiasiointia tai puhelinasiointia toimialan/
palvelua tarjoavan yksikön kanssa, tehdään ajanvaraus sen ollessa 
mahdollista tai ohjataan asiakas asioimaan palvelua tarjoavan 
tahon kanssa. Monikanavainen keskitetty asiointipalvelu voi ohjata 
asiakkaita toimialojen asiointipalveluihin. Käynti- tai puhelinasiointia 
vaativissa asioissa tehdään tarvittaessa ajanvaraus. Toimialojen 
asiantuntijapalvelut ovat osa kaupungin kokonaisvaltaisia 
asiakaslähtöisiä palvelupolkuja.

5. Kaupungin mahdollistamat palvelut: Monikanavainen keskitetty 
asiointipalvelu ohjaa ja kertoo yritysten, yhteisöjen ja kolmannen 
sektorin tarjoamista palveluista, jotka täydentävät kaupungin omia 
palveluja, ja joille kaupunki tarjoaa alustan.

3.4.2
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Esimerkkejä keskitetyn  
monikanavaisen asiointipalvelun kriteereistä

•	 Palvelussa on erotettavissa selkeä osa prosessia, joka ei edellytä 
syvällistä substanssiosaamista

•	 Palvelussa on asioiden vireillepanovaihe, joka ei edellytä 
erityisharkintaa

•	 Kyseessä on yleisneuvontapalvelu

•	 Kyseessä on suurivolyyminen palvelu (matkakortit, pysäköintiluvat, 
venepaikan hakeminen jne.)

•	 Palvelun toteuttamisessa on ollut resursointihaasteita ja/tai 
pidentyneitä käsittelyaikoja

•	 Tietojärjestelmät voidaan muokata helposti ja pienin kustannuksin 
yhteiseen palveluun liittymiseen

Asiointipalvelujen keskittämisen hyödyt

Asiointipalveluiden tarjonnan keskittäminen kaupunkitasolla tavoittelee sekä 
sisäisiä että asiakashyötyjä. Asiointipalveluiden keskittäminen ei välttämättä 
tarkoita palveluiden tarjonnan fyysistä keskittämistä, vaan kyse on palveluproses-
sien keskitetystä hallinnasta, ohjauksesta ja johtamisesta.

Tavoiteltavia asiakashyötyjä: 

•	 Palvelukokonaisuuksia pystytään tarjoamaan asiakaslähtöisemmin.

 – Palvelun laatu paranee, nopeutuu ja yhdenmukaistuu, ennakointi 
mahdollistuu kun järjestelmä hyödyntää asiakkaan tausta- ja 
asiointitietoja

•	 Yhden luukun palvelut: 

 – Eri toimialojen ja toimijoiden palvelut kootaan asiakkaalle 
räätälöidyiksi kokonaisuuksiksi

 – Asiakkaat löytävät palvelun helpommin, asiointi nopeutuu; 
tasalaatuinen palvelu, resurssit, yhteiset järjestelmät ja 
toimintatavat

•	 Asiointipalvelun saatavuus paranee

 – Sähköisiä asiointipalveluita tarjolla ajasta ja paikasta riippumatta

 – Etäpalvelun ajallinen saatavuus paranee, uudet kanavat 
mahdollistavat asiakkaan tukemisen myös sähköisessä asioinnissa

 – Asiointipalvelun kautta pystyy tavoittamaan laajan 
palveluvalikoiman (kaikki toimialat)

 – Sähköisten palveluiden avulla kaupungin asiointipalvelut voidaan 
tarjota pienemmissäkin palvelupisteissä, kuten kirjastossa

Tavoiteltavia hyötyjä kunnalle/kaupungille:

Asiakkaiden ohjaus- ja tuki sähköisten palvelukanavien käytössä edistää siirtymistä 
sähköiseen asiointiin. Se mahdollistavat aikaisempaa tehokkaamman asiakasneu-
vonnan. Esimerkiksi chat on huomattavasti puhelinpalvelua tehokkaampi palvelu-
kanava.  

3.4.3

3.4.4
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Asiakaskohtaamisten keskitetty hoitaminen tuo tehokkuutta palvelutapahtumaan 
ja vähentää asiakaspalvelutilojen tarvetta. Resurssien keskittäminen mahdollistaa 
joustavamman työvuorosuunnittelun, reagoinnin kuormitusvaihteluihin, kapasi-
teetin paremman käyttöasteen, erikoistumisen sekä asiakaspalvelun osaamisen 
kehittymisen.  

Asiointipalveluorganisaatio työkaluineen mahdollistaa yksinkertaisten asiointi-
palvelujen tai niiden osien helpoin siirtämisen monikanavaisen asiointipalvelun 
hoidettavaksi. Sähköistä asiointia voidaan edistää rohkeammin, kun asiakkaiden 
käytössä on kattava asioinnin tuki ja mahdollisuus myös käyntiasiointiin.

Keskitettyjen monikanavaisten asiointipalveluiden järjestäminen mahdollistaa 
myös kattavan kokonaiskuvan muodostamisen asioinnista ja sen kohdistumisesta:

 – Kustannussäästöt, palvelun hyvä laatu ja prosessien optimointi

 – Nopea tietojen vaihto niin datana kuin kokemuksinakin

 – Kunta/kaupunki toimii yhtenäisesti, saadaan aikaan yhteistyötä ja 
vuoropuhelua asiointipalveluista

Asiointipalvelun ottaminen keskitettyyn 
asiointipalveluun – siirtojen organisointi

Asiointipalvelun siirtoprosessi kannattaa määritellä ja kuvata, jotta siirtäminen 
on mahdollisimman yksinkertaista ja voidaan toteuttaa ilman merkittävää haittaa 
palvelutuotannolle. Kun yhteiseen monikanavaiseen asiointipalveluun soveltuvat 
palvelut on tunnistettu ja niiden keskittäminen on todettu hyödylliseksi, valmistel-
laan siirtäminen. 

Ennen asiointipalvelun siirtämistä on varmistettava, että siirron edellytykset ovat 
kunnossa. Edellytyksinä asiointipalvelun siirtämiselle keskitettyyn asiointipalve-
luun on: 

 – Palvelun tuotteistaminen riittävän yksinkertaiseksi 

 – Palvelukuvauksen laatiminen

 – Tukiprosessin määrittäminen (neuvonnan online -tuki, 
tukimateriaalit)

 – Palveluprosessin roolien sekä kapulanvaihtopisteiden määrittäminen 

 – Tarvittava resursointi 

 – Muut vaadittavat palvelukohtaiset kyvykkyydet 

Siirron yhteydessä on varmistettava keskeisten kyvykkyyksien järjestäminen 
palvelutuotannolle.

Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun 
tarjooman ja kyvykkyyksien hallinta (Y2.2.3)

Tarjooman ja kyvykkyyksien hallinta pyrkii ohjaamaan palvelutuotantoa ja asiak-
kaiden ohjautumista palveluihin tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden toteutta-
misen ohjaus tapahtuu palvelutarjooman ja palveluihin ohjautumisen määrittelyllä. 
Lisäksi tulee määritellä mitä palvelutuotannon kyvykkyyksiä tähän tarvitaan.

Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle 
räätälöity palvelutarjonta (palvelutarjotin), joka ohjaa asiakasta hänelle kuuluvien 
ja mahdollisten palvelujen pariin. Kaupungin palvelut näyttäytyvät asiakkaalle 
hänen tarpeisiinsa vastaavina kokonaisuuksina. Vastaavasti kaupunki käsittelee 

3.4.5

3.4.6
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asiakkaan tarpeita ja niihin liittyvää asiointia kokonaisuutena. Palvelukanavasta 
riippumatta asiakasta tuetaan oikean palvelukokonaisuuden löytämisessä ja palve-
lukokemus on yhdenmukainen.

Asiointipalvelujen järjestämisen toimintamalli määrittää 
asiakasohjauksen periaatteet

Monikanavaisten keskitettyjen asiointipalvelujen tarjooman hallinta tapahtuu 
määrittämällä periaatteet asiakasohjaukselle. Ne ohjaavat varsinaista palvelutuo-
tantoa tiedonhallinnan ratkaisujen avulla.  

Tarjooman hallinta rakentuu asiakastarvelähtöisesti koostettavien palveluku-
vausten ympärille.

Asiakas löytää eri kanavien kautta kattavasti tiedot hänelle tarjolla olevista 
palveluista

•	 Tunnistetulle asiakkaille palvelut on mahdollista koota 
asiakastarvelähtöisesti huomioiden asiakkaan taustatiedot (CRM, 
MyData)

•	 Palveluneuvojilla on käytössään palvelukuvauksia täydentävät 
tiedot, jotka sisältävät mm. asiakashistorian ja tietoa asiakkaan 
ohjaamisesta, toimialojen palvelukohtaisista yhteyshenkilöistä sekä 
keskitetyn asiointipalvelun taustatuesta. 

Asiointipalveluja järjestettäessä määritetään myös kanavaratkaisut. Asiakas voi 
esimerkiksi asioida verkkopalvelussa tai palvelupisteissä. Asiointipalvelua tarjoavat 
määritettyjen kyvykkyyksien mukaisesti kaupungin palveluneuvojat tai esimerkiksi 
kumppaneiden resurssit.

Mikä on palvelutarve?

Missä asiakas asuu?

Mitä vaihtoehtoisia palveluita on tarjolla?

Substanssipalvelu

Yleispalvelu
(Asiakaspalvelu)

Puolesta-asiointi

Itsepalvelu

Kunnan ohjaus

Palvelupolku

Palvelupolku

Alueellinen palvelujen 
kokonaistarjooma

3-Sektorin palvelut

Palvelu 6

Yritysten palvelut

Palvelu 7

Kuntayhtymien palvelut

Palvelu 3

Palvelu 4

Kaupungin palvelut

Palvelu 2

Palvelu 1

Palvelu 5

Kuva: Esimerkki monikanavaisesta palveluohjauksesta

Palvelut
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Asiointipalvelun palvelutyypit määritetään järjestämisen yhteydessä. Tyypillisesti 
asiointipalvelu kattaa asiakkaan ohjauksen, neuvonnan, asian vireillepanon sekä 
yksinkertaisen asioinnin. Kun palvelu edellyttää syvempää toimialan tuntemusta, 
antavat palvelua toimialan asiantuntijat. 

Asiointipalvelun järjestäminen  
määrittää asiakasohjauksen periaatteet

Asiointipalvelun järjestäminen määrittää asiakasohjauksen periaatteet, joita 
palvelutuotanto toteuttaa. Lähtökohtana on yhden luukun palvelun toteutuminen 
kanavariippumattomasti. Asiakas saa siis tukea ja ohjausta asiansa edistämiseen 
riippumatta siitä, mihin hän on yhteydessä. 

Palvelukanavasta riippumatta asiakkaan tarvetta tarkastellaan kokonaisuutena. 
Asiakas saa tietoonsa vaihtoehdot ja palveluun kytkeytyvät muut osakokonai-
suudet. Asiakasohjaus perustuu asiakkaan tarpeen määrittelyyn (tarvehierarkia) ja 
taustatietojen perusteella valittujen palvelujen kohdentamiseen.    

Asiakasohjaus edellyttää: 

•	 Palvelukokonaisuuksien ja palvelukuvausten laadintaa ja 
hallitsemista (ml. tekninen toteutus) 

•	 Tietomallia, joka tukee palvelujen, asiointien ja palveluntuottajien 
hallintaa (esim. Palvelut-Asiointi-Toimijat- eli PAT-malli)   

•	 Koko kaupungin henkilöstön asiakaspalveluhenkisyyttä 

Asiakasohjaus perustuu tiedonhallintaan palvelukuvausten / tietomallin avulla:  

•	 Yksittäisen palvelun asiakasohjauksen periaatteet ja toteutus 
määritetään palvelukuvauksissa

•	 Palvelukokonaisuuksittain määritetään periaatteet asiakkaan 
ohjautumisessa palvelujen välillä

Palvelukokonaisuuksien hallinta

Monikanavainen asiointipalveluohjaus edellyttää palvelukokonaisuuksien määrittä-
mistä huomioiden mahdolliset eroavuudet palvelukanavien välillä. Palvelutarjooma 
ja asiakasohjaus määritetään kaikkien palvelukanavien osalta. 

Tavoitetilassa asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet kattavat kunnan omien palve-
luiden ohella myös muiden palveluntuottajien palveluita. Kokonaisuutta hallitaan 
saman mallin mukaisesti riippumatta palveluntuottajasta. Periaatteet kuitenkin 
määritetään palvelukohtaisesti, joten erilaisten tuottajien palvelut voivat olla 
hyvinkin erilaisissa rooleissa. 

1. Lähtökohtana asiakastarvelähtöiset palvelukokonaisuudet

Asiointipalvelut ryhmitellään asiakastarvelähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi. 
Palvelukokonaisuudet muodostetaan kaupunkitasoisina ja ne voivat ylittää 
kaupungin palvelualueita. Palvelukokonaisuus muodostuu sekä yksittäisten 
palvelujen, että kokonaisuuden kuvauksesta, ja asiakkaan toimintaa ohjaavasta 
sisällöstä (ml. oman toiminnan edistäminen).

Asiointipalvelukokonaisuus kattaa kaikki kokonaisuuden näkökulmasta tarkoituk-
senmukaiset palvelukanavat ja ohjaa asiakasta palvelu- ja palvelukanavavalinnoissa 
kaupungin tavoitteiden mukaisesti.   
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Palvelukokonaisuus voidaan muodostaa vastaamaan yhden asiakasryhmän tarpei-
siin tai laajemmin asiakkaiden asiointitarpeen ympärille. Palvelukokonaisuuksien 
muodostamisessa priorisoidaan suurivolyymisiä palveluita sekä paljon kustan-
nuksia aiheuttavia asiakasryhmiä.  

Palvelukokonaisuudet muodostetaan asiointikokonaisuuksina. Kootut asiointipal-
velukokonaisuudet auttavat asiakasta löytämään hänelle suunnatut palvelut sekä 
tunnistamaan eri palvelujen kytkennät toisiinsa. Tavoitteena on ohjata asiakasta 
haluttuihin palvelukanaviin, tukea valinnanvapautta sekä omaa toimintaa ja 
itsepalvelua.

2. Asiakkaan oman toiminnan tukeminen

Palvelukokonaisuudet sisältävät myös tietoa, jonka tavoitteena on tukea asiak-
kaan omaa toimintaa. Tällaista tietoa on erilainen asiointiin ja etenemiseen 
liittyvä ohjeistus sekä esimerkiksi erilaiset ohjeet asiakkaan omatoimiseen 
valmistautumiseen.

Palveluvalikoimaan voidaan lisäksi sisällyttää omaa toimintaa tukevia palveluita, 
joilla pyritään vähentämään kalliimpien palvelujen kysyntää tai edistämään vaikut-
tavuuden syntymistä. 

3. Palvelukokonaisuudet näyttäytyvät asiakkaalle monikanavaisesti

Asiakkaan palvelupolku voi sisältää eri palvelukanavissa tapahtuvaa asiointia. 
Siirtymisen kanavasta toiseen tulee tapahtua saumattomasti. Sähköisestä verk-
kopalvelusta palvelut löytyvät palvelukokonaisuuksina. Kaupungin asiakaspalvelu 
hyödyntää samoja kokonaisuuksia asiakkaiden neuvonnassa.

Kuva: Palvelukokonaisuudet näyttäytyvät asiakkaalle monikanavaisesti

Asiointipalvelukokonaisuus verkkopalvelussa

Asiointipalvelukokonaisuus etäpalveluna (puhelinneuvonta, chat, video)

Asiointipalvelukokonaisuus käyntiasioinnissa (asiointipisteet)

Palvelu
1

Palvelu
2

Palvelu
3

Palvelu
4

Palvelukokonaisuus

Monikanavainen asiointipalveluohjaus edellyttää palvelukokonaisuuksien 
määrittämistä huomioiden eri palvelukanavat. Palvelutarjooma ja  
asiakasohjaus määritetään kattaen kaikki palvelukanavat. 
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4. Dynaamiset, räätälöityvät palvelukokonaisuudet

Tulevaisuuden tavoitteena ovat dynaamiset sähköiset palvelukokonaisuudet, jotka 
räätälöityvät asiakkaan taustatietojen perusteella. Monet kaupalliset verkkopal-
velut on rakennettu siten, että näkymä sisältöön perustuu käyttäjästä saatavilla 
oleviin taustatietoihin. Tätä voidaan hyödyntää myös asiointipalveluissa. Tällöin 
asiakkaalle esitetään ainoastaan hänelle kyseisellä hetkellä mahdolliset palvelut 
ehtoineen. Asiakkaan asiointia ohjataan (palvelukanava, palvelu) taustatietojen 
perusteella ja asiakastarvetietoa hyödynnetään asiakkaiden ohjauksessa.

5. Palvelukuvausten hallinta

Palvelukokonaisuuksien kokoaminen asiakkaille ja asiakkaan valinnanvapauden 
tukeminen perustuvat yksittäisten palvelujen palvelukuvauksiin. Kuvaukset 
mahdollistavat myös erilaisten yritysten tai kolmannen sektorin tuottamien palve-
lujen tuomisen kaupungin palvelujen rinnalle. 

Palvelukuvausten kautta palveluvalikoima voi elää jatkuvasti: uudet palvelut 
nousevat automaattisesti kokonaisuuksiin palvelukohtaisten määritysten perus-
teella. Vastaavasti palvelu poistuu valikoimasta heti kun kuvaus poistetaan. Myös 
palveluiden sisältöön tai ehtoihin tehtävät muutokset vaikuttavat välittömästi 
asiakkaiden ohjautumiseen. Palvelukuvausten avulla pystytään hallitsemaan suurta 
palveluvalikoimaa. 

Kuva: Profilointi mahdollistaa yksilölliset palvelukokonaisuudet

Profilointi mahdollistaa asiakkaan kulloiseenkin yksityiskohtaiseen 
tarpeeseen vastaamisen yksilöllisellä ohjauksella  

Alueellinen 
harrastus-

kerho toiminta

Yleinen palveluryhmittely  
(tarpeen muodostaman palvelukokonaisuuden perusteella)

Profilointi  
(asiakkaan antamien tietojen, 
historiatietojen jne. perusteella), 
edellyttää tunnistautumista tai 
asiakkaan antamia tietoja 

Palvelu
1

Neuvola
Harrastus-

kerho-
toiminta

Liikunta- 
palvelu

1

Lapsiperheen palvelukokonaisuus

Päivähoito
Harrastus-

kerho-
toiminta

Liikunta- 
palvelu

1
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Palvelukuvausten sujuva hallinta edellyttää keskitettyä tietovarastoa ja hallintaa 
(tekninen ympäristö, yhdenmukaisuus, laatu, ajantasaisuus). Palvelukuvausten 
tulee sijaita yhdessä keskitetyssä tietovarastossa, josta tiedot haetaan eri järjestel-
miin esitettäviksi. 

Lisäksi on hyvä määrittää vastuut kaupunkitasoisesti:

•	 Keskitetyn hallinnan kaupunkitasoinen kokonaisvastuu 

•	 Kieliasun ja viestinnällisten tavoitteiden toteutumisen vastuu 
(kaupunkitasoinen)

•	 Palvelun järjestäjien ja/tai tuottajien vastuu palvelukuvauksen 
sisällön ylläpidosta; tuottajana voi myös esim. kolmannen sektorin 
toimija tai yritys

Palvelukanavat ja ekosysteemit (Y2.2.4)

Sähköiset kanavat ovat vielä usein päälle liimattuina palveluntuottajien ”perin-
teisten” kanavien rinnalla. Selvää kanavaohjausta ei tehdä. Tällöin riskinä on 
hyötyjen jääminen vajaiksi, ja samalla päällekkäisyys lisää kustannuksia. 

Monikanavaisessa asiointipalvelumallissa asiakkaita tulee ohjata asioimaan tarkoi-
tuksenmukaisimman palvelukanavan kautta. Ohjaus tapahtuu käytännössä vies-
tinnällä sekä parantamalla palvelukanavan houkuttelevuutta (asioinnin helppous, 
palveluajat, tavoitettavuus, muu saavutettavuus).

Oman palvelutuotannon lisäksi asiakkaita ohjataan muiden palveluntuottajien 
palveluihin. Etenkin täydentävien palveluiden osalta kaupunki voi edistää asiak-
kaiden ja palveluntuottajien kohtaamista viestinnän keinoin. Tämä edellyttää luon-
nollisesti erilaisten toimijoiden tasapuolista kohtelua sekä asiakkaan ymmärrystä 
kaupungin roolista näiden palveluiden osalta.   

Eri kanavat tukevat toinen toisiaan ja soveltuvat osin erilaisiin palvelutarpeisiin. 
Palvelukanavan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan vaikuttavuutena suhteessa 
kustannuksiin sekä soveltuvuutena asiakkaan prosessiin. 

Monikanavaisten asiointipalvelujen ja  
palvelukokonaisuuksien ekosysteemi

Monikanavaisen asiointipalvelun malli pyrkii mahdollistamaan monituottajuuden. 
Kun palvelujen tuotantoa avataan yhä laajemmalle palveluntuottajien kirjolle, 
lähestytään ekosysteemiajattelua. Palvelutuotanto on kaupungin järjestämisvas-
tuun ulkopuolella, eikä se siis ole kaikilta osin kaupungin tiukassa ohjauksessa. Osa 
palvelutuotannosta syntyy täyttämään asiakashaluamaa, jonka tyydyttäminen on 
kaupungin tavoitteiden mukaista, mutta ei varsinaisesti kaupungin tehtävä.

Ekosysteemiajattelun hyödyntäminen

Organisaatioiden ekosysteemi pitää sisällään kaikki organisaatiot ja yksilöt, jotka 
vuorovaikuttavat (liike)toimintakokonaisuudessa. Perusanalogia tulee luonnon 
ekosysteemistä: jos toimija ei ole selviytymiskykyinen, sen on muututtava ja 
etsittävä toimintamalli, jolla se selviytyy. Ekosysteemiajattelussa keskeisiä tekijöitä 
ovat ympäristö ja sen muutokset, ympäristössä toimivat osapuolet, niiden välinen 
vuorovaikutus sekä kehittyminen. Asiakas on keskiössä ja osaaminen ekosystee-
missä kehittyy asiakkaan ehdoilla. 

Ekosysteemiajattelun hyödyntäminen vaatii uudenlaista osaamista: hyödykkeen 
sisällön määrittelee asiakas. Ekosysteemin johtaminen perustuu yhteisen vision 
luontiin, kokonaisuuden ymmärtämiseen ja toimiviin vuorovaikutussuhteisiin. 

3.4.7
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Tulee optimoida yksittäisten organisaatioiden toiminta, ja lisäksi kantaa vastuuta 
kokonaisuudesta.

Luottamus ja sosiaalisen pääoman kehitys on tärkeää verkostojen toiminnassa; 
luottamus syntyy hitaasti ajan myötä, mutta toisaalta voidaan tuhota sekunnissa.

Ekosysteemit osana palvelujärjestelmää 

Palvelujärjestelmä on kuin ekosysteemi, joka toimii markkinoita rakentaen ja kehit-
täen. Ekosysteemin kehittymisen kannalta on ymmärrettävä siihen liittyvät toimijat 
ja arvoverkostot arvonmuodostuslogiikkoineen niin, että kehitystä voidaan ohjata. 

Ekosysteemiajattelu pakottaa ajattelemaan systeemin selviytymistä, korostaa 
organisaatioiden välisiä suhteita ja karsii tuottamattoman työn ja osaoptimoinnin. 
Palveluekosysteemissä voivat olla mukana esimerkiksi kuntalaiset, kunnan organi-
saatiot ja muut julkiset toimijat, palveluntarjoajat ja muut yksityiset organisaatiot 
sekä vapaaehtoisjärjestöt. 

Nämä toimijat muodostavat verkoston ja järjestelmän, jonka arvonluonti toimii 
toisin kuin hierarkkisessa järjestelmässä. Kunnat ovat tässä avainasemassa samoin 
kuin kuntalaiset, joita ekosysteemi palvelee.  

Ekosysteemin hallinta poikkeaa perinteisestä resurssien hallinnasta

Ekosysteemin hallinta pyrkii ohjaamaan ekosysteemin kehitystä suuntaan, joka 
edistää tarpeiden tyydyttämistä. Ekosysteemin hallinnassa tulee ymmärtää 
toimijoiden liiketoiminnan arvoketjua sekä pitää aktiivisesti yhteyttä tärkeimpiin 
sidosryhmiin. Tämän lisäksi kunnan tulee ”moderaattorina” rakentaa ekosystee-
mille toimintaa ohjaavia periaatteita: 

•	 Yhdessä laaditut ohjauskäytännöt ja kehitystiekartat (roadmap), 
joilla tehostetaan innovointia

•	 Yhteisesti sovitut koko toimintaprosessin keskeiset 
suorituskykymittarit (Key Performance Indicators, KPI) sekä muut 
ohjaus- ja hallintanäkymät tai -työkalut

•	 Yhteneväiset prosessit ja laatuvaatimukset kaikille toimittajille

•	 Yhteinen toimintamalli, joka takaa jatkuvuuden ja joustavuuden

Organisaatiokeskeinen toiminta Ekosysteeminen toiminta

Tehokas työnjako, Tarve tehdä yhdessä Orkesterointi

• Halvin hinta tuotteelle ja/tai palvelulle

• Ohjaaminen ja kontrollointi

• Kassavirta

• Organisaatiokohtainen (osa)optimointi

• Organisaation ohjaus

• Asiakas-toimittaja-rajapintojen jyrkkyys

• Arvontuotto sisäisessä arvoketjussa

• Työntekijöiden identifioituminen yritykseen

• Organisaatiokohtainen tiedonomistus

• Yrityksiä suojaavat sopimukset

• Paras asiakaslupausten täyttäminen

• Visiointi ja mahdollisuuksien luominen

• Tulevaisuuden liiketoimintapotentiaali

• (Eko)systeemitason optimointi

• Systeemin ohjaus

• Yritysten välisten rajapintojen madaltu-
minen

• Arvontuotto arvojärjestelmässä

• Työntekijöiden identifioituminen sekä 
yritykseen että verkostoon

• Avoin ja systeemitason tieto

• Systeemiä suojaavat sopimukset

Taulukko: Organisaatiokeskeinen toiminta verrattuna ekosysteemiseen toimintaan. 
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Asiointipalvelujen resurssien hallinta (Y2.2.5)

Palvelujen hallinnassa ja organisoinnissa kunta lähtee liikkeelle strategiansa 
tavoitteista. Oman tuotannon lisäksi nämä prosessit kattavat kunnan osakkuusyh-
teisöjen, yritysten ja kolmannen sektorin palvelutuotannon. 

Asiointipalvelutuotannon resurssien hallinta edellyttää monitoimijaympäristössä 
selkeitä malleja. Se edellyttää toiminnanohjauksen tietojen yhdistämistä ja välittä-
mistä asiakastarjooman hallinnan sekä operatiivisen asiakasohjauksen tarpeisiin. 

Asiakkuuksien- ja palvelujenhallintaan tarvitaan: 

•	 Ajantasaista tietoa käytettävissä olevasta palvelukapasiteetista 
palveluntuottajittain (saatavuus, saavutettavuus, varaukset) 

•	 Palvelujen alueellinen saatavuus (palveluverkko)

•	 Palveluntuottajien hinnastot/yksikkökustannukset

•	 Tietoa palvelusopimuksista

•	 Tietoa palveluntuottajien kelpoisuudesta 

Palvelutuotannon seurannan tulee huomioida erilaiset palveluntuottajat. Etenkin 
seuraavia seurantatietoja palveluntuottajista tarvitaan: 

•	 Toteumatietoa palvelun yksikkökustannuksista eri asiointikanavissa 

•	 Tietoa palvelun laadusta 

•	 Tietoa asiakaspalautteesta

3.4.8

Kuva: Kunnan palvelutuotannon hallinta ja organisointi 

• Palvelualustat

• Yhteistyö

• Asiakashaluamatiedon  
  välittäminen

• Vertaisarvioinnit

• Sopimusehdot 

• Avustusehdot

• Sopimusten valvonta 

• Reagointi poikeamiin

Osakkuusyhteisöt

• Perustamissopimukset

• Yhteistoiminta - 
    sopimukset

• Osakassopimukset,  
   osin konserniohje

• Yhtiö-, yhtymä  
  ym. kokoukset

• Hallitustyöskentely

• Edustajat  
 toimielimissä

• Konserniohje

• Hallitustyöskentely

• Konsernivalvonta • Hallintosääntö

• Talousarvio- ja suunnitelma

• Sisäinen valvonta

Kunnan oma organi- 
saatio ja liikelaitokset

Kuntien yhteistoiminta

Tytäryhteisöt

Markkinat – hankinnat  
Kolmas sektori - 
avustukset

Täydentävät palvelut
Ekosysteemit

Kuntastrategian tavoitteet
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Palvelutuotannon seurannan tulee huomioida erilaiset palveluntuottajat. Täyden-
tävien palveluiden osalta toimijan ja palvelun rooli vaikuttaa tarvittavaan seuran-
tatietoon. Joissakin tapauksissa seurantatiedoksi voi riittää pelkkä tieto palvelun 
olemassaolosta ja saatavuudesta sekä yleisestä luotettavuudesta.

Asiakashaluamasta kumppanien täydentävään palvelutarjontaan 

Seuraavassa kuvassa on esimerkki täydentävistä palveluista sekä resurssien 
ohjaukseen liittyvästä polusta. 

• Asiakkaiden kuuleminen

• Asiakaspalautteet, kyselyt

• Asiakkaan palvelukäyttö,  
volyymit, sijainti

• Dataa palvelujen käytöstä  
(kuka, miten usein ja mitä 
palveluita, millä alueella jne.)

• Dataa alueellisista tekijöistä: 
liikkumiseen liittyvää dataa 
(asiakasvirrat, lokaatiot, 
erilaiset kehittämisskenaariot, 
ennustedataa)

• Tulevaisuuden palvelutarpeet, 
markkina

• Systemaattinen 
asiakashaluamatiedon keruu

• Tiedon jakaminen 
kumppaneille profiili- ja 
volyymitietona

• Yhteiset tilaisuudet tiedon 
jakamiselle kumppaneiden  
kanssa 1-2 krt vuodessa

• Jalostetun tiedon jakaminen  
tiedon siirtoina

• Pienyritykset, startupit, seurat, 
yhteisöt.

• Yritykset ja järjestöt ja seurat

• Liikuntapalvelujen tuottajat

• Kulttuuripalvelujen tuottajat

• Majoitus- ja ravitsemispalvelujen 
tuottajat

• Hoivapalvelujen tuottajat

• Siivouspalvelujen tuottajat

• Posti, TE ja muut työllisyyteen 
liittyvät tahot

• Kiinteistöpalvelujen tuottajat/ 
omakotitalotalkkarit

• ”Elämäntaitoja” tuottavat 
järjestöt kohderyhmänä esim. 
nuoret 

• Seurapalveluja tuottavat, esim. 
eri ikäisille yksinäisille ulkoilu- ja 
keskusteluseuraa

• Maistraatti. Verottaja

• Maahanmuuttajapalvelut

• Seniorineuvonta liittyvät 
järjestöt

• Siivous- ja lastenhoitopalvelut,

• Kotona annettava soittotunnit

• Lumen auraus, hiekoitus: Tonttiliittymät, 
jotka eivät ole kaupungin vastuulla

• Rakentamisen lisäpalvelut 
(rakennusluvan pohjalta)

• Nurmikonleikkaus: muut kuin kaupungin 
omistamat alueet

• Talkootoiminta

• Viljelypalstoja kuntalaisille

• Vanhuksille ja muille ulkoilu- ja 
liikuntapalvelut 

• Kuljetuspalveluita kulttuuritapahtumiin,

• Kimppakyytejä liikuntavammaisille tai 
vanhuksille, jotka eivät yksin pääse 
paikalle

• Kaupungin järjestämien tapahtumien 
oheispalveluita, majoitus- ruoka- ja 
kuljetus

• Terveysasemille lisäpalveluita

• Koululaisille tukiopetusta

• Neuvontapalveluja esim. YPP:n 
yhteydessä maahanmuuttajille, 
vanhuksille opastusta verkkopalvelujen 
käyttöön tms.

Asiakas-
ymmärrys

Asiakashoito-
mallit

Palvelu kanavat

Palvelujen  
järjestäminen

Toimijat

Omat palvelut  
(ydinpalvelut)

Kumppanipalvelut 
(tuki- ja lisäpalvelut)

Palvelut

Asiakassegmentointi / 
luokittelu

Asiakas  
(asiakashaluama)

Tiedon jalostaminen  
asiakasymmärrykseksi

Asiakasdata

Kuva: Asiakashaluamasta kumppanien palvelutarjontaan -esimerkki 

• Kumppanit esittelemässä 
palvelujaan palvelutorilla ja 
asiointipisteissä

• Etäpalvelumahdollisuudet ja 
-kanavat myös kumppaneiden 
kanavina
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Palveluntuottaja

Strateginen ja taktinen 

ohjaus (kunta)

Keskitetty monikana-

vainen asiointipalvelu

Palveluneuvoja

Asiakasraati tms.

Asiakasdata (haluama)

Kaavio: Palvelutarjonnan kehittämisen prosessi

Palvelukehitys (Y2.3)

Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun jatkuvaan kehittämiseen tulee panostaa. 
Monituottajamalli ja asiointipalveluiden rooli palvelukokonaisuuksien tarjoajana 
haastavat perinteisen toimialavetoisen kehittämisen käytännöt. Palvelukehit-
tämisen lisäksi tarvitaan organisaatiorajat ylittävää palvelukokonaisuuksien ja 
kanavaratkaisujen kehitystyötä. Tämä edellyttää roolien ja vastuiden määrittämistä.

Palvelukokonaisuuksista vastaavat tahot ovat vastuussa palvelukokonaisuuksien 
kehittämisen koordinoinnista:

•	 Eri toimijoiden yhteisen kehittämisen organisointi

•	 Asiakastarvetiedon analysointi ja jakaminen 

•	 Asiakkaiden osallistaminen kehitystyöhön

Yksittäisten palvelujen kehittämisen vastuu on toimijalla, joka vastaa palvelun 
tuottamisesta, järjestämisestä tai hallinnoinnista:

•	 Asiakastarvetiedon analysointi ja jakaminen 

•	 Ulkopuolisten palveluntarjoajien kehitystyön tukeminen välittämällä 
asiakastarvetietoa

Palvelukanavien kehittäminen 

Myös palvelukanavien kehittämistä on tehtävä kolmella tasolla. Strategisella 
tasolla on huolehdittava kaupunkitason linjauksista. Taktisella palvelukokonaisuuk-
sien tasolla huolehditaan yhtenäisyydestä sekä kokonaisuuksien tarkoituksen-

3.5

Palvelujen 
 kehittäminen

Palveluvalikoiman linjaukset

Palvelujen sisäänotto
(Koulutukset yms.)

Kouluttautuminen

Tarpeiden
esittäminen ja ideointi

Asiakkaista kertyvät tiedot ja 
niiden yhdistäminen

Tiedon analysointi ja tulkinta

Uusien palvelujen  
käyttöönotto

Ulkoinen ja  
sisäinen viestintä

Palvelusopimukset

Asiointipalvelun hyö dyntämisen 
suunnitelma

Palvelujen  
kuvaukset
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mukaisuudesta ja kattavuudesta. Lisäksi on tehtävä yksittäiseen palveluun liittyvää 
palvelukanavien kehitystyötä.   

Keskeisten palvelukanavien kokonaiskehittäminen kaupunkitasolla:

 1. Kaupungin asiakkaiden yhtenäinen palvelukokemus 

 2. Asiakkaiden ohjaaminen palvelukokonaisuuksiin ja palveluihin

 3. Sähköisen asioinnin edistäminen

 4. Kokonaisarkkitehtuurin hallinta

 5. Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun kehittäminen

 6. Asiakaspalautetiedon hallinta ja hyödyntäminen 

  Vastuu: kaupunkitasoinen vastuutaho

Palvelun tuottamisesta, järjestämisestä tai hallinnoinnista vastaava palvelualue tai 
-tuottaja vastaa yksittäiseen palveluun liittyvien palvelukanavien kehittämisestä. 
Yhtenäisen asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi kehittäminen tehdään kaupunki-
tason yhteisten periaatteiden mukaisesti.

 7. Yksittäisen palvelun sähköisen asioinnin toteutus ja sisäinen 
toimintaprosessi

 8. Käyntiasiointi, puhelinasiointi tai muun kanavan kautta tapahtuva 
asiointi substanssiasiantuntijan kanssa, sekä palvelun tuottaminen

  Vastuu: palvelualueella ja/tai palveluntuottajalla

Kehittämiseen on käytössä paljon erilaisia toimintamalleja ja menetelmiä. Toimin-
tamalleista ja kehittämisen prosesseista ei kuitenkaan kannata rakentaa liian 
raskaita. Esimerkkejä kehittämisen menetelmistä ovat:  

•	 Verkostojen kokoaminen

•	 Tiedon jakaminen: esim. infokirjeet

•	 Kysymysten esittäminen ja käsittely

•	 Foorumitapaamiset

•	 Avoimet kohtaamispaikat (kuten palvelutorin Kohtaamo)

•	 Lisäksi esimerkiksi palvelumuotoilu menetelmänä tarjoaa 
paljon erilaisia työkaluja ja lähestymistapoja asiakaslähtöiseen 
kehittämiseen.

Asiakastietojen ja -suhteiden  
analyysi ja hallinta (Y2.4)

Asiakastietojen hallinnan ja analysoinnin merkitys kasvaa nopeasti. Tähän 
vaikuttavat sähköisen asioinnin yleistyminen, ja toisaalta analytiikan kehitty-
minen. Tämä kappale kertoo lyhyesti asiointipalvelun asiakastietojen hallinnasta 
ja hyödyntämisestä.

Asiakastietojen hallinta (Y2.4.1)

Asiakaslähtöisyyteen tarvitaan tietoa asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Tarvitaan 
siis asiakasymmärrystä (customer insight) eli jalostettua ja käyttötilanteeseen kiin-
nitettyä asiakastietoa. Tiedon kerääminen yksin ei riitä, vaan tietoa on analysoitava 

3.6

3.6.1
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ja hyödynnettävä ennen kuin siitä tulee asiakasymmärrystä. Hyviä menetelmiä 
asiakasymmärryksen muodostamiseen löytyy palvelumuotoilusta (esim. fokus-
ryhmät, asiakaskohtaaminen/varjostus yms.).  

Asiakkaista on saatavissa eri lähteistä paljon tietoa, joka pitää yhdistää ymmär-
ryksen kasvattamiseksi. Osa asiakastiedosta voi olla peräisin suoraan asiakkaalta ja 
vastaavasti osa tiedosta voi kertyä erilaisista tilastolähteistä ja rekistereistä. Tässä 
tarvitaan tiedonhallintaa ja tiedon hyödyntämistä johtamisessa. Se edellyttää 
uudistumista edistäviä tietomalleja. 

Tiedon tarpeen suhteen asiakastietojen hallintaa voidaan tarkastella kahdesta eri 
näkökulmasta: 1) Palvelutarjooman hallinnan asiakastiedon tarve sekä 2) Operatii-
visen asiakaspalvelun ja asiakasohjauksen asiakastiedon tarve.

1. Asiakkaiden palvelutarjooman hallintaan tarvitaan seuraavia asiakastietoja 

•	 Palvelujen käyttäjien demografiset taustatiedot 

•	 Palvelutuotannon tietojen yhdistäminen: palvelujen käyttö, paljon 
palveluita käyttävät 

•	 Palvelujen ristiin käyttäminen (mitä eri palveluita asiakas käyttää)

•	 Palveluita käyttämättömien tunnistaminen (ne, joiden ehkä olisi hyvä 
käyttää palveluita)

•	 Käytetyt asiointikanavat ja palveluverkkotiedot 

•	 Kustannustiedot

Asiakastietojen hallinta edellyttää: 

•	 Asiointitapahtumien kirjautumista, asiakkaiden tunnistamista / 
luokittelua, tietojen yhdistelemistä ja asiointitietojen keräämistä 

•	 Voidaan toteuttaa osin otoksina ja anonyyminä  

•	 Analytiikka ja muu teknologia (esim. tekoäly, monirekisteriajot) 
mahdollistavat yhä paremman asiakastiedon yhdistelyn 

 2. Operatiivinen asiakaspalvelu ja asiakasohjaus tarvitsevat seuraavia tietoja 

•	 Asiakaskohtainen asiakastieto: taustatiedot (yhteystiedot yms.), 
palvelujen käyttöön liittyvät tiedot, asioinnin tilatiedot

Asiakastietojen hallinta edellyttää: 

•	 Asiakkaan tunnistamista palvelutapahtuman yhteydessä 

•	 Yhteisesti käytettävien asiakastietojen määrittelyä (huomioiden 
tietosuojakysymykset ja/tai valtuutusten hallinta)

•	 Mahdollisuutta uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja 
kytkemiseen osaksi kokonaisuutta (chatbotit jne.) 

Tiedot mahdollistavat:

•	 Yhden luukun asiakaspalvelun toteuttamisen (1-taso)

•	 Palveluherätteiden lähettämisen asiakkaalle (muistutukset, 
kohdennettu viestintä, proaktiiviset palvelut) 

•	 Asiakkaalle sujuvammat ja räätälöidyt itsepalvelut  
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Kuva: Operatiivisen asiakkuudenhallinnan modernit käytännöt

1. Asiakastiedot (DW/CRM)

2. Asiakkuudenhallinnan 
tiedon analyysit

3. Segmenttikohtaisten 
tavoitteiden 
toteuttaminen

4. Reagointi asiakkaan  
toimintaan tai 
proaktiivinen / 
ennaltaehkäisevä heräte

5. Asiakas-, asiakasryhmä- 
ja profiilikohtaiset 
toimenpiteet

6. Toteumatietojen 
seuranta

7. Asiakkaiden kokemukset 
ja palaute

8. Asiakashaluaman ja 
-tietojen rikastaminen

9. Palvelujen kehittäminen

10. Toimenpiteiden 
vaikuttavuuden arviointi

Markkinoinnin 
automaatio

Analyyttisen CRM:n mahdollistamat 
asiakastoimenpiteet (Y2.4.2)

Analyyttisellä CRM:llä tarkoitetaan perinteisen operatiivisen CRM:n ja/tai mahdol-
lisesti usean eri lähteen kautta saatujen asiakastietojen analysointia. Analyyttinen 
CRM mahdollistaa syvemmän tiedon ja ymmärryksen muodostamisen toimintaym-
päristön tarpeista ja omasta asiakaskunnasta. Tieto ja ymmärrys syntyvät analy-
soimalla eri lähteistä saatuja asiakastietoja. Esimerkiksi yritykset hyödyntävät 
teknologiaa markkinointiviestinnän tehostamiseen, asiakassuhteiden syventämi-
seen ja myyntitoimenpiteiden kohdentamiseen.

Myös kunnat voivat hyödyntää samaa teknologiaa asiakasymmärryksen kasvat-
tamisessa ja palveluidensa vaikuttavuuden parantamisessa. Sähköisen asioinnin 
myötä analyyttisen CRM:n merkitys kasvaa nopeasti. Asiakkaista ja heidän asioin-
neistaan saadaan yhä enemmän tietoa ja sitä voidaan myös hyödyntää kehitty-
neen analytiikan ansiosta aiempaa paremmin. Kehittynyt analytiikka mahdollistaa 
esimerkiksi asiakaskohtaisen automaattisen asiakasohjauksen. Tällöin jokaiselle 
asiakkaalle kootaan yksilöllinen etenemispolku tai ehdotettu palvelukokonaisuus.     

Jotta asiakkaista saisi tarkan kuvan, täytyy eri järjestelmistä kerätä tiedot yhteen. 
Tämä vaatii järjestelmien liittämistä yhteen erilaisten integraatiotekniikoiden avulla. 
Sitten tietoja voidaan käsitellä esimerkiksi tiedon louhinnan ja neuroverkkolas-
kennan työkaluilla sekä BI-sovelluksilla (Business Intelligence) tai tekoälyn avulla. 

Analyysimenetelmillä voidaan selvittää, millaisiin segmentteihin tai asiakaspro-
fiileihin asiakaskunta jakautuu. Niin voidaan esimerkiksi tutkia, mille asiakkaille 
ennaltaehkäiseviä palveluita tulisi kohdentaa tai minkälaisia tuotteita tai palveluita 
olisi tarpeen kohdentaa erilaisille asiakasryhmille. 

Kehittyneet analyysityökalut voivat antaa erittäin yksityiskohtaisia ennusteita. Jos 
esimerkiksi tietylle asiakassegmentille kohdennetaan ennaltaehkäisevää palvelua 
a, kustannukset alenevat palvelupolun myöhemmässä vaiheessa, kun taas palvelua 
b tarjottaessa kustannukset kasvavat. Kun perusta on kunnossa, voivat automaat-
tiset työkalut tuottaa analyysejä, joita voidaan hyödyntää palvelutuotannon älyk-
käässä ohjauksessa. Samalla kertyy lisää tietovirtaa asiakkaiden käyttäytymisestä 
ja vaikutuksista.

3.6.2
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Monikanavaisen 
asiointipalvelun  
tuotanto (Y3)

4 

Monikanavaisen asiointipalvelun tuotanto on yksi ydinprosesseista. Se toteutetaan 
asiointipalvelun tuotannon palvelujen järjestämisen puitteissa. Asiointipalvelun 
tuotanto on kuvattu seuraavan rakenteen mukaisesti.

Y3 Monikanavaisen asiointipalvelun tuotanto

Y3.1  Monikanavaisen asiointipalvelun tuotannon toimintamalli
Y 3.1.1 Monikanavaisen asiointipalvelun palvelutuotannon ohjaus ja 

raportointi

Y3.2  Monikanavaisen keskitetyn asiointipalvelun tuotannon hallinta 
Y 3.2.1 Asiointipalvelun tuotannon organisointi
Y 3.2.2 Palvelutuotannon organisoinnin edellyttämä tieto
Y 3.2.3 Asiointipalvelun roolit ja vastuut
Y 3.2.4 Asiointipalvelun tuotannon seuranta

Y3.3  Tuloskortti mittariston lähtökohtana
Y 3.3.1 Mittariston tasorakenne
Y 3.3.2 Mittarikortti
Y 3.3.3 Esimerkkejä tavoitteista ja mittareista

Y3.4  Asiointipalvelu
Y 3.4.1 Monikanavaisen asiointipalvelun tasoajattelu
Y 3.4.2 Asiointipalvelun asiakaspalveluprosessi
Y 3.4.3 Tietovirrat palvelutapahtumassa
Y 3.4.4 Ohjaus toimialan ja muiden toimijoiden palveluihin

– Toimialan palvelut
– Ulkoiset palveluntarjoajat — Yritykset, kolmas sektori
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Monikanavaisen asiointipalvelun  
tuotannon toimintamalli (Y3.1)

Tässä kuvauksessa esitetään keskitetyn monikanavaisen asioinnin tuotannon 
toimintamalli karkeasti käsikirjatasolla siten, että kukin kunta voi käyttää tätä 
kuvausta suunnitellakseen omaa toimintaansa omista lähtökohdistaan. Kuvauk-
sessa ei käydä läpi kaikkea operatiivista suunnittelua, vaan annetaan suuntaviivat 
ja ohjeet asiointipalvelujen tuotannon tarkemmalle suunnittelulle ja toteutukselle.

Monikanavaisen asiointipalvelun toimintamallin mukaan ydinprosessit jakavat 
ohjauksen strategiselle, taktiselle ja operatiiviselle tasolle. Asiakkuuksienhallinta 
toteuttaa strategisen tason ohjausta, palvelujen järjestäminen taktisen tason 
ohjausta ja palvelutuotanto operatiivisen tason ohjausta.

Tuotannon toimintamalli kattaa asiointipalvelun tuotannon hallinnan sekä asiointi-
palvelun tarjonnan. Keskitetty asiointipalvelu pyrkii ratkaisemaan asiakkaan palvelu-
pyynnön heti, mutta ohjaa asiakkaan tarvittaessa toimialan tai kumppanien palve-
luihin. Asiointipalvelua ja asiakkaan ohjausta kannattaa tukea tietojärjestelmällä, 
joka muodostaa palvelupyynnöistä ns. palvelutiketin. Tikettiä seuraamalla voidaan 
varmistaa palvelulupauksen toteutuminen ja mm. seurata palvelun ratkaisuaikaa.

Keskitetyn asiointipalvelun tuotantoa tukevat asiakastiedot tuodaan asiointipal-
velun käyttöön yleensä CRM- tai Contact center -järjestelmästä. Järjestelmä ohjaa 
palvelutapahtumasta saatavan palautteen ja asiakastyytyväisyystiedon palvelujen 
järjestämisen käyttöön. Asiointipalveluissa syntyvä tieto asiakaskokemuksesta 
viedään asiakkuuksienhallinnalle. Sen avulla pyritään kehittämään asiakasha-
luaman ymmärrystä. 

4.1

Y1.Asiointipalvelujen asiakkuuksienhallinta

Y2. Asiointipalvelujen  
järjestäminen

Y3. Asiointipalvelujen tuotanto

Asiakashaluaman ymmärtäminen 
Asiakastarpeiden tunnistaminen

Yhteinen asiakaskokemus

Palvelukokonaisuuksien  
ja –kanavien valinta ja hallinta

Palvelukehitys

Asiointipalvelutuotannon 
 hallinta

Asiakassegmentointi

Asiointi- 
palvelujen 

järjestämisen 
ohjaus

Palvelutuotannon 
kyvykkyyksien hallinta  

ja palvelutuotannon  
ohjaus

Strategiset valinnat
kokonaisuuden  
hallinta

Taktinen  
asiakkuuksien ohjaus

Asiakkaan palvelukokemus

Palvelutarve

Palveluherätteet

Asiakaskontakti

Asiakastiedot
Asiakastiedot

Asiakkaan kokemus ja palaute palvelusta, asiakastyytyväisyystieto

Edelleen 
ohjaus 
toimialan tai 
kumppanien 
palveluihin 

Strategia, toiminta-
ympäristöanalyysi,  
asiakkuusohjelma, 
palvelujen 
järjestämisen 
ohjelma, 
talousarvio, 
käyttösuunnitelma 

Palaute palve-
lusta ja asiakas-
tyytyväisyys - 
tieto

Toiminnanohjaus  
(tuotanto, kapasiteetti, laatu, 
kustannustieto) 

Asiakaskokemus

Asiakkuuksien- 
hallinnan johta-

minen 

Asiakas

Asiointipalvelu

Palvelun tarjoaminen

Asiakastietojen ja –suhteiden 
analyysi ja hallinta

CRM

Asiakkaan 
osallistuminen 
palvelukehittä-

miseen

Kuva: Monikanavaisten asiointipalvelujen tuotanto osana toimintamallia
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Monikanavaisen asiointipalvelun tarjoaminen perustuu asiakastarvelähtöisiin 
palvelukuvauksiin. Kuvauksilla varmistetaan asiointipalvelun yhtenäinen ja kattava 
palvelu kaikissa palvelukanavissa.

Asiakas löytää verkkopalvelusta kattavasti tiedot hänelle tarjolla olevista palve-
luista sekä niihin liittyvästä asioinnista. Tunnistautuneille asiakkaille palvelut on 
mahdollista koota asiakastarvelähtöisesti, heille räätälöidysti, huomioiden heistä 
olemassa olevat (CRM, MyData) taustatiedot.

Palveluneuvojilla on käytössään palvelukuvauksia täydentävät tiedot. Ne sisältävät 
mm. asiakashistorian ja tietoa asiakkaan ohjaamisesta, toimialojen palvelukohtai-
sista yhteyshenkilöistä sekä asiakaspalvelun taustatuesta.  

Kun palvelu edellyttää syvempää toimialan tuntemusta, palvelua antavat toimialan 
asiantuntijat. Tarvittaessa asiakas voidaan ohjata myös kumppanien palveluihin.

Monikanavaisen asiointipalvelun  
palvelutuotannon ohjaus ja raportointi (Y3.1.1)

Monikanavaisen asiointipalvelun järjestäminen ohjaa palvelutuotantoa. Sieltä 
tulevat mm. tuottajavalinnat, tilaukset, palvelutarjooma, määrät, ostosopimukset 
sekä suunnitellut palveluiden määrät ja laatu. Asiointipalvelujen tuotantoprosessia 
ohjaavat prosessit ovat:

•	  asiointipalvelujen järjestäminen

•	  kehittämisen ohjaus

•	  asiakkuuksien- ja palvelujen ohjaus

•	  tulosohjaus.

Tulosohjauksesta tulevat asiointipalveluiden tuotannon tavoitteet.

Kehittämisen ohjaus vaikuttaa asiointipalveluiden palvelutuotantoon. Asiointipalve-
lujen tuotanto raportoi toteutuneet määrät palvelujen järjestämiselle. Laskutus ja 
muu talous- ja laatutieto sekä tuotannon tulokset taas raportoidaan tulosohjaukselle.

Palvelun toteuttamisessa syntyvät tiedot tallentuvat käytössä olevan asiakaspal-
velujärjestelmän (esim. Contact Center/CRM-järjestelmä) avulla. Syntyvät tiedot 
asiakkaan palveluajoista, kokemuksesta, palvelupalautteesta ja asiakastyyty-
väisyydestä tallentuvat järjestelmään analyysiä ja hyödyntämistä varten. Osaa 
tiedoista voidaan hyödyntää suoraan myös asiointipalvelutuotannon hallinnassa. 
Tieto asiakaskokemuksesta välitetään myös asiakkuuksienhallinnalle analyysiä ja 
kehitystä varten.

Palautteen ohjauksessa ja hyödyntämisessä asiakas antaa välitöntä palautetta 
asiointipalvelun tuotantoon, jonka tehtävänä on huomioida se omissa operatiivi-
sissa palveluissaan.

Palveluntuottaja kehittää omia palvelujaan ja niiden tehokkuutta parantaakseen 
asiointipalvelujen laatua ja niiden kustannustehokkuutta. Varsinainen asiointipal-
velujen minimisisältö ja laatu määritetään kuitenkin asiointipalvelujen järjestämi-
sessä. Tämä tieto välitetään asiointipalvelujen tuotannolle palvelu- tai hankintaso-
pimusten tai sisäisten sopimusten välityksellä.

Asiointipalvelujen tuotanto raportoi asiointipalvelujen järjestämiselle palvelujen 
volyymin sekä toteutuneen palvelutason ja laadun. Ulkoiset palveluntuottajat 
laskuttavat näiden perusteella asiointipalvelun järjestämisprosessia.  

4.1.1
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Seuraava kuva esittää monikanavaisen asiointipalvelun tuotannon tehtäviä 
suhteessa muihin siihen liittyviin prosesseihin.

Asiointipalvelun tuotanto hyödyntää tietoa, jota se saa liittyviltä prosesseilta, 
ja tuottaa puolestaan muille tietoa ja lopputuloksia. Se saa erityisesti syötteitä 
asiointipalvelun järjestämiseltä.

Asiointipalvelun tuotantoprosessin keskeisimmät syöte- ja tulostiedot on kuvattu 
seuraavassa. 

Y3. Asiointipalvelun palvelutuotanto

Syötetieto Tietolähde

Resurssitarpeen ennusteet CRM/ERP

Toteutuneet resurssitarpeet ERP (Sisäinen laskenta)

Hankinta- ja palvelu-
sopimukset

Palvelujen järjestämisestä, 
sopimusarkisto

Resurssien käyttö Järjestelmä X,  
henkilöstörekisteri

Tilahallinta Järjestelmä X,  
toimipaikkarekisteri

Palvelumitoitukset Voivat olla sisäisessä 
tuotannossa omissa doku-
menteissaan, ulkoisessa 
tuotannossa nämä ovat 
sopimuksissa

Tulostieto
Tulostiedon  
hyödynnettävyys

Palvelut valituille asiakkaille Toiminnan suunnittelu

Käyttöaste Tuotannon suunnittelu

Millä resursseilla tuotetaan Resurssien hallinta

Missä tiloissa tuotetaan Tilojen hallinta

Hankintasopimusten 
kannattavuus

Palveluntuottajien  
johtaminen

Palveluverkko- ja 
järjestämistiedot

Tieto strategiaohjaukselle

Tulosmittarien mittaukset Tulosohjaus hyödyntää

Taulukko: Asiointipalvelun palvelutuotanto

Kuva: Monikanavaisen asiointipalvelun tuotanto

Kunnan tukiprosessit    (Henkilöstöhallinta, taloushallinta, hankinnan hallinta, tilahallinta, tiedon hallinta, ICT-hallinta, markkinointi ja viestintä)

Asiakas (yksilö, yritys, yhteisö, yhteiskunta)

Laskutus

Kehittämistoimenpiteet

Palvelu asiakkaalle Välitön palaute

Palveluraportointi

Palveluraportointi

Palveluraportointi

Tulostavoitteet

Tuottajavalinta
Tilaukset
Palvelutarjooma
Määrät

Laatu
Ostosopimukset
Maksut

Asiointipalvelujen 
järjestäminen

Asiointipalvelujen 
palvelutuotanto

Päätöksenteko

Strategiaohjaus

Asiakkuuksien  
ja palvelujen  

optimoinnin ohjaus

Tulosohjaus

Kehittämisen  
ohjaus

Määrä-, talous- ja laaturaportointi
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Taulukkoon on listattu esimerkkejä asiointipalvelun tuotannon ohjauksessa 
tarvittavista operatiivisista kyvykkyyksistä.

Monikanavaisen asiointipalvelun  
tuotannon hallinta (Y3.2)

Asiointipalvelutuotannon tai keskitetyn asiointipalvelun hallinta koostuu seuraa-
vista osakokonaisuuksista:

1. Asiointipalvelutuotannon organisointi

•	  Asiointipalvelun kokonaisuuden keskitetty ohjaus varmistaa, että 
kaikki asiakkaiden palvelupyynnöt toteutetaan tehokkaasti. Ohjaus 
toimialan asiantuntijoille voidaan toteuttaa palvelupyyntöjen 
tiketöinnillä. Tällöin työvuorojen ja kuormituksen suunnittelu 
onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

4.2

Toimintamalli Prosessit Tiedot Kanavat Rahoitus Osaaminen

Monikanavaisen asiointi-
palvelutuotannon tehokas 
ICT-järjestelmien avulla 
tuettu ohjaus ja tuotanto

Asiakaspalaute- ja 
-tyytyväisyystiedon 
kerääminen ja välitys

 

Asiointipalvelutuottajien 
resurssien hallinta 

Asiointipalvelutuotannon 
hallinta

Asiointipalvelu

Palautteen hallinta

Omistajaohjauksen peri-
aatteet ja tavoitteet

Asiointipalvelujen minimi-
sisältö ja tavoitteet

Asiakastarpeet

Laatutavoitteet ja  
toteumatiedot

Kehittämistoimenpiteet

Palvelutarjooma, määrä 
ja laatu

Palvelujen volyymi- ja 
kustannustiedot

Ostosopimukset, maksut, 
tuottajavalinnat

Laskutustiedot,  
tuotannon raportit

Tulostavoitteet,  
palautetiedot

1. Henkilökohtainen 
palvelu, 

2. Henkilökohtainen 
etäpalvelu 

3. Itsepalvelu

4. Kumppanien täyden-
tävät palvelut

Budjetti

Kehitysraha

Johtaminen, suunnittelu

Ohjaus ja seuranta

Kehittäminen, analysointi

Kumppaniverkoston 
hallinta

Asiakaspalveluymmärrys

Talous

Mittaaminen

Laadunvalvonta

Tiedonhallinta

Digitaalinen turvallisuus

Henkilöt Materiaalit Tilat
Tietojärjes-
telmät

Tietovarannot / 
tietovarasto

Teknologia Työvälineet
Luvat ja 
oikeudet

Sopimukset

Asiointipal-
velun johtaja / 
päällikkö

Suunnittelija

Toimialan  
palveluvastaava

Palvelukuvaukset

Suunnitelmat

Viestintämateriaalit

Prosessikuvaukset

Ohjeistukset

Back 
office-ja 
asiakastilat

Palvelusalkku

Toimittajienhallinta

Kyvykkyys-
karttojen hallinta

Palvelusetelipal-
velu (jos käytössä)

Toiminnan  
suunnittelu

Toiminnanohjaus

CRM-järjestelmä

Analytiikka

Integraatiot

Palvelutieto-
varanto

Yhteiset asiakas-
tiedot

Kapasiteetin 
hallinta

Toimijarekisterit

Paikkatieto-
rekisteri

Henkilöstö-
järjestelmät

Potilastieto-
rekisteri

Päätöksenteko-
järjestelmä

Muut erillis-
rekisterit

KaPa

Palvelu-
kerros 
palvelujen 
ohjaukseen 
(johdon 
näkymä)

Monika-
navainen 
Contact 
Center –
ratkaisu

Automatiikka

Robotiikka

 

Office-järjes-
telmät

WIKI

Some

Verkkoviestintä

Asiakastietojen 
tallentaminen

Asiakastietojen 
siirto / jaka-
minen (hallinta) 

Tulossopimus

Palvelu- ja 
hankinta-
sopimukset

Toimialojen 
sopimukset

Kumppani-
sopimukset

Resurssit

Taulukko: Esimerkkejä monikanavaisen asiointipalvelun tuotannon ohjauksen operatiivisista kyvykkyyksistä
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2. Asiointipalvelun roolit ja vastuut

•	  Asiointipalvelun rooleissa korostuu tiivis yhteistyö asiointipisteen 
esimiehen, palveluneuvojan sekä toimialojen asiantuntijoiden välillä.

•	  Asiakkaan puolesta voi toimia valtuutuksella myös toinen henkilö.

3. Asiointipalvelutuotannon seuranta

•	  Asiointipalvelutuotannon seuranta koostuu asiakaspalautteen, 
laadun, tuottavuuden ja yhdenmukaisuuden seurannasta valitulla 
mittaristolla. Hyvä käytäntö on hyödyntää tasapainotetun 
tuloskortin (Balanced Scorecard, BSC) näkökulmia.

Asiointipalvelun tuotannon organisointi (Y3.2.1)

Asiointipalvelun tuotannon keskittämisellä varmistetaan asiakkaiden kaikkien 
palvelupyyntöjen tehokas toteutus yhdenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti.

Sähköiset palvelut itsepalveluna muodostavat tyypillisesti asiointipalvelun 
ensimmäisen kerroksen, jossa hyvä asioinnin tuki mahdollistaa hyvän pyyntöjen 
ratkaisuprosentin. Mikäli asiakkaalla ei ole kyvykkyyttä tai mahdollisuutta käyttää 
sähköisiä palveluita, tulee häntä palvella esimerkiksi asiakaspalvelupisteessä.

Sellaiset asiakkaiden palvelupyynnöt, jotka edellyttävät tarkempaa tapauskohtaista 
neuvontaa, ohjataan toimialojen asiantuntijoille palvelutiketteinä. Tiketöityjä palve-
lupyyntöjä hallitaan tyypillisesti Contact Center (CC) -ratkaisuilla. Tällöin palvelu-
pyynnöt muodostavat kuormitustarpeen, jonka pohjalta keskitetyn asiointipalvelun 
työvuorosuunnittelu voidaan toteuttaa. Tiketöintiä voidaan toki hallita myös ilman 
CC-järjestelmää, mutta tämä on vaikeaa, mikäli palvelupyyntöjä on paljon.

Palvelutuotannon organisoinnin  
edellyttämä tieto (Y3.2.2)

Asiakkuuden ja palvelujen hallintaan ja organisointiin tarvitaan ajantasaista tietoa 
kapasiteetista, palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja palveluntuottajista. Tällaisia 
tietoja ovat erityisesti seuraavat:

•	 Ajantasainen tieto käytettävissä olevasta palvelukapasiteetista 
palveluntuottajittain (saatavuus, saavutettavuus, varaukset) 

•	 Palvelujen alueellinen saatavuus (palveluverkko)

•	 Palveluntuottajien hinnastot/yksikkökustannukset

•	 Tieto käytössä olevista palvelusopimuksista ja palveluntuottajien 
kelpoisuudesta 

Ajantasaisten kapasiteetti- ja palvelutietojen lisäksi tarvitaan:

•	 Seurantatietoa eri palveluntuottajista 

•	 Toteumatietoa palvelun yksikkökustannuksista eri asiointikanavissa 

•	 Tietoa palvelun laadusta 

•	 Tietoa asiakaspalautteesta

4.2.1

4.2.2
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Tietojen sujuva hyödyntäminen edellyttää, että toiminnanohjauksen tiedot yhdiste-
tään ja välitetään asiakastarjooman hallinnan sekä operatiivisen asiakasohjauksen 
tarpeisiin.

Asiointipalvelun roolit ja vastuut (Y3.2.3)

Roolit ja vastuut määräytyvät asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti: 

Asiointipalvelutuotannon roolit jakautuvat tyypillisesti kunnan organisaatioissa 
kolmeen osaan:

Palveluneuvoja

•	 Vastaa yleisneuvonnasta asiakkaan tarpeiden mukaan

•	 Neuvonnan onnistumisen kannalta tärkeää ovat ajan tasalla olevat 
palvelukuvaukset sekä toimiva CC-järjestelmä tai manuaalinen 
tikettien seuranta (esim. Excel)

Palvelukokonaisuuden asiantuntija

•	 Palvelee sellaisissa palvelupyynnöissä, joita ei voida ratkaista 
yleisneuvonnalla

Asiointipisteen esimies

•	 Vastaa asiointipisteen johtamisesta, palvelupyyntöjen ohjauksesta 
sekä kuormituksen mukaisesta resurssien ja työvuorojen 
ohjauksesta.

Asiointipalvelun tuotannon seuranta (Y3.2.4)

Monikanavaisen asiointipalvelun tuotannon yhteydessä toteutetaan asiakas-
palautteen, laadun, tuottavuuden ja yhdenmukaisuuden seurantaa. Laadun ja 
tuottavuuden seurannassa olennaista on pystyä yhdenmukaistamaan toiminnan ja 
johtamisen laatua, määrää ja tehokkuutta kuvaavaa mittaristoa. 

Mittariston keskeisiä laatukriteereitä on se, että mittaristo ja mittaristojäsennys 
ovat riittävän kattavat, ja että niillä voidaan luontevasti kuvata kaikki asiointipalve-
luita koskevat mittarit ja indikaattorit.

4.2.3

4.2.4

Palvelutyyppi
Asiakkaan  

palautetarve
Palvelutuottajan resurssit

Henkilökohtainen syvällinen  
asiantuntijapalvelu

Ratkaisun hakeminen 
asiakkaan henkilö kohtaisiin 
tarpeisiin

Substanssialueen  
erityis asiantuntija

Läpivirtauspalvelu Asiakkaan tukeminen tietyn 
substanssialueen hallinnon 
asioinnissa

Substanssialueen  
asiakasneuvoja

Neuvonta-asiakaspalvelu Yleinen neuvonta julkisen 
hallinnon palveluista

Hallinnon asiakasneuvoja

Monialainen palvelu Asiakkaan palvelutarve ylittää 
hallinnon substanssialueiden 
rajoja ja/tai vaatii tuki-
resurssja

Useiden eri substanssi-
alojen- ja/tai tukiresurssien 
yhteisosaaminen
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Tuloskortti mittariston lähtökohtana (Y3.3)

Asiointipalvelujen johtamisen mittaristomallin määrittämisessä voidaan hyödyntää 
tasapainotetun tuloskortin (BSC) näkökulmia.

Asiointipalvelujen toimintaa ja johtamista kuvaavat mittarit jäsennetään kahden 
luokittelutekijän avulla: 

•	 Johtamisen mittarinäkökulmat ja 

•	 Mittarien kohdealueet 

Kunnan johtamisen mittarit voidaan sijoittaa matriisiin, jossa vaaka-akselille 
kuvataan, mitä kohdealuetta ko. mittari mittaa ja pystyakselille mitä näkökulmaa 
se mittaa.

Mittariston näkökulmat on kuvattu ylläolevassa kuvassa. Mittareiden pääasiallinen 
toimiala- ja kohderiippumaton aihe määritetään kuvan näkökulmien avulla. 

4.3

Asiakas

Kasvu ja  
oppiminen

Prosessit ja  
palvelut

Talous

Mittaristo jaetaan kahteen luokkaan

• Mittarinäkökulmiin
-  Mitä aihetta tai mitattavaa näkö-

kulmaa mittari mittaa
-  Kohde- tai palveluriippumaton  

näkökulma

• Mittarin kohdealue
- Mitä kohdetta (esim. toimiala tai 

palvelu) mittari mittaa
- Kyseistä kohdealuetta tulee  

tarkastella kaikista mittari-
näkökulmista

Mittarien kohdealueet

M
itta

rin
ä
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Kuva: Mittarien näkökulmat ja kohdealueet

• Asiakastarve
• Asiakasvaikuttavuus
• Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

• Suorat talousmittarit

• Palveluvolyymi
• Suorituskyky, kustannustehokkuus
• Laatu

• Palveluresurssit
• Oppiminen

Asiakas

Talous

Prosessit ja palvelut

Kasvu ja kehittymien
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Asiointipalvelun johtamisen mittariston näkökulmia kuvataan tarkemmin seuraa-
vassa taulukossa:

Mittariston tasorakenne (Y3.3.1)

Mittaristoa voidaan käyttää kaikilla tarkastelutasoilla. Siitä voidaan tarvittaessa 
laatia hierarkkinen malli alla olevan kuvan jäsennyksen mukaisesti. Asiointipalve-
lujen mittarit sijoittuvat pääasiassa operatiiviselle ja osin taktiselle tasolle: 

4.3.1

Näkökulma Tarkoitus Esimerkkimittareita

Asiakas Asiakastarve Mihin tarpeeseen toimintaa harjoitetaan ja 
millainen on asiointipalvelujen kysyntä

Kohdeasiakasryhmät, saavutettavuus,  
palvelualuekohtaiset asiakastarvemittarit

Vaikuttavuus (asiakas ja 
yhteiskunta)

Mikä on tuotettujen asiointipalvelujen 
vaikuttavuus

Asiakastyytyväisyys, palvelualuekohtaiset 
vaikuttavuusmittarit

Talous Talousmittarit Kustannuksia ja taloutta kuvaavat mittarit Asiointipalvelujen kustannukset, investoinnit 
vs. käyttömenot, kustannus / asiakas

Prosessit ja palvelut Palveluvolyymit Toteutettujen asiointipalvelujen määriä ja 
volyymejä kuvaavat mittarit

Asiointipalvelujen kanavakohtaiset  
käyntimäärät (kpl)

Suorituskyky Prosessien läpivirtausta ja asiointi palvelujen 
tehokkuutta kuvaavat mittarit

Keskimääräiset asiointien kestoajat eri 
kanavissa, kerralla ratkaistujen asiointien 
prosenttiosuus kaikista asioinneista  
kanavakohtaisesti

Kustannustehokkuus Asiointipalvelujen kustannustehokkuutta 
kuvaavat mittarit

Kustannus € / asiointi kanavakohtaisesti

Laatu Asiointipalvelujen laatua kuvaavat mittarit Uudestaan käsittelyyn otettujen asiointi-
tapahtumien osuu kaikista asiointi-
tapahtumista, reklamaatioiden määrä, 
virheiden määrä

Kasvu ja kehittyminen Palveluresurssit Resurssimääriä ja resurssien käyttöä 
kuvaavat mittarit

Henkilöstömäärä, asiointipisteiden  
lukumäärä, toteutunut htv-määrä

Oppiminen ja  
kehittyminen

Henkilöstön ja toiminnan kehittämistä 
koskevat mittarit

Koulutuspäivät / henkilö, käsitellyt aloitteet 
/ kehittämisehdotukset

Taulukko: Monikanavaisen asiointipalvelun johtamisen mittariston viitemallin näkökulmia

Strateginen mittari
Strategiset, usein koko kunnan 
elinvoimaisuutta koskevat mittarit

Taktiset, usein toimialaan tai 
toimitoihin liittyvät mittarit

Operatiiviset, usein 
palveluja ja prosesseja 
kuvaavat mittarit

Operatiivinen 
mittari

Operatiivinen 
mittari

Operatiivinen 
mittari

Taktinen mittari Taktinen mittari

Kuva: Mittariston tasorakenne
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Mittarikortti (Y3.3.2)

Mittarin kuvaus, näkökulma, kohdealue, tavoitetaso, mittaustapa, mittausvastuut ja 
tietolähteet kuvataan mittaritaulukkoon ja -korttiin. Lisäksi siihen voidaan kirjata, 
minkä tason mittareista tai mittarista on kyse. Jokaisesta mittarista laaditaan oma 
mittarikortti: 

Mittarien määrittelyn avainkysymyksiä ovat: 

•	 Kattavatko mittarisi laadun, tuottavuuden ja yhdenmukaisuuden 
kannalta kaikki olennaiset osa-alueet ja näkökulmat?

•	 Pystytkö aidosti johtamaan toimintaa mittariesi avulla: kuvaavatko 
ne asioita, jotka indikoivat toimintasi kannalta olennaiset seikat?

•	 Hyödynnätkö mittareita kaikilla tekemisen tasoilla: strategisista 
operatiivisiin mittareihin?

•	 Arvioitko mittariesi toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 
säännöllisesti? Reagoitko niiden tuloksiin?

Jokainen kunta muodostaa mittaristonsa sille parhaiten sopivaksi, mutta silti 
joitakin suosituksia voidaan tehdä mittariston luomiseksi:

•	 Kokoa toiminnan mittarit johtamista varten

•	 Analysoi mittarisi: sijoita ne johtamisen viitearkkitehtuurin 
mittaristoluokitukseen

•	 Mikäli mittarisi eivät kata kaikkia alueita, laajenna mittaristoa

•	 Luo mittarikortit: määritä tavoitetasot ja mittausvastuut

•	 Mittaa ja tee muutoksia mittausten perusteella

Esimerkkejä tavoitteista ja mittareista (Y3.3.3)

Seuraavassa on joitakin mahdollisia käytännön esimerkkejä tavoitteista, mitta-
reista ja niihin liittyvästä seurannasta siirryttäessä keskitettyyn asiointipalveluun. 
Osaa esimerkin mukaisista tavoitteista ja mittareista voidaan soveltaa monikana-
vaiseen asiointipalveluun.  

4.3.2

4.3.3

Mittarin nimi <nimi>

Mittarin kuvaus: <tiivis kuvaus mittarista>

Mittarinäkökulma: <ks. Luokitus edellä>

Mittarin kohdealue: <ks. Luokitus edellä>

Mittarin tavoitetaso: <konkreettinen mitattava tavoitetaso ko. mittarille>

Mittarin mittaustapa: <miten ja milloin ko. mittari mitataan, kenelle tulos viestittään>

Mittarin mittausvastuut: <kenen vastuulla mittarin mittaaminen on>

Mittarin tietolähteet: <mistä tietolähteistä ko. mittarin data saadaan

Taulukko: Mittarikortti
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Asiointipalvelu (Y3.4)

Monikanavaisen asiointipalvelun  
tasoajattelu (Y3.4.1) 

Tasoajattelun periaate on, että

•	 0-taso käsittää sähköisen asioinnin itsepalvelun keinoin.  
Itsepalvelu voi olla esim. tiedon hakua tai sähköistä asiointia. 
0-tason ratkaisuilla on suuri merkitys asiointipalvelun toimivuudelle. 
Mikäli erityisesti sähköisen asioinnin tuki, ohjeet ja ohjaus tukevat 
itsepalvelun onnistumista, voidaan suurin osa asioinnista hoitaa 
0-tasossa.

•	 1-tason asiakaspalvelussa annetaan yleisneuvontaa. Chat-kanava 
on nopea tapa neuvoa asiakasta. Osaava neuvoja voi tällöin myös 
neuvoa monia asiakkaita samanaikaisesti.

•	 2-tason asiakaspalvelu on toimialalla tapahtuvaa 
asiantuntijaneuvontaa. Neuvonta liittyy asiakkaan tapaukseen. 
Ohjaus 2-tason asiantuntijatasolle edellyttää ohjausta 
palvelutiketein.

Seuraava kuva havainnollistaa monikanavaisen asiointipalvelun tasoajattelua: 

4.4

4.4.1

• Helppo saavutettavuus

• Asian saaminen kerralla kuntoon ja 
mahdollisimman suuri itsepalveluaste

• Asiakas löytää oikean/saman palvelun 
äärelle jokaisen kanavan kautta helposti

• Monikanavaisuuden sisällä toteutuu 
digitaalisten palvelujen edistäminen eli 
asiakasta ohjataan ”automaattisesti”/
luonnollisesti kustannustehokkaampiin 
digitaalisiin palveluihin

• Positiivinen asiakaskokemus palveluka-
navassa

• Monikanavaisuus on käytössä 24/7 niin 
laajasti kuin käytännössä on mahdollista

• Monikanavaisuus mahdollistaa moni-
tuottajuuden —> asiakkaalle tarpeen 
tyydyttävä palvelu löytyy monituottaja-
verkostosta niin, että asiakkaalle palvelu 
näyttäytyy yhdenmukaisena palvelupol-
kukokonaisuutena

• Monikanavaisuus ja monituottajuus 
huomioi/varmistaa ”seurannan” avulla 
palvelupolun toimivuuden —> edellyttää 
palvelujen ”avaamista” ymmärrettävästi 
asiakkaalle

• Monikanavaisuus ja monituottajuus 
mahdollistaa asiakkaan hallitun ja määrä-
tietoisen ohjaamisen kokonaistaloudelli-
sesti edullisempien ennaltaehkäisevien 
palvelujen piiriin

• Arvopohjan ja vision luomisen, jotta 
henkilökunta oikeasti tietää mitä 
odotuksia asiakaspalvelulle on asetettu 
ja millaisten periaatteiden mukaisesti 
”pitää” toimia

Tavoitteet

Mittarit

• Sähköisen asioinnin määrä, Palvelukana-
vien käyttömäärät ja kehitykset

• Asiakastyytyväisyys, palvelulupaus

• Ensimmäisellä yhteydenotolla ratkais-
tujen yhteydenottojen määrä

• Saiko asiakas vastauksen – oliko tyyty-
väinen vastaukseen – oliko se riittävä

• Täyttyivätkö odotukset vai ylittyivätkö

• Onko asiakas kertonut positiivisesta/
negatiivisesta kokemuksesta ystävil-
leen/tuttavilleen

• Asiakastyytyväisyys kanavittain

• Mysteryshoppaukset

Tiedonhallinta, palvelut

• Monikanavaisilla asiointipalveluilla 
on yksi yhteinen taustajärjestelmä ja 
sähköinen kanava

• Sähköisten asiointipalvelujen esteettö-
myys-/saavutettavuusvaade on huomi-
oitu asiointipalvelujen kehittämisessä

• Monikanavaisilla asiointipalveluilla on 
omat toimivat yhteistyökäytännöt eri 
tahojen kanssa

• Asiakkaat ovat olleet kehittämässä 
monikanavaisia asiointipalveluja ja ne 
vastaavat asiakkaiden tarpeita

• Yritykset ovat olleet mukana kehittä-
mässä monikanavaisia asiointipalveluja ja 
niissä on monituottajamalli käytössä

• Asiointipalveluissa kaikki kolme asiointi-
kieltä ovat käytössä

Mittarit / mittaus

• Tieto asiakkaiden kokemuksista ja tyyty-
väisyydestä ennen siirtoa ja muutoksen 
seuranta

• Toiminnan tehostumisen mittaus: tilastot 
jonotusajoista, tehokkuudesta ym. 
saataneen CC-tilastoista

• Mitä vähemmän tukipyyntöjä tulee alhai-
simmilta palvelutasoilta, sitä onnistu-
neempi asiointipalvelun siirto on ollut

• Substanssin asiantuntijoiden työajan 
muutos: ajankäyttö kohdistuu vaativim-
piin substanssitehtäviin

• Henkilöstön vaihtuvuus ja henkilöstön 
tyytyväisyys sekä asiointipalvelun 
luovuttajayksikössä että vastaanotta-
vassa yksikössä

• Miten monta asiointipalvelua per vuosi 
siirretään onnistuneesti monikanavaiseen 
palveluun

• Kanavastrategia ja seurantamittarit 
strategian toteutumiselle

• Oppimisen mittari: Asiantuntijapalve-
lujen siirtojen määrä monikanavaiseen 
asiointipalveluun

Onnistumisen seuranta

Taulukko: Esimerkkejä mahdollista tavoitteista, mittareista ja niiden seurannasta siirryttäessä monikanavaiseen keskitettyyn asiointipalveluun



69Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja

Asiointipalvelun asiakaspalveluprosessi (Y3.4.2)

Asiointipalvelun (palvelupiste, puhelinpalvelu, sähköinen palvelu) keskeisin tehtävä 
on tarjota asiointipalveluja ja niihin liittyvää asiakaspalvelua.

Palvelutuotannon yleisprosessissa huolehditaan tärkeimmistä tukitehtävistä 
asiakasrajapinnassa:

•	 tunnistetaan palveluasia (asiakastarve, -haluama)

•	 kartoitetaan palvelutarve ja siihen soveltuvat palvelukanavat

•	 käsitellään palvelutapahtuma valitussa palvelukanavassa

•	 päätetään palvelutapahtuma 

Palvelukorttien hyödyntäminen asiakaspalvelussa on tärkeää. Ajan tasalla 
olevilla palvelukorteilla varmistetaan asiakkaiden yhtäläinen palvelu eri toimi-
pisteissä.

Palvelut-Asiointi-Toimijat -mallilla (PAT) kuvataan yksityiskohtaisesti palveluja, 
palvelupisteitä tai luonteeltaan väliaikaisia palveluita tai tapahtumia. Malli ei tee 
varsinaista eroa digitaalisen tai fyysisen palvelukanavan välillä. Sillä voidaan 
kuvata koko palvelutarjooma.

4.4.2
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Verkkopalvelujen käyttöönottaminen vapauttaa kaupungin virkamiesten aikaa 
sekä mahdollistaa asiakkaan ajasta ja paikasta riippumattoman asioinnin. 

Asiointitarve pyritään minimoimaan proaktiivisella toiminnalla, tietojen yhden-
kertaisella kysymisellä sekä viestimällä asioiden edistymisestä asiakkaalle. 
Sähköistä asiointia tuetaan asiakaspalvelulla (chat, puhelin, some, video).

Entä sitten ne asiakkaat, joilla ei ole 
mahdollisuutta käyttää sähköisiä 
palveluita?

Yhden puhelinnumeron takaa löytyvät 
kaikki Kaupungin tarjoamat palvelut.
Lyhyt vasteaika, tavoitettavuus 95%

Keskitetty asiakaspalvelupiste, 
muut kunnan palvelupisteet 
(saavutettavuus)

Chat (sähköinen asiointi)
Asiakaspalvelu ja asiakasneu-
vonta hoitaa ne tehtävät, jotka 
eivät vaadi tapauskohtaista 
erityistuntemusta tai harkintaa.

www.fi
Verkkopalvelut

0-taso
Ohjeet, ohjaus ja valistus

1-taso
Asiakaspalvelu ja neuvonta

2-taso
asiantuntijataso

Toimiala

80 – 90 %
ratkaisutavoite

80 – 90 %
ratkaisutavoite

Asiakasneuvonnassa on vahva 
yleisosaaminen koko kaupungin 
palveluista. Tukena on tehokkaat 
prosessit ja niitä tukevat 
työkalut sekä vahva asiakaspal-
veluosaaminen.

Työkalut ja koulutus: keskitetyn 
tiedonhallinnan ratkaisut, palvelu-
kuvaukset, monikanavaisen asiakas-
palvelun ratkaisu. 

Sähköisen  
asioinnin tuki

Hyvinvointi

Sivistys

Vapaa-aika

Kiinteistö- ja ympäristö

Asioinnin tilatieto

Tiketti

Asioinnin tilatieto

Taulukko: Monikanavaisen asiointipalvelun tasoajattelu
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PAT-ydintietomalli mahdollistaa myös saumattoman liitynnän kansallisiin palve-
luhakemistoihin. Mallissa rakennetaan liittymät Kansalliseen Palveluväylään. Sitä 
kautta mm. toimijatiedot pysyvät aina ajan tasalla, ja liitynnät muihin kansallisen 
tason digitaalisiin palveluihin ja tietovarantoihin mahdollistetaan.

Palvelukuvauksen tietoja voidaan hallita esimerkiksi edellä kuvatun PAT-tietomallin 
kautta. Palvelukuvaukset tulee rakentaa yhteensopiviksi ja -toimiviksi kansallisen 
palvelutietovarannon (PTV) kanssa. Esim. kaupungin PAT-mallin mukaiset palvelu-
kuvaustiedot voivat kuitenkin olla PTV:ssä edellytettyä tarkempia. 

Palvelukuvausten hallinta on tärkeää toteuttaa keskitetysti siten, että kuvaus 
sijaitsee teknisesti yhdessä paikassa, josta sen tietoja haetaan hyödynnettäviksi 
eri yhteyksissä. Päivitykset tehdään tähän yhteen ”master” -tietokantaan, josta ne 
leviävät eri hyödyntämiskohteisiin.

Perustan monikanavaiselle keskitetylle asiointipalvelulle muodostaa kuntatasoisten 
palvelukuvausten hallinta, johon pohjautuu asiakasohjaus. Palvelukuvaukset voivat 
olla paperisia kuvauksia tai perustua asiakasrajapinnassa toimivien asiakasneu-
vojien tietotaitoon. Kun palveluvalikoima laajentuu ja pyritään yhdenmukaiseen 
asiointipalveluun monikanavaisesti, palvelutiedot eivät voi olla muistinvaraisia. 
Niiden hallinnan tulee siis perustua tiedonhallinnan työkaluihin.

Tietovirrat palvelutapahtumassa (Y3.4.3)

Monikanavaisen asiointipalvelun tukena on useimmiten yksi tai useampi tietojär-
jestelmä. Asiakaspalvelujärjestelmä sisältää palveluohjeet ja palvelutapahtumien 
tikettien tilatiedot. Osa asiakkaista voi asioida sähköisesti myös ilman palvelu-

4.4.3

Kuva: Asiakaspalvelun yleisprosessi 
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Palvelun tarve
Palvelutuotannon 
jatkuva toiminta

Palvelun tarve
Palvelu-

tuotannon tuki

Palvelu  
vastaanotettuPalvelun tarve

Palvelun tarvePalvelun tarve

• Asiakkaan yhteydenotto otettu 
vastaan asiointipisteellä

• Tiketti avattu

• Asian luonne selvitetty

• Aikaisempi asiankäsittely 
tunnistettu ja mahdollinen 
liittäminen tehty

• Palveluun liittyvien tehtävien 
suorittaminen palvelukortin 
ohjeiden mukaan ja huomioiden 
valittu palvelukanava

• Asiakkaan tarvitseman tuen 
tunnistaminen, tarjoaminen ja 
antaminen

Palvelun tarve
Palvelu tapahtuman 

käsittely
Palvelun tarve

Palvelu tapahtuman 
päättäminen

• Ratkaisu kirjattu

• Tiketin käsittelytiedot 
kirjattu (suorite, kesto 
ja tila)

• Mahdolliset henkilö-
tiedot kirjattu

• Palvelukorttipalaute 
kirjattu

Palvelun tarve
Palvelutarpeen 

kartoitus

• Tunnistettu palveluntarjoajat (rekis-
teri) ja tarvittu (palvelut) palvelukoko-
naisuus ohjeineen

• Tunnistettu mahdolliset  
palvelukanavat ja asiakas valinnut 
haluamansa

• Sovittu palveluajankohta  
(itsepalvelu/heti/ajanvaraus)



71Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja

neuvojan tukea, jolloin asiointitapahtuma tallentuu suoraan palveluntuottajan 
operatiiviseen järjestelmään. Kaikista palvelutapahtumista on hyvä muodostaa 
ns. palvelutiketti, joita seurataan asiakaspalvelujärjestelmässä. Yllä oleva kaavio 
havainnollistaa tietovirtoja palvelutapahtumassa. 

Ohjaus toimialan ja muiden  
toimijoiden palveluihin (Y3.4.4)

Monikanavaisen asiointipalvelun tavoitteena on ratkaista mahdollisimman moni 
palvelupyyntö asiointipalvelussa tai esim. itsepalveluna internet-verkkopalvelun ja 
sen työkalujen (esim. itsearviointi) avulla. Tästä huolimatta osa asiakkaiden palve-
lupyynnöistä edellyttää joko palvelutarpeen tapauskohtaista käsittelyä tai muuten 
toimialan erityisasiantuntemusta. Näissä tapauksissa asiakkaan palvelupyyntö 
kannattaa ohjata toimialan tai muiden toimijoiden palveluihin.

On tärkeää, että tiketöidyn palvelupyynnön seuranta toimii riippumatta siitä missä 
palvelupyyntö hoidetaan ja ratkaistaan. Kaikkien palvelupyyntöjen tulee olla 
seurattavissa, jotta yhdenkään ratkaisu ei jää puolitiehen. Kunta voi myös halutes-
saan luoda palvelutasotavoitteen asiakkaiden palvelupyyntöjen ratkaisulle, jolloin 
palvelupyyntöjen ratkaisua voidaan seurata suhteessa asetettuun tavoitteeseen.

Joitakin perusperiaatteita palvelupyyntöjen ohjauksessa toimialan tai muiden 
toimijoiden palveluihin:

4.4.4

Kaavio: Tietovirrat palvelutapahtumassa asiakaspalvelujärjestelmää hyödyntäen
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palveluntuottajan toimesta

Palvelutapahtuman 
ohjeet

Palvelutapahtuman 
ohjeet

Tiedot suoraan
palveluntuottajan 

järjestelmään

1. Sähköinen  
palvelutapahtuma 
Asiakaspäätteellä

(sähköinen asiointi)

2. Etäpalvelu-
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etäpalvelulaitteistolla 
palveluneuvojan 

opastuksella

3. Palvelutapahtuma
(Ei sähköistä palvelua 
tarjolla tai sitä ei voi 

käyttää)

Palveluneuvoja

Palveluneuvoja

Asiakas

Asiakas

AsiakasPalveluneuvoja

Palveluraportit

Palvelutapahtuman 
ohjeet

Tiedot suoraan
palveluntuottajan 

järjestelmään

Palvelutapahtuman 
tilatieto
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Toimialan palvelut

Mikäli asiakkaan palvelutarve ylittää itsepalvelun ja yleisneuvonnan mahdolli-
suudet, tulee asiakkaan palveleminen ohjata toimialan palveluihin.

Toimialalle palvelun ohjaaminen edellyttää seuraavia tietoja:

•	 Minkä palvelualueen asiantuntija tai muu asiantuntija on paras 
palvelemaan asiakasta

•	 Mikä palvelukanava valitaan

Sekä

•	 Keinoa tehdä palvelupyynnöstä tiketti ja mahdollisuutta seurata 
sitä. Tiketöintiä tukee asetettu palvelulupaus (ml. esim. vasteajat 
kontaktoinnille ja asioiden ratkaisulle)

Ulkoiset palveluntarjoajat – yritykset, kolmas sektori

Asiointipalvelujen järjestäminen on saattanut vastuuttaa ulkoisen toimijan palve-
luntarjoajaksi. Tällöin tiketti muodostetaan samaan tapaan. Ulkoisten palvelun-
tarjoajien sopimusten tulisi tällöin tukea kunnan palvelulupausta ja sen mukaisia 
vasteaikatavoitteita.

Ulkoisen palveluntarjoajan palvelut voivat olla myös täydentäviä palveluita, jolloin 
palvelut eivät kuulu suoraan kunnan palveluvalikoimaan, vaan täydentävät sitä. 
Näitä palveluita voivat tarjota yritykset tai kolmannen sektorin toimijat.

Lähteitä ja muita julkaisuja
Kuntien johtamisen viitearkkitehtuuri (JVA), Avoin data -sivulta: 

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kunnan-johtamisen-viitearkkitehtuuri

ja Kuntaliiton sivulta:

http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/1769Kunnan%20
johtamisen%20viitearkkitehtuuri_julkaisu.pdf

MakeWithEspoo -työkalut Espoon kaupungin Kehittyvä Espoo -sivuilta. 

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kunnan-johtamisen-viitearkkitehtuuri
http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/1769Kunnan%20johtamisen%20viitearkkitehtuuri_julkaisu.pdf
http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/1769Kunnan%20johtamisen%20viitearkkitehtuuri_julkaisu.pdf


Kaupunki palvelunaKaupunki palveluna 

#MakeWithEspoo kokoaa Espoossa kokeillen kehitettyjä 

tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin 

työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti. Se on 

6Aika-projekteissa luotujen viitekehysten, käsikirjojen ja 

työkalujen yhteiskehittämisen sateenvarjo, joka uudistaa 

toimintaa sosiaalisesti, kulttuurillisesti, ekologisesti ja 

taloudellisesti kestävällä tavalla.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, 

Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun – yhteinen 

strategia, joka tähtää avoimempien ja älykkäämpien 

palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on synnyttää 

Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. 

6Aika-hankkeita oli käynnissä vuoden 2017 lopussa yli 30,  

ja niiden yhteenlaskettu budjetti oli yli 57 miljoonaa euroa.

#MakeWithEspoo-tuoteperhe

Espoossa kokeillen kehitettyjä tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin 

työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti.

• Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys

• Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys

• Johtamisen viitearkkitehtuuri

kuvaavat kehittämisen taustan ja teoreettisen viitekehyksenViitekehykset

• Avoimen osallisuuden käsikirja

• Yhteiskehittämisen käsikirja

• Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja

• Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja

• Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja

• Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja

• Kuntakanvas

tarjoavat malleja ja esimerkkejä kaupunkikehittäjien käyttöönKäsikirjat

• Ison Omenan palvelutori innovaatio-alustana

• Innovaatioiden showroom 

• Datan tietosuoja ja tietoturvallinen avaaminen

• KYKY - koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen

• KIPINÄ Toimintojen ja tietojärjestelmien kytkentäkartta

esittelevät konkreettisia toteutuksia Espoosta
Sovellus-
esimerkit
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