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1

Johdanto

Globaali digitaalisuus muuttaa ihmisten arkea. Asiakkaat osaavat etsiä tietoa internetistä
ja saada palvelua missä ja milloin haluavat. Asiakkaat ovat tietoisempia oikeuksistaan,
mutta toisaalta hukkuvat tietotulvaan. Kilpailun kiristyessä organisaation luomalla asiakaskokemuksella on yhä suurempi painoarvo. Tähän muutokseen myös Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kela) on vastattava ja pohdittava asiakaspalvelun kehittymistä.
Kela haluaa palvella asiakkaitaan helposti, läheltä ja monikanavaisesti. Palvelukanavia
on kuusi: verkkopalvelu, puhelinpalvelu, toimistopalvelu, yhteispalvelu, postiasiointi ja
suorakorvaus. Näistä asiakas voi valita itselleen parhaiten sopivan. Läheisellä asiakaspalvelulla tarkoitetaan laajan toimistopalveluverkon lisäksi internetasiointia helposti kotoa käsin. Toimisto- ja puhelinpalvelua tarjotaan myös ajanvarauspalveluna, jolloin palveluasiantuntija tutustuu asiakkaan tilanteeseen ennalta ja tarjoaa kiireettömämpää palvelua asiakkaan itse valitsemana ajankohtana. (Kansaneläkelaitos 2017.) (Filenius
2015: 17-20.) Tässä tutkimuksessa keskitytään Kelan ajanvarauspalveluiden toteuttamiseen asiakkaiden näkökulmasta.

Organisaatioiden tulee kehittyä ja kehittää palveluitaan, sillä maailma muuttuu yhä nopeammin ja pelkkä sopeutuminen ei riitä menestykseen. Parhaiten menestyvät organisaatiot pystyvät itse viemään kehitystä eteenpäin, kykenevät arvioimaan jo toteutunutta
ja toisaalta myös tulevaisuuden kehitysnäkymiä, varautumaan niihin ja toteuttamaan pitkäaikaisia tavoitteitaan. (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2014: 12-13). Kela haluaa olla
yksi näistä menestyneistä toimijoista ja onkin kirjannut vuoden 2020 visioonsa halustaan
olla rakentamassa palveluita sosiaaliturvan edelläkävijänä (Kansaneläkelaitos 2017).

Asiakaspalvelu on murroksessa. Organisaatioiden on tarjottava parempaa palvelua oikeutensa tiedostaville asiakkailleen. Digitaaliset palvelut lisääntyvät jatkuvasti, mutta toisaalta ihmiset kaipaavat myös henkilökohtaista kasvotusten tapahtuvaa palvelua ihmiseltä toiselle. Kirjallisuudessa asiakaskokemus kuvataan ennen kaikkea tunteeksi. Asiakaskokemukseen vaikuttamalla organisaatiolla on mahdollisuus parantaa taloudellista
tulostaan. Asiakkaat otetaan myös mukaan kehittämään palveluita. (Korkiakoski – Gerdt
2016.) (Valvio 2010.)

Tämä opinnäytetyö etenee siten, että toisessa luvussa esitellään tutkimuksen lähtökohdat, tavoite ja tutkimuskysymykset, sekä toimeksiantaja Kela. Luvussa kolme ja neljä
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määritellään teoreettinen viitekehys ja paneudutaan tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin
otsikoilla asiakkaiden ääni ja parasta palvelua. Viidennessä luvussa käydään läpi tutkimuksen toteutustapa esitellen aineistonkeruu ja analyysi. Tutkimuksen tuloksia esitellään luvussa kuusi. Tutkijan oma pohdinta, eettisyys ja luotettavuus sekä johtopäätökset
löytyvät luvusta seitsemän.
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Tutkimuksen lähtökohdat

Tämä työelämälähtöinen tutkimus syntyi Kelan tarpeesta kehittää omia ajanvarauspalveluitaan. Yksi Kelan neljästä strategisesta tavoitteesta on ”Tarjoamme erinomaisen
asiakaskokemuksen yhdenvertaisesti ja vastuullisesti”. Tätä strategista osa-aluetta toteutetaan Erinomainen asiakaskokemus –ohjelmalla, jossa kehitetään toimintaa ja palveluita eri asiakasryhmien tarpeisiin. Osana tätä kehittämisohjelmaa Kela on perustanut
ajanvarauspalvelun kehittämisprojektin. (Kansaneläkelaitos 2017.)

Projektissa selvitetään minkälainen toimintamalli vastaa valtakunnallisesti koko organisaation tarpeisiin ja minkälaiset asiakkuuslinjaukset tukevat parhaiten ajanvarauspalvelun toteuttamista. Lisäksi tunnistetaan, mikä on ajanvarauspalvelun lisäarvo asiakkaalle.
Projektin yhtenä tavoitteena on kartoittaa järjestelmän kehittämistä varten käyttäjien vaatimuksia. (Kansaneläkelaitos 2017.) Tämä tutkimus on osa projektia ja tarjoaa vastauksia asiakasnäkökulmaan.

Kelan aiemmissa selvityksissä ajanvarauspalvelun kehittämisestä on todettu tarve ajanvarauspalvelun toimintamallin selkiyttämiselle sekä ajanvarausten erilaisten palvelumuotojen aktiiviselle kehittämiselle. Eri puolilla Suomea asuvat asiakkaat eivät tällä hetkellä ole yhdenvertaisessa asemassa, koska ajanvarauspalvelua ei tarjota kaikissa asiakaspalveluyksiköissä tasavertaisesti ja samojen linjausten mukaisesti. Toisaalta erilaiset
toimintaympäristöt myös aiheuttavat sen, että palvelua joudutaan tarjoamaan sellaisiinkin tarpeisiin, jota ei ole tällä hetkellä ajanvarauspalveluun linjattu.

2.1

Tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Kelan ajanvarauspalvelun tunnettavuutta, toimivuutta ja löytää kehittämistarpeita palvelun uudistamiseen. Opinnäytetyön tulosten
avulla Kela saa tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Tietoa tarvitaan, jotta voidaan
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arvioida ja kehittää ajanvarauspalvelun tulevaisuutta. Opinnäytetyöni tulosten perusteella Kela pystyy arvioimaan linjauksiaan ja yhdenmukaistamaan palveluitaan.

Opinnäytetyössäni hankin vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Kuinka tunnettuja Kelan ajanvarauspalvelut (puhelin- ja toimistopalvelut) ovat?
2. Minkälaisissa asioissa asiakkaat käyttävät Kelan ajanvarauspalvelua ja miksi?
3. Minkälaisia kokemuksia asiakkailla on ajanvarauspalvelusta (sekä ajan varaamisesta, että itse palvelutapahtumasta)?
4. Miten asiakkaat kehittäisivät Kelan ajanvarauspalvelua?

2.2

Toimeksiantajan esittely

Kansaneläkelaitos (myöhemmin myös Kela) vastaa kaikkien Suomessa asuvien sekä
ulkomailla asuvien Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvien henkilöiden sosiaaliturvasta.
Vuodessa Kelan eri palvelupisteissä asioidaan 2 miljoonaa kertaa ja puhelinpalvelussa
1,5 miljoonaa kertaa. Lisäksi Kela palvelee sosiaalisen median kanavissa. Näin isossa
organisaatiossa asiakaskokemukseen ja henkilöstön osaamiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Asiakaspalvelun laatua kehitetään ja tutkitaankin jatkuvasti Kansaneläkelaitoksessa. (Kansaneläkelaitos 2017.)

Kansaneläkelaitos on julkinen organisaatio, joka toimii eduskunnan valvonnassa. Kelan
asema on vahvistettu perustuslaissa 11.6.1999/731 19 §:ssä ja Kansaneläkelaitoksesta
annetussa laissa 17.8.2001/731. Kelan toimintaa johtaa ja kehittää 10-jäseninen hallitus.
Eduskunta valvoo hallitusta ja Kelan toimintaa valitsemalla kaksitoista (12) valtuutettua,
jotka valitsevat kahdeksan (8) tilintarkastajaa. Valvominen on tärkeää, sillä Kelan toiminta rahoitetaan julkisin varoin. Budjetti koostuu niin lakisääteisesti vakuutettujen ja
työnantajien sairausvakuutusmaksuista kuin julkisen sektorin osuuksista. Valtion osuus
Kelan rahoituksesta vuonna 2016 oli 68 %, vakuutusmaksujen osuus 25 % ja kuntien
osuus 6 %. Nämä varat ohjataan Kelan etuusrahastoihin, joita ovat kansaneläkerahasto,
sairausvakuutusrahasto ja sosiaaliturvan yleisrahasto. Etuusrahastojen kokonaiskulut
olivat 14,8 miljardia euroa vuonna 2016. Tästä summasta 97 % maksetaan Kelan asiakkaille sosiaalietuuksina ja 3% katetaan toimintakulut. (Kansaneläkelaitos 2017.)
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Oma lähtökohtani tähän tutkimukseen on sekä Kelan asiakkaana että toimihenkilönä.
Työssäni palveluasiantuntijana olen työskennellyt niin Kelan asiakaspalvelussa toimistossa kuin toimisto- ja puhelinajanvarauksien parissa kohdaten Kelan asiakkaat kasvotusten ja puhelimitse. Ratkaisuasiantuntijan tehtävissä olen kohdannut asiakkaat digitaalisesti sekä puhelimitse. Asiakkaiden kohtaaminen haastattelutilanteissa on urani ansiosta luontevaa. En tee tutkimusta kuitenkaan Kelan virkailijan näkökulmasta, vaan objektiivisena tarkastelijana asiakkaiden omista kertomuksista. Tutkimuksen luotettavuutta
tarkastelen tämän raportin lopussa.

2.3

Aikaisemmat tutkimukset

Tutkimusprosessin alussa perehdyin saatavilla olevaan tietoon aiheesta. Tutkimuksen
teoriataustaa etsin monipuolisesti hyödyntäen systemoidun katsauksen kaltaista tietokantahakua, verkkokirjastoja, manuaalista hakua kirjastoista sekä muiden tutkimusten
lähdeluetteloita. Julkaisujen ja sähköisten informaatiolähteiden tuli soveltua tutkimuksen
aiheeseen ja teoreettiseen viitekehykseen. Rajasin kirjallisuutta julkaisemisvuoden mukaan tarkastelemalla pääasiassa vain viimeisen kymmenen (10) vuoden aikana julkaistuja aineistoja. Näin varmistin tiedon ajantasaisuuden ja minimoin riskin vanhentuneeseen tietoon. Lisäksi hyödynsin muutamaa vanhempaa klassikkoteosta, joiden tiedon
koin edelleen olevan laadukasta ja paikkansa pitävää. Keskityn tiedonhaussa pääasiassa vain vertaisarvioituun (peer review) tutkimusaineistoon. Poikkeuksena Kelaa ja Kelan asiakaspalvelua käsittelevät aineistot, kuten opinnäytetyöt. Käyttämäni aineiston tuli
olla joko suomen- tai englanninkielisiä. Muita hakuprosessin poissulkukriteereitä olivat
aiheen tai metodologian sopimattomuus opinnäyteyön teemoihin sekä julkaisujen maksullisuus.

Perehdyin ajanvarauksesta tehtyihin aikaisempiin tutkimuksiin. Tietokanta Finna.fi antaa
aihehaulla ”ajanvaraus AND kela” 6 hakutulosta kun aikaväliksi valitaan 2008-2018.
Näistä neljä (4) sopivat aiheeltaan tähän tutkimukseen. Mervi Seppäsen amk-opinnäytetyössä tutkittiin asiakaslähtöisen ajanvarauspalvelun ja ajanvarausjärjestelmän käyttöönottoa (Seppänen 2013.). Heidi Turkia tutki yamk-opinnäytetyössään asiakaspalveluprosessin kehittämistä Kelan Etelä-Karjalan vakuutuspiirissä (Turkia 2014). Pirita Silvennoinen ja Terhi Aholainen kehittivät yamk-opinnäytetyössään Kelan palvelumallia
käyttäjäkeskeisillä menetelmillä (Aholainen – Silvennoinen 2014). Anu Aaltonen teki
yamk-opinnäytteensä aukiolo ajanvarauksella -projektiin, jossa kokeiltiin uutta toimintatapaa (Aaltonen 2017). Helda.fi hakukoneesta samoilla hakusanoilla haettaessa löytyy
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myös Kansaneläkelaitoksen työpaperi ajanvarauskokeilun vaikutuksista (Mattila 2017).
Aaltonen ja Mattila tutkivat samaa ilmiötä eri näkökulmista.

Kelan tutkimusosaston laatimassa raportissa (Mattila 2017) selvitettiin miten Kelan Käpylän toimiston muuttaminen vain ajanvarauspalvelua tarjoavaksi toimistoksi vaikuttaa
asiakkaiden asiointikäyttäytymiseen. Selvityksen mukaan asiointimäärät vähenivät ja
asioinnin keskimääräinen kesto tuplaantui Käpylän toimistossa verrattuna perinteiseen
toimistoasioinnin palvelumalliin verrattuna. Aiemmin Käpylän toimistossa asioineet vaihtoivat toiseen palvelukanavaan, kuten verkkoasiointiin tai puhelinpalveluun. Toimistopalvelua kaipaavat siirtyivät pääosin Hakaniemen toimiston asiakkaiksi. Raportti antaa
myös varovaista arviota siitä, että ajanvaraustoimisto tukee Kelan strategista kerralla
kuntoon -tavoitetta, sillä ajanvarauksella asioineet toimittivat vähemmän lisäselvityksiä
myöhemmin verrattuna toimistossa asioineisiin. (Mattila 2017.)

Perehdyin myös kahden naapurimaamme, Viron ja Ruotsin, sosiaaliturvalaitosten tarjoamaan palveluun. Viron sosiaaliturva on laajasti automatisoitu digitaalisten palveluiden
avulla. Jokaisella kansalaisella käytössään oleva pakollinen sähköinen henkilökortti helpottaa sähköisten palveluiden käyttöönottoa. Asiakkaat omistavat tietonsa ja pystyvät
valvomaan, kuka heidän tietojaan on katsonut. Toisaalta kansalaisten tiedot ovat viranomaisten käytettävissä helposti, ellei asiakas ole erikseen sitä kieltänyt. Vaikka taloudellista säästöä ei ole vielä nähtävissä, niin palvelu on kuitenkin nopeutunut aiempaan verrattuna. (Sevänen, Sanna 2017.) Viron sosiaaliturvalaitos Sotsiaalkindlustusamet tarjoaa
verkkosivuston ja e-asioinnin lisäksi toimistopalvelua ja puhelinpalvelua. Ajanvarauspalvelu ei verkkosivuston mukaan ole valittavissa. (Sotsiaalkindlustusamet 2018.) Ruotsin
Försäkringskassan tarjoaa samoin verkkosivuston, e-asioinnin, toimistopalvelun ja puhelinpalvelun. Erona Viron tarjontaan Ruotsin sosiaaliturvalaitoksella on puhelinajanvarauspalvelu, jonne voi varata ajan omalla äidinkielellään yhdeksästä eri vaihtoehdosta.
(Försäkringskassan 2018.)

3

Asiakkaiden ääni

Tutkittaessa asiakkaiden kokemuksia Kelan ajanvarauspalveluista, on tarkoitus saada
kuuluviin asiakkaiden ääni. Tässä luvussa perehdytään asiakkaan määritelmään, asiakaskokemukseen ja asiakkaan osallistamiseen palveluiden kehittäjänä.
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3.1

Asiakaskokemus

Kelan strategiassa nostetaan esille asiakaskokemuksen merkitys. Mikä sitten on asiakaskokemus ja miksi sitä korostetaan? Asiakaskokemus oli vuonna 2017 trendikäs käsite, josta puhuttiin ja kirjoitettiin enemmän kuin koskaan (Korkiakoski 2018). Seuraava
lainaus määrittelee asiakaskokemuksen näin:
“Asiakaskokemus on asiakkaan muodostama tunne tai käsitys,
joka muovautuu kaikissa vuorovaikutustilanteissa yrityksen ja sen tuotteiden tai
palveluiden kanssa.” (Toivonen 2017.)

Onnistunut asiakaskokemus on enemmän kuin vain hyvää asiakaspalvelua. Valvion mukaan asiakaskokemuksen tavoitteena on positiivisuutta säteilevä toimintatapa, josta jää
asiakkaalle aina ”hyvä maku suuhun”. Asiakaskokemukseen liittyy myös läheisesti laadun vaatimukset. Palvelun tai toiminnan tulisi täyttää tai jopa ylittää odotukset, jolloin
laatu olisi hyvää. (Valvio 2010: 46.)

Digitalisaatio on merkittävä syy asiakaskokemuksen käsitteen suosioon. Sosiaalinen
media tarjoaa matalan kynnyksen reklamointikanavan kuluttajien tarpeeseen. Erilaiset
sosiaaliset median kanavat, kuten Facebook, Twitter ja Instagram, antavat asiakkaille
mahdollisuuden purkaa niin huonoja kuin hyviäkin kokemuksiaan muille. Asiakkaat ovat
tietoisia sosiaalisen median tarjoamasta näkyvyydestä asialleen niin hyvässä ja kuin pahassa. Niin julkisten organisaatioiden kuin yksityisyritysten onkin välttämätöntä luoda ja
ottaa käyttöön uudenlaisia palvelustrategioita, jotta taataan ainutlaatuinen asiakaskokemus ja myös liikevaihto kasvaa (Uski 2014).

Digitalisaatio ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asiakaspalvelu on muutettava digitaaliseksi
itsepalveluksi. Toivosen mukaan tarvitaan ajattelutavan muutosta, jossa tarjotaan asiakkaiden erilaisiin tilanteisiin sopivia ratkaisuja. Haasteeksi hän määrittelee organisaatioiden kyvyn vastata asiakkaiden uusia palveluja koskeviin odotuksiin ja ymmärtää teknologian mahdollistamat innovaatiot. Asiakkaat ovat kärsimättömiä, sillä uusi keksintö tai
palvelu tulisi olla jo tekeillä, kun yksi ratkaisu on saatu julkistettua. (Uski 2014.)

Ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luominen on monitahoinen prosessi. Tuulaniemen
mukaan (Palvelumuotoilu 2011) asiakaskokemus koostuu koko yrityksen tarjoomasta:
mainonta ja muut kontaktit ennen palvelua, asiakaspalvelun laatu, palveluominaisuudet,

7

käytön helppous ja luotettavuus. Ensin täytyy ymmärtää miten ja milloin ihmiset kohtaavat yrityksen tarjooman, jotta voidaan suunnitella ja tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia. (Tuulaniemi 2011.) Toivosen mielestä menemällä lähemmäksi asiakkaita, voidaan
lisätä ymmärrystä asiakkaiden elämäntilanteista ja prosesseista. Organisaatioilla tulee
olla yleiskuva asiakkaiden tarpeista ja ymmärtää miksi he käyttävät erilaisia yhteydenottokanavia. Organisaation tehtävänä on miettiä ratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaiden
elämää. (Toivonen 2017.)
Belinda Gerdt ja Sanna Eskelinen (Gerdt – Eskelinen 2018, 56-59) näkevät digiajan asiakaskokemuksen kehittämisen koostuvan neljästä osa-alueesta: palvelun nopeus, personointi ja käyttäjäystävällisyys, joita tukee hyvin rakennettu teknologiaympäristö. Asiakkaiden odotukset palvelun nopeudesta ovat tulleet vaativammiksi. Viikon sijaan tilattu
tuote tulee saada tunnissa ja asiakaspalvelusta vastaus kysymykseen heti sosiaalisen
median palvelusta. Kaiken tulisi siis tapahtua heti. Personoinnilla tarkoitetaan sitä, että
palvelun tulisi olla henkilökohtaista, ei vain tuntua siltä. Kela-maailmassa riittämätöntä
personointia voisi olla asiakkaan kokonimi ja sinuttelumuoto annetussa päätöksessä.
Käyttäjäystävällisyys viittaa teknologian avulla saavutettavaan helppouteen ja intuitiivisuuteen. Miksi siis menisin jonottamaan Kelan toimistoon, kun verkkopalvelusta saan
haettua etuutta muutamalla klikkauksella? Teknologiaympäristö mahdollistaa kaikki
edellä mainitut ulottuvuudet. Teknologiaympäristö on mukana tavalla tai toisella kaikessa
asiakaskokemuksen synnyttämässä prosessissa.

Jotta organisaatiot pystyisivät kehittämään toimintaansa, tulisi heidän pystyä arvioimaan
asiakaskokemuksen tasoaan ja tunnistamaan kehittämistä kaipaavat osa-alueet. Vaikka
asiakaskokemus määritellään yksilölliseksi, tiettyyn hetkeen kiinteästi liittyväksi tunnetilaksi, voidaan sitä kuitenkin mitata. Asiakaskokemuksen mittaamisella on useita tavoitteita. Marko Fileniuksen mukaan mittaamisella tavoitellaan palvelun nykytilan, kehittämiskohteiden ja asioinnin esteiden tunnistamista, kehityksen osoittamista aikaisempaan
tilanteeseen nähden, vertailua kilpailijoihin (benchmarking), sekä yrityksen johdon auttamista päätöksenteossa. (Filenius 2015: 122.)

Asiakaskokemusta voidaan mitata erilaisilla mittareilla. Perinteisesti mittarina ovat toimineet asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä kuvaavat mittarit. Asiakaspalvelussa
mittareina ovat olleet esimerkiksi vastausajat ja läpimenoajat. IT-ympäristön toimivuus
vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen. Kelassa IT-ympäristön toimimattomuus näkee
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välittömästi asiakaspalvelussa, sillä kaikki tieto on tietokoneilla. Prosessien näkymättömyys ja teknologiataustaisuus monimutkaistavat mittaamista. Suositteluhalukkuutta mittaavat mittarit, kuten Net Promoter Score (NPR), auttavat tietyn näkökulman saamisessa. Digiajan asiakaskokemuksen mittareiden tulisi mitata teknologiaa ja prosesseja,
digitaalista preesensiä, asiakaskokemuksesta saatavaa palautetta sekä kulttuuria. Näitä
eri tietolähteiden osa-alueita hyödyntämällä organisaatiot pystyvät päättelemään asiakastyytyväisyyden tason. (Gerdt – Eskelinen 2018, 78-84.)

Asiakaskokemuksen mittaamisen osa-alueet voidaan jaotella myös näin: asiakasmittarit,
henkilöstömittarit ja taloudelliset mittarit. Asiakassuhteiden ja asiakasvuorovaikutuksen
kehitystä mittaavat asiakasmittarit voidaan jakaa kahteen ryhmään: perinteiset epäsuorat mittarit, kuten tunnettuus, markkinaosuus, asiakasvaihtuvuus, uskollisuus elinkaaren
arvo ja asiakkaiden lukumäärä, sekä asiakaspalautteisiin pohjautuvat mittarit, kuten
asiakastyytyväisyys, CX-indeksi, Customer Effort Score ja Net Promoter Score. Henkilöstömittarit voidaan jakaa kvantitatiivisiin, kuten Human Capital Return On Investment
(HCROI) ja Human Capital Value Added (HCVA), sekä kvalitatiivisiin mittareihin, joiden
avulla voidaan analysoida strategian läpimenoa henkilöstön keskuudessa. Taloudelliset
mittarit voidaan myös jaotella kolmelle osa-aueelle: asiakashankinta, asiakkaiden pysyvyys sekä tehokkuus. (Löytänä – Korkiakoski 2018, 53-65.)

3.2

Asiakkaan osallistaminen

Laki Kansaneläkelaitoksesta (731/2001) velvoittaa Kelaa kehittämään toimintaansa
tutkimuksen keinoin. Laissa ei kuitenkaan määritellä asiakkaiden osallistamista tutkimuksien tekoon. Kelan tutkimusosasto tekee aktiivisesti tutkimuksia Kelaan liittyen. Ensimmäinen kansalaiskysely tehtiin vuonna 1948. Asiakaspalvelututkimuksen merkitys keskeisenä keinona päätöksentekoa tukevan tiedon hankkimiseksi ymmärrettiin vasta 1980luvun puolivälissä. Nykyisin asiakaspalautetta ja Kelaa koskevaa kansalaismielipidettä
kartoitetaan sekä säännöllisesti että kertaluontoisilla tutkimuksilla. (Niemelä – Pajula
2014, 3.)

Kelan tutkimusosastolla laadittu selvitys (Korpela 2016) kuvaa kansalaisia Kelan toiminnan kehittämiseen osallistuvina toimijoina. Selvityksen mukaan asiakkaiden osallistaminen sitoo kansalaisia ja Kelaa tiiviisti yhteen. Selvityksessä asiakas-kansalaisten todetaan osallistuvan kehittämistoimintaan sekä aktiivisesti kuin tiedostamattaan, sillä Ke-
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laan kertyy asiakkaista valtavasti tutkimuksiin hyödynnettävää asiakastietoa. Kehitystyötä laaditaankin kertyneen asiakastiedon, kyselytutkimusten ja asiakaspalautteiden
pohjalta. Lisäksi asiakasraadit, käytettävyystestaukset ja kuntoutuspalveluiden kehittämiseen tähtäävät tutkimukset osallistavat asiakkaita vuorovaikutukselliseen kehittämiseen. Korpela kuitenkin muistuttaa, että lakisääteisyyden asettamat raamit rajaavat asiakkaiden osallistumista Kelan toiminnan kehittämiseen. (Korpela 2016, 4, 24.)

3.3

Kelan asiakkaat

Kelan mahdollisia asiakkaat ovat suuri joukko erilaisia ihmisiä. Alla olevassa kaaviossa
esitellään Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisimmissä kaupungeissa: Kristiinankaupungissa, Keuruulla, Jyväskylässä ja
Vantaalla. Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmän ylläpitämä Kelasto tarjoaa keskeisen tilastotiedon Kelan tarjoamasta sosiaaliturvasta. Raportit ovat kaikkien saatavilla ja niitä
voi tehdä haluamillaan valinnoilla Kelan tilastotiedoista. (Kansaneläkelaitos 2018c.) Alla
olevan kaavion perustana on laatimani Kelaston raportti, jonka siirsin Exceliin ja laskin
kokonaissummat kunkin kaupungin osalta automaattista summaa käyttäen. Kelastossa
ei ole asiakasmääristä saatavilla raporttia, mutta etuuksien saajien määristä voidaan
saada tietoa toimistojen kokoeroista. Kuviosta voidaan myös havaita se, että mitä vähemmän etuuksien saajia on, sitä pienempi on myös maksettujen etuuksien euro määrä
per saaja. Isommassa ja vilkkaammassa toimistossa siis asiakkaille maksetaan keskimäärin enemmän etuuksia euro/saaja (Kristiinankaupunki vrt. Vantaa).

Kristiinankaupunki

Keuruu

Jyväskylä

Vantaa (Tikkurila)

•Saajat

•Saajat

•Saajat

•Saajat

6 389
•Maksetut etuudet
16 058 635
•Euroa/saaja
30 719,02

10 118
•Maksetut etuudet
26 192 839
•Euroa/saaja
35 922,26

154 853
•Maksetut etuudet
347 889 538
•Euroa/saaja
41 624,14

236 825
•Maksetut etuudet
573 073 363
•Euroa/saaja
42 066,65

Kuvio 1. Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet (Kelasto).
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Kelan asiakkaat haluavat asioida toimistossa henkilökohtaisesti, vaikka käyntimäärät
ovatkin laskeneet. Verkkopalveluiden suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Toisaalta toimistojen määrä on vähentynyt 2000-luvun aikana merkittävästi. Asiakkaiden mielestä
toimistojen määrä ja sijainti ovat kuitenkin palveluiden saannin kannalta riittävät. (Niemelä – Pajula 2014, 23.)

Verkkoasiointi on lisääntynyt 2010-luvulta alkaen tasaisesti vuosittain. Tällä hetkellä noin
viidennes kaikista Kelan asiakkaista asioivat vain verkossa. Asiakkaista noin 20-30 prosenttia hoitavat Kela-asiansa verkkoasioinnin lisäksi muita asiointitapoja käyttäen.
Etuuksista perhe- ja opintoetuudet ovat suosituimpia verkossa haettavia etuuksia. (Mattila 2018.)

Kansalaiskyselyssä asiakkaiden antama yleisarvosana Kelan palveluista on samaa tasoa muiden julkisten toimijoiden palvelun kanssa. Esimerkiksi kansalaiskyselyissä verohallinto ja Kela ovat saaneet lähes saman arvosanan yleisesti sekä vaivattomuudesta.
Kun taas paikallista julkishallintoa edustavat organisaatiot, kuten sosiaalitoimisto, terveyskeskus sekä työ- ja elinkeinotoimisto eivät yltäneet Kelan ja verohallinnon tasolle.
Asiakkaat kokevat myös vahvaa luottamusta Kelaan toimijana, vaikkakin byrokratiaa
saisi karsia. (Niemelä – Pajula 2014, 22-34.)

4

Parasta palvelua Kelan strategisena tavoitteena

Kela linjaa strategiassaan tarpeestaan olla palvelujen edelläkävijä. Jotta strategia toteutuu, täytyy tietää mitä ylipäänsä ovat palvelut, mikä on laadukasta palvelua ja millä keinoilla siihen pyritään. Lisäksi tulee tietää ennuste tulevasta kehityksestä, jotta voi olla
edelläkävijä. Seuraavassa luvussa perehdyn näihin teemoihin.

4.1

Palvelun määrittelyä

Timo Valvio määrittelee palvelun ainakin osittain aineettomaksi prosessiksi tai toimintasarjaksi, jota kulutetaan tai koetaan samanaikaisesti, kun niitä tuotetaan. Valvio osallistaa asiakkaan palveluun määrittelemällä, että asiakas myös tuottaa palvelua käyttämällä
sitä. Laatu on Valvion mukaan hyvää silloin, kun tuotteen, toiminnan tai palvelun laatu
täyttää tai ylittää odotukset. (Valvio 2010, 45-46.)
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Digitaalisessa maailmassa palvelut tarjoavat organisaatioille merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Palveluiden avulla yritys voi erottautua kilpailijoistaan ja sitouttaa
asiakkaitaan, koska palvelusuhdetta ei voi kopioida. Yhteiskunnassamme tuotteiden
merkitys vähenee samalla kun palveluiden merkitys kasvaa. Tätä sanotaan palveluistumiseksi. Sen avulla tarjotaan uusia ja kiinnostavia näkökulmia liiketoimintaan, mahdollisuuksia liiketoimintamallien hyödyntämiseen, mahdollisuuksia merkittävään kasvuun ja
uusia toimintamalleja niin asiakkaiden kuin kilpailijoidenkin kanssa. Ihmiset haluavat elämäänsä helpottavia ratkaisuja. Organisaatioiden tuleekin tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksittäisten tuotteiden ja palveluiden sijaan. (Tuulaniemi 2011.)

Niin julkisella kuin yksityisellä puolella toimivia kiinnostaa se, miten palvelut saadaan
muotoiltua vastaamaan näitä asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja jopa ylittämään ne kustannustehokkaasti. Monet kokeilevat uudenlaisia asiakaspalvelumalleja ja asiointikanavia. Kela on myös kehittänyt toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja joustavammaksi.
(Heinonen 2014, 13.) Palvelumuotoilun kautta saatava ymmärrys luo parempia palveluita asiakkaalle sekä säästää rahaa (Ahonen 2017).

Laadukkuus liitetään usein hyvään palveluun. Laadulla tarkoitetaan tuotteen tai yrityksen
kykyä täyttää ne toiveet ja odotukset, joita sille on asetettu (Hämäläinen – Patjas 2018,
152-154). Luottamus on yksi tärkeimmistä laadukkaan palvelun tunnusmerkeistä. Asiakkaan tulee voida luottaa niin organisaatioon kuin hänen asiaansa hoitaviin henkilöihin.
Niemelän ja Pajulan tutkimuksessa (2014) havaittiin, että asiakkaiden luottamus Kelaan
on vahvaa. Luottamuksellinen asiakassuhde ei kuitenkaan yksinään riitä hyvään ja laadukkaaseen palveluun. Asiakaslähtöisyyden periaatteiden mukaan asiakas tulee huomioida yksilönä. Näin asiakas saa kokemuksen, että hän ja hänen asiansa ovat tärkeitä.
Myös reklamaatiot tulisi hoitaa ystävällisesti asiakasta arvostaen. (Valvio 2010.) Kun
koko organisaatio johtoa myöten on asettanut laadukkaan palvelun osaksi strategiaansa,
on palvelulla mahdollista ylittää asiakkaiden odotukset.

Valvion mukaan palvelu on kaksipuolista kommunikaatiota asiakkaan ja palveluhenkilöstön välillä. Siinä ilmeet ja eleet muodostavat yli puolet kokonaisviestinnästä, äänenpainon ja sanojen jäädessä vähemmän merkityksellisiksi. (Valvio 2010, 107-108.) Näin ollen Kelan asiakkaan negatiivinen olotila asiakaspalvelutilanteen alussa voi muuttua taitavasti eläytyvän asiakaspalvelijan kokonaisviestinnällä positiiviseksi jäähyväisiksi. Kaiken kaikkiaan palvelu on tapahtumana aina ainutkertainen ja tapahtuu inhimillisessä
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vuorovaikutuksessa, joten sille on vaikeampi laatia laatustandardeja kuin esimerkiksi
tuotteelle (Hämäläinen – Patjas 2018, 152-154).

4.2

Laadukas palvelu Kelassa

Kelan johto päätti vuonna 2006, että Kelan asiakaspalvelua on uudistettava. Siitä syntyi
palvelutoiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämishanke PASTE, jonka tavoitteena oli laatia Kelalle uusi palveluohjelma. Siinä määriteltiin mikä on hyvä palvelu ja suunnitella palvelukonseptia ja sen toteutusta. (Kelan palvelutoiminnan kehittämisohjelma 2008-2011.)
PASTEn tuloksena syntyi Kelan palvelumalli eli yhdenmukainen tapa toimia asiakaspalvelussa. Palvelumalli otettiin käyttöön vuonna 2008. Tavoitteena oli hoitaa asiakkaan
asia laadukkaasti ”kerralla kuntoon” riippumatta asiakkaan valitsemasta palvelukanavasta. Asiakkaat segmentoitiin elämäntilanteiden mukaan. Kehittämistyötä jatkettiin
vuonna 2013 päättyneessä Asiakkuudenhallinta-hankkeessa, jonka myötä henkilöasiakkaat ryhmiteltiin satunnais-, jatkuva-, muutostilanne- ja erityisasiakkaiksi sekä potentiaalisiksi asiakkaiksi. Jokaiselle asiakkuusryhmälle laadittiin oma asiakkuuden hoitomalli eli
Kelan toimintatapa hoitaa asiakkuutta. Ajanvarausasiakkaat katsottiin tuolloin erityisasiakkuudet-ryhmään kuuluvaksi yhdessä henkilökohtaisen Kela-neuvojan palveluja
käyttävien kanssa. (Niemelä – Pajula 2014, 5.)

Palvelutoiminnan kehittäminen nosti esiin Kelan asiakaspalvelijoiden ammattitaidon, palveluosaamisen. Palvelutilanteen hallinta ja hoitaminen asiakkaan elämäntilanteen mukaan vaatii erilaista osaamista ratkaisutyötä tekeviin nähden. (Niemelä – Pajula 2014,
5.) Heinosen mukaan virkailijoilta odotetaan asiakaspalveluhenkisyyttä ja heidät toivotaan miellettävän asiakaspalvelijoiksi eikä jäykiksi byrokraateiksi. Kansalaiset ovat oikeutensa tuntevia ja tiedostavia asiakkaita, joille tarjotaan laadukasta ja yksilöllistä palvelua.

Kelalla on monikanavainen ja laaja palveluverkko. Toisin sanoen Kela tarjoaa palvelua
niin toimistoissa, yhteispalvelupisteissä, verkossa, yhteispalvelupisteissä, suorakorvauksena kuin puhelimitsekin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä usealla hallinnonalalla
palveluverkon on ennustettu tiivistyvän vuosien saatossa (Valtiovarainministeriö 2013).
Kelan asiakkaiden näkökulmasta tämä tarkoittaa perinteisten toimistojen lakkauttamista
ja palvelun korvaamista muissa kanavissa. Toisaalta asiakkaiden tapa asioida on myös
muuttunut. Toimistossa asioivien määrä on vähentynyt, suorakorvaukset ovat laajentuneet ja yleistyneet sekä verkkoasiointi on kasvanut. (Niemelä – Pajula 2014, 5.)
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Laadukas palvelu on samalla myös kestävää palvelua. Kun siirrytään paperisista etuushakemuksista sähköisiin, panostetaan verkkoasiointiin ja puhelinpalveluun, tuotetaan
samalla kestävää kehitystä. Kelassa onkin oma kestävän kehityksen ohjelma, jossa on
linjattu periaatteet ja koottu toimintatavat, joilla Kela edistää kestävää kehitystä organisaatiossaan ja tehtävissään. Lisäksi on erillinen ympäristöohjelma, jolla syvennetään
ekologista näkökulmaa. Kelan hiilijalanjälki onkin laskenut vuosittain – vuonna 2017 se
oli 3,8% edellistä vuotta pienempi. (Kansaneläkelaitos 2018b.)

Kela on ottanut osaa Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ja julkaissut kaksi kestävän kehityksen sitoumusta. Yhteiskuntasitoumus on suomalainen malli,
jolla eri toimijat, niin yrityksistä yksityishenkilöihin kuin julkishallinnosta yhteisöihin, sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssä ja toiminnassaan. Sitoumuksen takana on
kestävän kehityksen toimikunta. (Sitoumus2050 2018.) Ensimmäinen sitoumus liittyy
asiointitapojen kehittämiseen ja pitää sisällään kaksi eri teemaa:

1. Kela on asiakkaiden saavutettavissa helposti ja yhdenvertaisesti.
2. Kela vähentää paperin kulutuksesta, paperijätteestä ja postituksesta aiheutuvaa
hiilijalanjälkeä.

Toinen sitoumus on tehty yhteistyössä Finanssiala ry:n, sosiaali- ja terveysministeriön
sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa. Lääkärinlausuntojen ja todistusten digitalisaatiota tukeva sitoumus pienentää hiilijalanjälkeä, lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja parantaa tehokkuutta. (Kansaneläkelaitos 2018b).

4.3

Kelan strategia ja ajanvarauksen palvelumalli

Kelan toiminta-ajatuksena on olla asiakkaidensa ”Elämässä mukana – muutoksissa tukena”. Visiossaan vuodella 2021 Kela tähtää palvelujen edelläkävijäksi luomalla hyvinvointia ja oman elämän hallintakykyä. Tämän vision saavuttaakseen Kela on laatinut
neljä strategista tavoitetta (Kela 2018):

1. Asiakkaamme saavat erinomaisen asiakaskokemuksen yhdenvertaisesti
2. Palvelemme ajantasaisella luotettavalla tiedolla
3. Vaikutamme vastuullisesti yhteiskunnassa
4. Uudistamme työn muotoja ja vahvistamme palvelukulttuuriamme
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Kuvio 2. Kelan strategiakuva 2018-2021. (http://www.kela.fi/strategia)

Nämä strategiset tavoitteet on jaettu osatavoitteisiin kolmessa kehittämisohjelmassa:
erinomainen asiakaskokemus, tiedosta palvelua sekä vaikuttavuutta yhteiskuntaan ja
työhömme.

Kelan erilaiset palvelukanavat vastaavat asiakkaiden erilaisiin palveluodotuksiin. Esimerkiksi asiakkaan palveluodotus on erilainen puhelinpalvelussa, koska asioinnin syyt
ja asiointiprosessin vaihe poikkeaa toimistoasioinnista. Asiakas odottaa, että puheluun
vastataan nopeasti. Vastaamme aina henkilökohtaisesti ja hyvin asiakkaan itsensä tunnistamaan palvelutarpeeseen. Aulapalvelussa taas on kyse asioinninohjauksesta. Aulapalvelussa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa selvitämme asiakkaan asioinnin syyn.
Ohjaamme asiakkaan hoitamaan asiaansa ensisijaisesti verkkopalvelussa. Jos asiakkaan tilanne vaatii kokonaistilanteen tarkastelua ohjaamme asiakkaan asioimaan toimistopalvelussa tai muussa palvelukanavassa, kuten esimerkiksi ajanvarauksella. (Kela
2017c.)
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Kelan eri palvelukanavissa on omat palvelumallinsa, joiden avulla strategia saadaan
käytäntöön. Tavoitteena on tuottaa parasta palvelua Kelasta. Palvelumalleja on niin toimistopalveluun, puhelinpalveluun, ratkaisutyön puhelinpalveluun kuin tässä opinnäytetyössä käsiteltävään puhelinajanvarauspalveluun ja toimistoajanvarauspalveluun. Palvelumallissa lähdetään asiakkaan palvelutarpeesta ja tuotetaan myös lisäarvoa palveluneuvojan asiantuntemuksella ja osaamisella. Palvelumalli on ohjaava, mutta sitä voidaan
soveltaa tilannekohtaisesti. Soveltamisella tarkoitetaan sitä, että palvelutilanteen avauksen jälkeen voidaan neuvontaa ja asiakkaan tilanteen kartoittamista tehdä huomioiden
ensin asiakkaan akuutti asia. Akuutin asian hoitamiseksi asiakkaan tilanne selvitetään
aina. Selvityksen syvyys riippuu mm. siitä, paljonko asiakkaasta jo tiedetään ja paljonko
asiakas on halukas käyttämään asiointiin aikaa. Palvelun laajentamiseen ja kokonaistilanteen läpikäyntiin voi siirtyä luontevasti asiakkaan esille nostaman asian hoitamisen
jälkeen. Asiakkaan tilanne kirjataan Kelan asiakkuudenhallintajärjestelmään OIWAan
aina. (Kela 2015.)

Ajanvarauksessa täydennetään toimisto- ja puhelinpalvelun palvelumallia muun muassa
tekemällä palvelutilanteen aikana asiakkaalle suullisia hakemuksia ja lisäksi autetaan
asiakasta muidenkin hakemusten täytössä. Ajanvarauksessa pystytään myös tukemaan
asiakasta entistä paremmin muun muassa internetasioinnin käytössä. Ajanvaraus mahdollistaa kokonaistilanteen selvittämisen etukäteen. Ajanvarauspalveluun on myös mahdollista ottaa itse tulkki mukaan tai Kelan kautta voi myös saada tulkin mukaan ajanvaraukseen maksutta. (Kela 2015.)
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Kuvio 3. Ajanvarauksen palvelumalli, päivitetty 15.4.2013.

Ajanvarauspalvelun kehittämisprojektin projektiryhmässä selvitettiin, miten ajanvarauspalvelu näyttäytyy tilastollisesti tällä hetkellä. Saatavuusaika koko Kansaneläkelaitoksen
tasolla oli 7,8 vrk varausten lukumäärän ollessa 128 550. Toimistoajanvaraspalvelussa
saatavuusaika oli 10,2 vrk ja varauksia oli 73 730. Puhelinajanvarauspalvelussa puolestaan saatavuusaika oli 7,8 vrk ja varauksia oli 128 550. Alla olevassa kuviossa (kuvio 4.)
on esitelty ajanvarauspalvelun saatavuus tässä tutkimuksessa mukana olevien toimistojen osalta. (Kelaf 2017.)

Varausten lukumäärä

Saatavuusaika

keskiarvo

(vrk)
Jyväskylän toimisto

2 529

9,5

Keuruun toimisto

179

5,8

Kristiinankaupungin toimisto

195

10,2

Tikkurilan toimisto

2 642

10,3

Kuvio 4. Tutkimuksessa mukana olevien toimistojen ajanvarausten lukumäärät ja saatavuusajat.

5

Tutkimuksen toteutus

Tämä tutkimus toteutettiin haastattelemalla Kelan asiakkaita eri puolilta Suomea. Haastatteluaineisto kerättiin sekä toimistohaastatteluina että puhelinhaastatteluina tammi helmikuussa 2018. Tutkimuksessa oli mukana neljä (4) Kelan toimistoa: Kristiinankaupunki, Keuruu, Jyväskylä ja Tikkurila. Lisäksi tutkimukseen pyydettiin kahden asiakaspalveluyksikön alueen puhelinajanvarausasiakkaita. Toimistot valikoitiin Kelan asiakaspalvelun suunnitteluyksikössä. Valinnassa painotettiin toimistojen erilaisuutta niin maantieteellisesti, kooltaan, aukioloajoiltaan kuin asiakaskunnaltaankin, jotta saataisiin mahdollisimman monipuolinen otos.
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Kuvio 5. Aineiston keruun sijainnit Suomen karttaan sijoiteltuna. (Kartta-pohjan lähde:
https://www.kela.fi/palvelupisteen-haku)

Kristiinankaupungin Kela on osa läntistä asiakaspalveluyksikköä, joka koostuu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnista. Yksikön vastuulla on noin
910 000 asukasta ja heidän asiakaspalvelustaan vastaa 86 alan ammattilaista. Valtaosa
asiakkaista on suomenkielisiä, mutta noin 16% on ruotsinkielisiä ja lisäksi muiden kielten
osuus kasvaa jatkuvasti. Läntisen asiakaspalveluyksikön alaisuudessa toimii kuusi (6)
palveluryhmää. Yksi näistä palveluryhmistä on Pohjanmaan palveluryhmä, jonka osa
Kristiinankaupungin Kela on. Kristiinankaupungin Kela toimii yhteispalvelupisteen yhteydessä yhdessä Maistraatin kanssa. Kelan virkailija palvelevat asiakkaita vain maanantaisin ja tiistaisin klo 9.00-12.00 välisenä aikana ilman ajanvarausta ja klo 13.00-15.00
vain ajanvarauksella. Toimisto on ruokatauon ajan klo 12.00-13.00 kiinni. (Kela 2017c.)

Keuruun Kela on Jyväskylän tavoin osa itäistä asiakaspalveluyksikköä. Keuruun toimisto
lukeutuu Keski-Suomen palveluryhmä kakkoseen (2). Keski-Suomen palveluryhmät yksi
ja kaksi vastaavat yhdessä koko Keski-Suomen asiakaspalvelusta yhteensä 11 toimiston
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voimin, josta palveluryhmään 2 kuuluu 10 toimistoa. Keuruun toimisto on maanantaista
torstaihin normaalisti auki (ruokatauko klo 12-13.00, jolloin toimisto kiinni) ja perjantaisin
vain ajanvarauksella. Asiakkaiden käytössä on asiakaspääte. Palveluryhmän 2 toimistoissa työskentelee 17 palveluneuvojaa, joista Keuruulla palvelee kaksi (2) palveluneuvojaa. (Kela 2017c.)

Jyväskylän Kela on keskeisellä paikalla itäisessä asiakaspalveluyksikössä sijaitseva toimisto, jonka ympäristöstä on vuosien saatossa lakkautettu Kelan palveluja tai yhdistetty
yhteispalveluun. Itäiseen asiakaspalveluyksikköön kuuluu kuusi (6) ryhmää, jotka palvelevat yhteensä 36 eri toimistossa, 53 yhteispalvelupisteessä ja kahdessa (2) pilotoinnissa olevassa asiointipisteessä (VM:n pilotti). Toiminta-alueena on Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Jyväskylän toimisto lukeutuu Keski-Suomen
palveluryhmä yhteen (1). Jyväskylän toimisto palvelee maanantaista perjantaihin klo
9.00-16.00 infossa, vuoronumeroin ja ajanvarauksella. Toimistossa on viisi (5) palvelupistettä ja asiakkaiden käytössä olevia asiakaspäätteitä kolme (3) kappaletta ja kaksi (2)
tulostinta. Toimistossa työskentelee 17 palveluneuvojaa. (Kela 2017c.)

Tikkurilan Kela on osa pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikköä, joka vastaa Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien alueella asioivien asiakkaiden toimisto- ja ajanvarausasioinneista. Pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikön vastuulla
oleva väestömäärä on noin 1,1 miljoonaa, joista vieraskielisten osuus on noin 15%. Tikkurilan palveluryhmä vastaa asiakaspalvelusta Tikkurilan toimistossa ja palvelee asiakkaitaan kaikissa Kelan etuuksissa. Toimisto sijaitsee keskeisellä paikalla hyvin kulkuyhteyksien varrella Vantaalla. Toimisto on auki maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00.
Aamupäivällä klo 9-12.00 välisenä aikana asiakkaita palvellaan vuoronumeroin ja iltapäivällä klo 12-16.00 vain ajanvarauksella. Toimistossa on seitsemän (7) palvelupistettä
sekä asiakkaiden käytössä olevia asiakaspäätteitä neljä (4) kappaletta ja viisi (5) tulostinta. Lisäksi toimistosta saa palveluopastusta koko päivän. Tikkurilan palveluryhmä palvelee keskimäärin noin 250 asiakasta päivässä. Toimistossa työskentelee 11 toimihenkilöä ja ryhmäpäällikkö. (Kela 2017c.)

5.1

Lähestymistapa

Opinnäytetyö pohjautuu aristoteeliseen traditioon. Lähestymistapana käytän fenomenologis-hermeneuttista tapaa, joka pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Ihmisten koke-
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mukset, tulkinta ja merkitys ilmiölle ovat avainasemassa opinnäytetyössäni. Opinnäytetyössäni käytän pääasiassa induktiivista päättelyä eli yksittäisistä havainnoista muodostetaan yleisiä. Lisäksi muutamassa kysymyksessä on deduktiivinen kysymyksenasenta.
(Hirsjärvi, Sirkka – Hurme, Helena 2011.)

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, eli käytössä on kvalitatiivinen tutkimusote. Tutkimuksen lähestymistapa on tapaustutkimus (case study), jossa yhdistellään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä kokonaiskuvan saamiseksi kohteesta. Tapaustutkimuksessa
pyritään tuottamaan tutkittua tietoa kohteesta. Tavoitteena on ymmärtää syvällisesti jotain kohdetta ympäristössään, eikä niinkään viedä jotain kehittämismuutosta eteenpäin
tai kehittää konkreettista ratkaisua. (Ojasalo ym. 2014: 37.) Laadullisella tutkimusotteella
pystyy tuomaan paremmin esille asiakkaiden oman äänen, mikä on keskistä opinnäytetyön tavoitteiden kannalta.

Laadullisessa tutkimuksessa on ominaista, että tutkimussuunnitelma muuttuu prosessin
aikana. Tutkimusprosessi on eräänlainen jatkumo, jossa aineiston keruu, analyysi, tulkinta sekä raportointi vaikuttavat toisiinsa koko prosessin ajan. (Eskola – Suoranta 2008:
16.) Oma opinnäytetyöprosessini on myös muuttunut matkan varrella, sillä prosessin
alussa tutkimusaihe oli eri. Tarkoituksena oli tuolloin tutkia erään pilottihankkeen toteutumista kahdessa Kelan toimistossa haastatellen asiakkaita, henkilökuntaa ja esimiehiä.
Puolen vuoden päästä tilaajan taholta tuli toive aiheen vaihtamiseksi heitä paremmin
hyödyntäväksi. Koska opinnäytetyöni on työelämälähtöinen ja sen tarkoituksena on tuottaa tilaajan tarvitsemaa tietoa, vaihdoimme tutkimusaiheen yhteisen keskustelun tuloksena. Opinnäytetyöprosessin aikana myös aineiston keruun lähteet ovat vaihtuneet eli
haastatteluun valitut toimistot ovat muuttuneet alkuperäisestä ajatuksesta. Esimerkiksi
prosessin aikana harkittiin lännestä Kurikan, etelästä Kampin ja pohjoisesta Hyrynsalmen toimistoja. Tutkijasta riippumattomasta syystä em. toimistoja ei kuitenkaan valittu
tutkimukseen mukaan.

5.2

Teemahaastattelut

Valitsemani haastattelutyyppi on teemahaastattelu, eli strukturoidun lomakehaastattelun
ja avoimen haastattelun välimuoto. Lisäksi haastattelun alussa kysytään haastateltavan
taustatiedot. Teemahaastattelulle on tyypillistä ennalta määritetyt aihepiirit eli teema-alueet, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Tällä tavalla haastatteluti-
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lanne on joustavampi ja autenttisempi. Asiakkaiden ei siis tarvitse vastata kaikkiin apukysymyksiin, vaan vapaammin annetusta teemasta. Teemahaastattelu vastaa monia
kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia, joita ovat esimerkiksi todellisen elämän kuvaaminen ja kohteen kokonaisvaltainen tutkiminen sekä tosiasioiden paljastaminen. Vastaukset ovat myös monipuolisempia ja tarkentavien kysymysten tekeminen mahdollistuu, toisin kuin strukturoitua kyselylomaketta käyttämällä. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen
s.121-128.) Merkityksellistä on miten ihmiset ovat tulkinneet asioita ja mitkä merkitykset
he ovat antaneet asioille vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi – Hurme 2011, 48-49.).

Haastattelu on ennalta suunniteltua ja tavoitteellista. Tutkija on tutustunut tutkimuksen
kohteeseen sekä käytännössä että teoriassa. Haastattelu on haastattelijan alulle panema ja hän ohjaa sen kulkua. Haastattelija motivoi haastateltavaa ja tuntee oman roolinsa. Lisäksi haastateltava voi olla varma, että hänen antamia tietojaan käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina valittujen toimistojen asiakastilassa. Yksilöhaastattelut ovatkin toimivin tapa tutkia mielipiteitä ja kokemuksia.
(Hirsvjärvi – Hurme 2011, 41-43). Haastateltavat valitaan satunnaisotannalla kussakin
toimistossa. Tutkija on jokaisessa toimistoissa yhden työpäivän ajan tai kunnes saturaatio toteutuu, eli ilmiöstä ei saada enää uutta tietoa (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen
s.110). Teemahaastattelun rungon pääteemat ovat kokemukset Kelan ajanvarauspalvelusta, ajanvarauspalvelun nykytila ja kehittäminen. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen
s.121-128.)

Haastattelun aineisto taltioitiin sähköiselle kyselylomakkeelle haastattelutilanteessa tutkijan toimesta. Kyselylomake rakentui yhteistyössä tilaajan, eli Kelan projektipäällikön ja
tiimin vastuuhenkilön kanssa, sekä Metropolia ammattikorkeakoulun ohjaavan opettajan
kommenttien avulla. Ennen haastatteluja lomake esitestattiin. Sähköinen lomake toimi
hyvin haastattelussa ja teemahaastattelulle ominaisesti kysymysten järjestystä pystyi
vaihdella haastattelutilanteen edetessä. Ensimmäiset varsinaiset haastattelut olivat
myös osa esitestausta ja löysinkin muutaman kehittämiskohteen lomakkeesta. Muutoksia ei kuitenkaan voinut enää tehdä järjestelmän jäykkyyden vuoksi. Ratkaisin asian hyödyntämällä kyselylomakkeen viimeisintä avovastauslaatikkoa. Analyysivaiheessa poimien avovastauslaatikosta erilleen vastaukset tarkentavaan kysymykseeni.

Kysely soveltuu monenlaisten aiheiden tarkasteluun, mutta edellytyksenä sen käytölle
on, että aiempaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä on tarpeeksi. Lomakkeen pituutta ja kysy-
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mysten järjestystä tulisi miettiä kyselyä laadittaessa. Ojasalon ym. mukaan keskimääräisen vastausajan tulisi olla korkeintaan 15-20 minuuttia ja lomake tulisi aloittaa helpoilla
kysymyksillä. Tämän opinnäytetyön kyselyn kesto olikin keskimäärin noin 20 minuuttia.
Alussa kysyin helppoja taustakysymyksiä, kuten ikää. Lopuksi kysyin vasta haastavampia kehittämiseen liittyviä teemoja. Ojasalo ym. painottaa myös kyselyn testaamisen tärkeyttä. Tämän opinnäytetyön kyselylomake testattiinkin ennen varsinaisia haastatteluja
ja lisäksi ensimmäisen haastattelun aikana tein tarvittavat muutokset haastattelutekniikkaan (Ojasalo ym. 2014, 108-109, 116-118).

Haastattelulomake rakentuu kahdesta osiosta: taustatiedot-osio ja teema-osio, jotka täydentävät toisiaan (Liite 4. Haastattelulomake). Taustatiedot-osiossa kartoitetaan haastateltavan lähtökohtia kyselyyn vastaamiseen. Osa kysymyksistä on suljetuilla vastausvaihtoehdoilla, kuten ikä ja sukupuoli. Avoimet kysymykset mahdollistavat laajemman
vastaamisen ja kerronnallisuuden teemoihin liittyen. Kelassa työskennelleenä tiedän,
että osa toimistossa asioivista asiakkaista ei ole koskaan käyttänyt Kelan ajanvarauspalvelua tai välttämättä edes kuullut siitä, minkä huomioin haastattelulomaketta rakentaessani ja haastattelua tehdessäni. Näin ollen en voinut kysyä heidän kokemuksiaan ajanvarauspalvelun käyttämisestä. Toimistossa haastateltujen asiakkaiden mielipiteet ajanvarauspalvelun tunnettavuudesta ja kehittämisestä ovat kuitenkin tärkeitä.

5.2.1

Toimistohaastattelut

Toimistohaastattelut toteutettiin 29.1-2.2.2018 välisenä aikana. Toimistohaastatteluihin
osallistui yhteensä 65 Kelan asiakasta. Kelan projektipäällikkö oli yhteydessä kunkin toimiston esimiehiin haastattelujärjestelyistä. Tutkimuksen teko organisoitiin niin, että tutkijana minä haastattelin toimiston asiakkaita kussakin toimistossa yhden työpäivän ajan.
Tiedustelin asiakkailta halukkuutta osallistua haastatteluun ja asiakkaan suostuessa toteutin haastattelun toimiston asiakastilassa. Poikkeuksena Kristiinankaupungin toimisto,
jossa haastatteluille oli järjestetty huone asiakastilan vierestä. Kristiinankaupungin toimisto, kuten kaupunki itsessään, on hyvin pieni, joten näin taattiin haastattelurauha ja
vapaus vastata ilman ylimääräisiä kuuntelijoita. Haastattelun alussa asiakkaat saivat lukea ja allekirjoittaa suostumuslomakkeen, eli antoivat kirjallisen suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta. Tutkijana huolehdin suostumuslomakkeen arkistoimisesta.
Haastattelut taltioin suoraan Kelan sähköiselle lomakkeelle haastattelutilanteessa asiakkaan sanelun perusteella. Lisäksi ne äänitettiin, jotta pystyin tarpeen tullen palaamaan
aineiston yksityiskohtiin myöhemmin. Haastattelut kestivät keskimäärin 15-20 minuuttia.
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Yleisesti ottaen asiakkaat osallistuivat haastatteluihin mielellään. Muutamia poikkeuksia
kuitenkin löytyi. Osa asiakkaista sanoi, ettei ehdi osallistua haastatteluun. Osa ilmaisi
suoraan, ettei halua osallistua ja muutama ilmaisi, että osallistuisi, mikäli ei tarvitsisi täyttää suostumuslomaketta omalla nimellään. Osa haastatteluista ei toteutunut, sillä asiakkaan vuoro asioida asiakaspalvelussa tulikin ennen kuin haastattelua ehdittiin aloittaa
tutkijan haastatellessa vielä edellistä asiakasta. Osa haastatteluista puolestaan jäi kesken samaisesta syystä, mutta nämä haastattelut olen ottanut mukaan aineistoon.

5.2.2

Puhelinhaastattelut

Puhelinhaastattelut tehtiin helmikuun toisella viikolla 2018. Prosessi asiakkaiden saamiseen oli asiakkaiden yksityisyydensuojan vuoksi hyvin huolellinen. Prosessi laadittiin Kelan suunnitteluosastolla ja lakimiehet tarkistivat sen sopivuuden. Prosessi takasi sen,
että tutkijana sain vain niiden henkilöiden yhteystiedot, jotka olivat antaneet suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen.

Palvelutilanteessa pyydetään
suullinen suostumus

Opiskelija on
asiakkaaseen
yhteydessä ->
puhelinhaastattelu

Palveluneuvoja lähettää
asiakkaan sähköpostiosoitteen
suunnittelijalle

Suunnittelija lähettää
suostumuspyynnön asiakkalle

Suunnittelija välittää asiakkaan

Asiakas antaa sähköpostilla

antaman puhelinnumeron

suostumuksen tutkimukseen

opiskelijalle

osallistumiseen

Kuvio 6. Puhelinhaastattelujen prosessikaavio (Kelan sisäiset ohjeet)

Suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen antoi yhteensä kahdeksan (8) asiakasta.
Lopulliseen aineistoon päätyi kuitenkin seitsemän (7) puhelinhaastattelua. Yhden asiak-
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kaan kanssa oli vaikeuksia haastatteluajan löytymisessä ja lopulta hän ei vastannut puhelimeen yhteisesti sovittuna haastattelun ajankohtana. Puhelinhaastattelut taltioin sähköiselle lomakkeelle suoraan haastattelutilanteessa asiakkaan sanelun perusteella, kuten toimistohaastatteluissakin. Puhelinhaastatteluiden nauhoittamiseen olisi tarvittu erillinen lupa asiakkailta. Näin ollen projektissa päätimme, ettei puhelinhaastatteluita nauhoiteta. Puhelinhaastattelujen kestot vaihtelivat 20 minuutista 30 minuuttiin.

5.3

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi

Sisällön analyysi voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti tai teoriaohjaavasti / teorialähtöisesti (Ojasalo ym. 2014, 124). Käytän tässä tutkimuksessa analyysimenetelmänä aineistolähtöistä sisällön analyysiä. Sisällön analyysissä aineistosta saa yksityiskohtaisen kuvauksen. Analyysiyksikkönä sisällön analyysissä on usein tekstistä erotettava pieni merkityssisältö, kuten ajatuksellinen kokonaisuus, idea, lause, väite tai episodi (tapahtuma,
toiminta, teema). Samalle aineistolle voidaan tehdä myös eritasoisia analyyseja, mikäli
se palvelee tutkimuksen tarkoitusta. Aineisto tulee ensin osittaa eli segmentoida. (Seitamaa-Hakkarainen 2014.) Tavoitteena on saavuttaa systemaattinen ja kattava kuvaus aineiston keskeisistä teemoista. Tuloksia voidaan tarkastella niin tilastollisesti kuin käsitteellisestikin. (Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto 2017.) (Kankkunen – VehviläinenJulkunen s.163-172.)

Laadullisen tutkimuksen analysoinnin vaiheet Ojasalo ym. mukaan:

1. Aineiston kerääminen ja valmistelu
2. Aineiston pelkistäminen
3. Aineistossa toistuvien rakenteiden tunnistaminen
4. Kriittinen tarkastelu

Lisäksi tulkintaa ja ulottuvuuksien luomista tapahtuu koko prosessin ajan (Ojasalo ym.
2014, 123).

Aineiston keräämisen jälkeen tehdään aineiston valmistelu, jonka tarkoituksena on valmistaa aineisto analyysiä varten esimerkiksi muuttamalla aineisto digitaaliseksi. Tässä
opinnäytetyössä valmistelu tarkoitti koko aineiston yhdistämistä yhdeksi isoksi Word tiedostoksi ja kokoamalla tiedot samaan Excel -tiedostoon. Tämän jälkeen pelkistetään
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aineisto, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja tiivistää aineisto hallittavaksi kokonaisuudeksi lisäten sen informaatioarvoa. Sitten aineisto ryhmitellään, mikä tarkoittaa sitä, että
aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Lopuksi tarkastellaan työtä
kriittisesti. Sisällön analyysissä pyritään yleiskäsitteiden muodostamiseen pelkistämällä
eli abstrahoitiin. Sen tarkoituksena on tutkimuksen kannalta oleellinen teoreettinen käsitteistö muodostamalla alakäsitteistä yläkäsitteitä. (Ojasalo ym. 2014 124-125).

Tässä opinnäytetyössä sisällön analyysin menetelmänä käytin aineiston kvantifiointia.
Sisällön analyysissa voidaan yhdistää sekä laadullinen että määrällinen tutkimusote, jolloin ne täydentävät toisiaan. Kvantifiointiin pyrkivässä sisällön analyysissa kehitetään
selkeä ja yksiselitteinen luokittelurunko. (Seitamaa-Hakkarainen 2014). Kvantifioinnilla
tarkoitetaan aineistossa esiintyvien lausumien määrän laskemista ja luokittelemista erilaisten tekijöiden mukaan, esimerkiksi kuinka monta tutkittavaa kertoo saman asian.
Kvantifioiva kvalitatiivinen analyysi sopii silloin kun perinteinen kvalitatiivinen analyysi
koetaan liian löysäksi, mutta ei haluta käyttää pelkkiä kovia menetelmiä. (Eskola – Suoranta 1998, 165-167.) Laadullisen aineiston kvantifiointi saattaa olla ongelmallista, mikäli
aineiston koko on pieni. Tässä opinnäytetyössä aineisto oli onneksi suhteellisen laaja,
jolloin kvantifiointi oli järkevää ja palveli tutkimuksen tarkoitusta. (Ojasalo ym. 2014, 128).

Aineisto koostuu yhteensä 72 haastattelusta, joista 7 on tehty puhelimitse ja 65 kasvotusten Kelan toimistoissa. Kirjasin toimistohaastattelut Kelan sähköiseen kyselylomakkeeseen haastattelutilanteessa. Sain aineiston Excel -tiedostoina aineiston keruun päätyttyä. Puhelinhaastattelut kirjasin suoraan Word-muotoiseen kyselylomakkeeseen
haastattelutilanteessa. Puhelinhaastattelut kirjattiin teknisistä syistä Word-muotoiseen
kyselylomakkeeseen ja se oli identtinen Kelan sähköisen kyselylomakkeen kanssa. Kun
koko aineisto oli kerätty, yhdistin aineiston. Käytännössä lisäsin puhelimitse haastateltujen vastaukset Excel -tiedostoon yhdessä toimistosta saadun aineiston kanssa. Tämän
jälkeen erittelin tekstimuotoiset avoimet vastaukset omaksi erilliseksi tiedostokseen.
Tekstimuotoista aineistoa kertyi yhteensä 26 sivua. Suljetut kysymykset analysoin
omana ryhmänään ja avasin niiden tulokset taustatiedot-osiossa. Perehdyin aineistoon
lukemalla sen läpi huolellisesti usean kerran. Tämän jälkeen loin jokaiselle kysymykselle
oman Word -tiedoston, johon ryhtyi jaottelemaan aineistoa etsimällä aineistosta toistuvia
ilmaisuja. Materiaalia syntyi yhteensä 52 sivua, joista muodostettiin useita alaluokkia,
yläluokkia ja lopulta teemoja.
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6

Tutkimuksen tulokset

Tässä luvussa esittelen tämän tutkimuksen tulokset. Tutkimustulokset on ryhmitelty tutkimuskysymysten mukaan. Tulosten esittämisessä olen käyttänyt kuvioita sekä sitaatteja
alkuperäisestä aineistosta. Eskola ym. mukaan sitaatit elävöittävät tekstiä, kuvaavat aineistoa sekä toimivat tiivistettyinä kertomuksina aineistosta (Eskola – Suoranta
2008:175).

6.1

Taustatietoa haastateltavista

Haastatteluun osallistui yhteensä 72 henkilöä. Heistä kahdeksan (8) haastateltiin Kristiinankaupungissa, kahdeksantoista (18) Keuruulla, kaksikymmentä (20) Jyväskylässä,
yhdeksäntoista (19) Tikkurilassa ja lisäksi seitsemän (7) puhelimitse.

Kuvio 7. Haastattelupaikat, -ajat ja lukumäärät.

Haastateltavien ikähaitari on varsin laaja – alle 30-vuotiaista yli 65-vuotiaisiin. Eniten
(n=24/72) on 30-45-vuotiaita. Sukupuolijakauma on lähes tasainen. Naisia on vain hieman enemmän (n=42/72). Haastattelulomakkeessa oli mahdollisuus jättää kertomatta
oma sukupuolensa en halua kertoa -vastausvaihtoehdolla, mutta kaikki haastateltavat
halusivat kertoa sukupuolensa. Suurin osa haastateltavista oli Suomen kansalaisia
(76%). Loput haastateltavat edustivat 15 eri kansalaisuutta: Afganistan, Albania, Jordania, Pakistan, Salvadoria, Irak, Somalia, Kosovo, USA, Pakistan, Kiina, Turkki, Brasilia,
Venäjä, sekä Viro. Asiakkaista, joilla ei ollut Suomen kansalaisuutta enemmistö oli asunut Suomessa keskimäärin 1-10 vuotta (68%). Alle vuoden asuneita oli 25% ja 11-20v.
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asuneita oli vain 6%. Yli 20 vuotta Suomessa asuneita ei Suomen kansalaisia ei ollut
lainkaan.

Puolet haastateltavista asioivat Kelassa useammin kuin 6 x vuodessa (n=35, 49%). 4-6
x vuodessa asioivia oli 8 (11%), 1-3 x vuodessa asioivia oli 16 (22%), ja harvemmin kuin
kerran vuodessa asioivia oli 13 (18%). Koska useammin kuin 6 kertaa vuodessa asioivien henkilöiden määrä oli jopa puolet vastauksista, kirjasin haastattelutilanteessa tarkemman määrittelyn haastattelulomakkeen loppuun kommenttikenttään. Sen ansiosta
sain täsmennyksenä vaihtoehdot kerran kuukaudessa (n=16) ja useammin kuin kerran
kuukaudessa (n=12).

ASIAKKAIDEN ASIOIMISTIHEYS
KELAN PALVELUKANAVISSA
Harvemmin kuin kerra vuodessa

1-3 kertaa vuodessa

4-6 kertaa vuodessa

Useammin kuin 6 kertaa vuodessa

13; 18 %

35; 49 %
16; 22 %
Kerran kuukaudessa
Useammin kuin kerran kuukaudessa
8; 11 %
12
16

Kuvio 8. Asiakkaiden asioimistiheys Kelan eri palvelukanavissa (toimistot, puhelinpalvelu, verkkosivusto, yhteispalvelu yms.)

Yleisimmät syyt asioida Kelassa liittyivät työttömyys- (n=15) ja toimeentulotukiasioihin
(n=14). Muita ensisijaisia syitä olivat esimerkiksi lapsiperhe (n=8), asumisen tuet (n=8)
ja sairastaminen (n=9). Toiseksi tärkeimmäksi syyksi asiakkaat nimesivät asumisen tuet
(n=17) ja työttömyysasiat (n=10). Kolmanneksi yleisin asioimisen syy oli asumisen tuet
(n=11). Muita syitä asioida Kelassa olivat todistusten hakeminen, kirjeistä/päätöksistä
kysyminen ja muiden kuin omien asioiden hoitaminen.
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6.1.1

Asioimisen syy haastattelupäivänä

Asiakkailta tiedusteltiin syitä miksi he ovat tulleet asioimaan Kelan toimistossa tai varanneet puhelinajanvarausajan. Ennalta mietityt vastausvaihtoehdot jakautuivat seuraavasti
(ks. kuvio 9):

Kuvio 9. Asioimisen syyt haastattelupäivänä.

Yllä olevien suljettujen vastauksien lisäksi asiakkaat kertoivat ”Jokin muu, mikä?” -kohdassa avoimin vastauksin merkittävän määrän useita muita syitä asioida Kelassa. Osa
näistä avoimista vastauksista voitaisiin lokeroida yllä olevien vaihtoehtojen sisään, mutta
asiakkaat halusivat silti mainita ne erikseen. Aineiston analyysistä nousivat seuraavat
jaottelut (ks. kuvio 10):
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Kuvio 10. Muut syyt asioida Kelassa.

Toisen henkilön asioiden hoitamisessa (n=7) korostuivat läheisen tai ystävän tukena
toimiminen Kela-asioiden hoitamisessa. Tuella tarkoitettiin mukana olemisen lisäksi esimerkiksi tiliotteen tulostamista tyttöystävän Kela-asiaa varten sekä tulkkina toimimista.
Myös lapsen asioiden hoitaminen toi Kelan toimistoon.
Avovaimon tukena oleminen (hän hoitaa omia kela-asioitaan).
Tulin tulostamaan lapsen kuntoutushakemuksen ja täyttämään sen itsenäisesti kelan asiakastilaan.
Tulostin Kelan tiedoistani tiliotteeni tyttöystäväni kela-asiaa varten.
Valtakirjalla hoitamaan toisen ihmisen asiaa.

Asiakkailla kertoivat moninaisista tarpeista asioida virkailijan kanssa (n=24). Vastauksista löytyi tarve päästä tietylle virkailijalle, hakemusten tarkistamiseen (sekä asiointipalvelussa mahdollisesti täytettävät että pelkästään paperilomakkeella olevat), täyttämiseen ja liitteisiin liittyvä neuvonta, etuuksien maksatukseen liittyvät ongelmat (etuus ei
ole tullut tai on saanut liian vähän), keskustelu virkailijan kanssa, elämäntilanteen muutokset, opastus asiointipalveluun, erilaisten maksusitoumuksien hakeminen sekä tarve
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ilmaista itseään kasvotusten. Eräs asiakas kertoi, että virkailija myös täyttää hänen hakemuksensa. Asiakkaat myös tulivat virkailijan luokse ihan vain varmistamaan, että heidän Kela-asiansa ovat kunnossa.
Kasvotusten apua mieluiten saman ihmisen kanssa, ettei virkailija vaihdu, "omalääkäri-systeemi"
Haluan virkailijan neuvoja, että tarvitseeko matkakorvaushakemusta edes täyttää.
Asumistuen määräaikaistarkistuksen tarkistuttaminen virkailijalla. Nettitunnukset
on, mutta en osaa käyttää niitä tähän tarkoitukseen.
Kuntoutushakemuksen täydentäminen ja neuvonta
Ansiosidonnainen päättynyt ja nyt siirtyy Kelan työttömyysturvaan
Parempi asioida toimistossa kuin sähköisesti, koska ilmaisee itseään paremmin
kasvotusten kuin puhelimitse.

Asiakirjan tuominen Kelan toimistoon oli yksi syy asioimiseen (n=8). Mainittuja asiakirjoja oli sairauspäivärahahakemus, liitteet aikaisempaan hakemukseen, laskun toimittaminen, terveyslaskun toimittaminen, B-lääkärinlausunnon toimittaminen. Lisäksi kolme
henkilöä ilmoitti käyttävänsä toimiston kopiointi- ja tulostuskoneita.
Tulin toimittamaan b-lausuntoa (erityiskorvaus lääkkeeseen). Halusin myös keskustella virkailijan kanssa, koska asia on uusi.
Toin terveyslaskuja postilaatikkoon, otin kopiot.
Tulin tulostamaan sähköisesti tekemäni hakemuksen ja liitteet suoraan kelaan.
Toimittamaan laskun liite totu-päätökseen. Tulostin myös liitteen.

Asiakkaat asioivat myös siksi, että halusivat selvittää oman etuusasiansa tilanteen
(n=5). Eräs asiakas myös mainitsi, että verkkopalvelussa joutuisi odottamaan vastausta,
joten siksi tuli toimistoon.
Netissä joutuisi odottamaan vastausta.
Tuli tarkistamaan, että asiat ovat kunnossa (toimeentulotuki).

Toimistossa oli myös itsenäisesti hakemusta täyttäviä asiakkaita (n=3).
Tarkisti virkailijalta tiedon vuokran määrästä, jotta pystyi täyttämään totu-hakemuksen itsenäisesti asiakaspäätteellä.
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Tuli itsenäisesti täyttämään hakemuksen (toimeentulotuki), jonka otti hyllystä. Paperiversion kokee helpommaksi kuin nettiversion.
Tuli täyttämään TT2-lomakkeen (työttömyysajan ilmoitus) asiakastilaan ja laittamaan sen postilaatikkoon. Jos on kysyttävää, voi kysyä. Tulostaa myös englanninkielisen version, jota vertaa suomenkieliseen.

Muutama asiakas tuli tiedustelemaan lisätietoja annetusta päätöksestä tai sen oikaisusta (n=4).
Halusi kysyä lisätietoja asumistuen päätöksestä.
Toimeentulotuki päätöksen oikaisu/korjaus.

Kelan toimistossa haastatelluista asiakkaista toisen viraston asialla oli kaksi asiakasta
(n=2).
TE-toimiston asiakas
Asioi Maistraatissa (yhteispalvelu)

Yhdeksän asiakasta mainitsi toimistossa asioimisen syyn olevan ongelmat verkkoasioinnissa (n=9). Tällaisia ongelmia olivat esimerkiksi verkkopankkitunnusten puuttuminen, puutteelliset taidot asioida verkossa, tulostimen puuttuminen silloin, kun hakemus
on vain paperilomakkeella täytettävissä, kopioiden saaminen asiakirjoista, ja oman asiakirjan tulostaminen (tiliote) toisen henkilön Kela-asiaa varten. Eräs asiakas kertoi tulleensa toimistoon saadakseen apua ja opastusta asiointipalvelun käyttöön, koska taidot
eivät vielä riittäneet itsenäiseen asioimiseen.
Ei voi asioida sähköisesti, koska ei ole verkkopankkitunnuksia (ei ole rahaa maksaa niiden käytöstä)
On tietokone, mutta ei käytä sitä Kela-asioiden hoitamiseen.
Tulostinta ei ole ja hakemusta ei voida tehdä sähköisesti.
Toin terveyslaskuja postilaatikkoon, otin kopiot. (kopioita ei saa sähköisesti)

Yksi asiakas mainitsi asioimisen syyksi epäluottamuksen postiin (n=1).
Posti hävitti aiemmin kuntoutushakemuksen

Neljä asiakasta mainitsi nopeuden olevan syy toimistoasiointiinsa (n=3).
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Haluan asian hoitaa nopeasti ja kerralla selväksi. Netissä joutuisi odottamaan vastausta.
Haluan nopeuttaa käsittelyä (ja kysyä asioita).

Puhelinajanvarausasiakkaiden syyt asioida (kuvio 11.) liittyivät yhtä lukuun ottamatta
elämäntilanteen muutokseen, jossa tarvitsee neuvoa tukien hakemisessa. Lisäksi kaksi
asiakasta kertoi asiansa koskevan useaa eri etuutta. Yksi kertoi tarvitsevansa henkilökohtaista palvelua ja lisäsi, ettei ole aika jonottaa puhelimen päässä (puhelinpalvelu).
Elämäntilanteen muutokset liittyivät eläke-etuuksiin, työttömyysturvaan, lääkekorvauk-

Henkilökohtainen palvelu Elämäntilanteen muutos

siin / maksusitoumus, vammaisetuuksiin, opiskeluun sekä sairastamiseen.

Eläke-asiat

Työttömyysturva

Lääke-asiat /maksusitoumus

Useat eri etuudet 2x,
opiskelu ja sairastaminen

Sairastaminen

Vammaisetuudet /
ei ole aikaa jonottaa
puhelinpalvelussa

Kuvio 11. Puhelinajanvarausasiakkaiden kertomat syyt asioida.
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6.1.2

Palvelukanavan valintaan vaikuttavat tekijät

Asiakkaiden kertomat syyt palvelukanavan valintaan syventävät aikaisemmassa osiossa
mainittuja syitä asioimiseen haastattelupäivänä. Osa asiakkaista (n=3) hoiti toisen henkilön asiaa. Kaksi asiakasta halusi varmistaa asiakirjojen perille pääsyn tuodessaan ne
toimistoon henkilökohtaisesti (n=2). Joukolle asiakkaita sijainti lähellä kotia ja asioimisaluetta olivat tärkeitä toimistoasiointiin vaikuttavia tekijöitä (n=17). Aineistosta erottuu
niin sanottu ”asiointipäivä” -tekijä (n=8), eli asiakkaat suunnittelevat tulonsa etukäteen ja
jotkut jopa pyytävät vapaapäivän töistä Kela-asioiden hoitamista varten toimistossa.
Myös tottumus ja helppous houkuttelevat asioimaan paikan päällä (n=12). Osalle asiakkaista ei ollut riittävästi tietoa muista palvelukanavista (n=9). Suurin osa vastaajista kertoi, ettei ollut muuta mahdollisuutta tai halua asioida muissa palvelukanavissa (n=35). 19
lausumaa tuli tarpeesta virkailijan asiantuntemukselle tai vaikeudesta hoitaa asioita itsenäisesti (n=9). Aineistosta löytyy myös 27 mainintaa kasvotusten tarjotusta palvelusta
(n=27). Yksi palvelukanavan valintaan vaikuttava tekijä on se, että virkailija täyttää hakemukset asiakaspalvelussa (n=3). Mielenkiintoisen tutkimustuloksesta tekee se, ettei
Kelan palvelumallin mukaisesti toimistopalvelussa täytetä hakemuksia. Mahdollisesti
palvelumalli jää toteuttamatta tai sitten asiakkaat muistelevat vanhaa aikaa, jolloin hakemukset vielä täytettiin asiakaspalvelussa. Ajanvarauksen huono saatavuus nousee
myös neljässä vastauksessa (n=4). Ajan merkitys nousee aineistosta selkeästi. Osa asiakkaista (n=5) ilmaisee, että heillä on aikaa asioida Kelassa ja siksi tulevat toimistopalveluun. Toisaalta jopa 20 asiakasta ilmaisee nopean palvelun tarpeestaan (n=20).

Puhelinajanvarausasiakkaiden vastauksista nousee myös aika. Eräs haastateltava sanoi, että ajanvarauspalvelu on hyvä, kun ei tarvitse jonottaa ja odottaa. Hänellä ei olisi
myöskään ollut aikaa jonottaa, sillä lomakkeessa oli ilmoitettu palautuspäivämäärä.
Myös saatavuus vaikutti puhelinajanvarauspalvelun valintaan, sillä toimistoajanvarausaikoja ei ollut saatavilla. Toinen haastateltava taas kertoo valinneensa puhelinajanvarausajan, koska hänellä oli aikaa odottaa palvelun saamista.
Katsoin koneelta ja en halunnut lähteä toimistossa käymään. Ajanvaraus oli hyvä,
kun ei tarvitse jonottaa ja odottaa. Paikan päälle ei ollut varattavia aikoja ja en
halunnut mennä jonottamaan. Kaavakkeen täyttämiseen oli laitettu takaraja, eli
asia oli pakko saada hoidettua jollain tavalla. Yksi ainut puhelinaika oli sille viikolle
ja toimistoaikoja ei ollut lainkaan.
Mulla oli aikaa ottaa yhteyttä ja otin tarkoituksella puhelinajanvarauspalveluajan.
Jos olisi ollut kiire niin olisin soittanut puhelinpalveluun.
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Puhelinpalvelun kyvyttömyys palvella asiakasta johdatti myös ajanvarauspalvelun pariin.
Eräällä asiakkaalla oli kokemus ruuhkaisesta puhelinpalvelusta, jonka seurauksena päätyi etsimään Kelan internet-sivustolta muuta palvelukanavaa ja löysi puhelinajanvaraukset. Toinen asiakas puolestaan koki, ettei saanut puhelinpalvelusta riittävästi apua tilanteeseensa.
Sen takia, että yritin soittaa (puhelinpalvelu) ja sen takia sinne ite pääse ikinä. Joskus oli, että voi jättää soittopyynnön, niin muistin sen. Sitten löysin (kela.fi sivustolta) sen nettiajanvarauspalvelun, että voi varata ajan.
Olin jo aiemmin soittanut puhelinpalveluun ja koen että siitä en saanut riittävää
apua asioiden hoitoon.
Kelan puhelinpalvelusta ei ole saanut asiantuntijaa kiinni.

Toimiston ruuhkainen asiakaspalvelu ei houkutellut asioimaan. Myös heikot parkkitilat
ajoivat puhelinajanvaraukseen.
Siihen oli se taustalla, ettei tarvitse lähteä toimistoon pelkästään sen asian takia.
En halunnut mennä toimistoon jonottamaan ja siellä on kokemukseni mukaan pitkät jonot.
On helpon varata se kuin mennä arpomaan toimistoon, että oliko jonoa. Huonosti
parkkitilaa toimistoissa. Ei ole aikaa tai halua mennä jonottamaan toimistoon,
koska on ruuhkautunut. Helppous ja soveltuu tähän elämäntilanteeseen parhaiten.

Eräs asiakas oli ajautunut puhelinajanvarauspalveluun muiden palvelukanavien epäonnistuttua palvelemaan häntä. Hän oli päätynyt puhelinajanvarauspalveluun internetpalvelun, toimistopalvelun ja lopulta puhelinpalvelun kautta.
Sen takia, kun koitin töistä tullessa käydä kelan toimistossa, mutta oli niin kauheat
jonot (pääsi 14.00 töistä). Ajattelin että koetan puhelimen välityksellä. Soitin kelan
palvelunumeroon, josta virkailija varasi puhelinajanvarausajan. Netistä katsottiin
aiemmin vastauksia kysymyksiin, muttei löytynyt vastausta.

Puhelinajanvaraus koettiin myös sopivimpana palvelukanavana silloin, kun asiakas halusi antaa Kelalle jotain tietoja, mutta oletti asioidensa olevan muuten kunnossa.
Puhelinaika tuntui luontevimmalta, koska oletinkin asioiden olevan kunnossa ja
halusin vain antaa tiedon kelalle hakemisesta.

6.2

Ajanvarauspalvelun tunnettavuus
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Toimistoasiakkailta tiedusteltiin, että olisiko heidän asiansa voinut hoitaa myös ajanvarauksella. Vastaajista 66,7% (n=42) koki, että heidän asiansa olisi voinut hoitaa myös
ajanvarauksella. 22,2% (n=14) vastaajista ilmoitti, ettei ajanvaraus olisi palvellut heidän
tarpeitaan. Seitsemän (n=7) henkeä eli 11,1% vastaajista sanoi, ettei tiennyt onko asia
hoidettavissa ajanvarauksella.

Asiakkaat kertoivat erilaisia syitä siihen, miksi heidän asiaansa ei olisi voinut hoitaa ajanvarauksella. Tällaisia syitä olivat aikojen tarjoaminen vain virastoaikoina, kiireellinen
asia, ”pieni” asia, halu jonottaa toimistossa ja ei kiireellinen asia.
Mieluummin tykkään näin, että tulen jonottamaan.
Yhden laskun vaan tuon, joten ei kannata.
Asialla on kiire.
Noku ajanvarausajan olisi varmaan saanut vasta viikon päästä.
Tarvitsen jo tänään lääkettä.

Toimistossa asioineista asiakkaista 71% eli 44 henkilöä (62 tähän kysymykseen vastannutta) olivat tietoisia Kelan tarjoamista ajanvarauspalveluista. Vastaavasti 29% eli 18
henkilöä eivät tienneet Kelan tarjoavan ajanvarauspalvelua. Ajanvarauspalvelua käyttäneitä oli kuitenkin vain 20% (n=13). Toisin sanoen jopa 80% (n=52) toimistoissa haastatelluista asiakkaista ei ollut koskaan käyttänyt Kelan tarjoamia ajanvarauspalveluita. Tulokset on esitelty alla olevassa kuviossa (kuvio 12.) visuaalisessa muodossa.
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Kuvio 12. Toimistossa asioineiden vastauksia ajanvarauspalvelun tunnettavuudesta.

Tutkimustulosten perusteella voidaankin päätellä, että 44 ajanvarauspalvelut tiedostavasta asiakkaasta vain 13 on käyttänyt palvelua. Onkin mielenkiintoista selvittää, miksi
loput 31 asiakasta eivät ole kuitenkaan koskaan käyttäneet Kelan ajanvarauspalveluita,
vaikka tiesivät niiden olemassa olosta. Nämä syyt keräsin haastateltavilta kootusti haastattelulomakkeen loppuun vapaaseen kommenttikenttään ja esittelen ne seuraavan
osion lopussa.

6.3

Ajanvarauspalvelun käyttäminen

Toimistossa haastatelluista asiakkaista yllättävän pieni osa oli koskaan käyttänyt Kelan
ajanvarauspalveluita (n=13). Puhelimitse haastatellut ajanvarausasiakkaat mukaan lukien koko aineistosta (n=72) vain 20 henkilöä oli käyttänyt Kelan ajanvarauspalveluita.
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Ajanvarauspalvelun käyttämistiheys
(n=21)

Useammin kuin 3 x vuodessa (n=3)
1-3 x vuodessa (n=5)
Harvemmin kuin kerran vuodessa (n=13)

Kuvio 13. Kelan ajanvarauspalveluiden käyttäminen vuodessa sekä toimistossa asioineiden, että
puhelimitse haastateltujen näkökulmasta.

Vaikka vain kaksikymmentä (n=20) tutkimukseen osallistunutta sanoi käyttäneensä koskaan Kelan ajanvarauspalveluita, vastasi kaksikymmentäyksi (n=21) kysyttäessä palvelun käyttämistiheyttä. Tämä eroavaisuus johtuu siitä, että yksi haastateltavista oli menossa vasta saman päivän aikana toimistoajanvaraukseen. Näin ollen hän arvioi käyttävänsä palvelua harvemmin kuin kerran vuodessa, mutta vielä ei ollut ehtinyt käyttää palvelua ja näin ollen vastasi ”Ei” aiempaan kysymykseen.

Puhelimitse haastatelluista puhelinajanvarausasiakkaista viisi (n=5) kertoi käyttäneensä
ensimmäistä kertaa puhelinajanvarausta, yksi (n=1) käyttää palvelua 1-3 kertaa vuodessa ja yhdellä (n=1) haastateltavalla puhelinajanvarauksia tuli käytettyä yli 10 kertaa
vuodessa.
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Tyytyväisyys Kelan tarjoamiin
ajanvarauspalveluihin (n=20)

Erittäin tyytyväinen (n=11)
Jokseekin tyytyväinen (n=8)
Ei tyytyväinen eikä tyytymätön (n=0)
Jokseekin tyytymätön (n=0)
Erittäin tyytymätön (n=1)

Kuvio 14. Tyytyväisyys Kelan tarjoamiin ajanvarauspalveluihin.

Lähes kaikki (n=19) ajanvarauspalvelua käyttäneistä haastateltavista oli erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä Kelan ajanvarauspalveluihin. Vain yksi asiakas ilmaisi olevansa erittäin tyytymätön saamaansa ajanvarauspalveluun. Hän olisi halunnut toimistoajanvarauksen samalle päivälle, mutta se ei ollut mahdollista. Asiakas ei ollut tarkistanut olisiko
tuolloin ollut mahdollista päästä puhelinajanvaraukseen. Eräs jokseenkin tyytyväinen puhelinajanvarausasiakas sanoi, että hänen saamansa aika ei ollut paras mahdollinen,
mutta se oli otettava, sillä muita aikoja ei ollut tarjolla.

Ajanvarauspalvelun käyttämiselle löytyi useita erilaisia syitä. Puhelinajanvarausasiakkaiden vastauksissa korostui valmis vastausvaihtoehto elämäntilanteen muutos (n=6).
Kaksi kertoi ajanvarauksen syynä olevan se, että heillä on useita etuuksia haettavana.
Lisäksi puhelinajanvarauksen syyksi mainittiin kysyminen etuudesta ja sen hakemisesta
sekä henkilökohtaisen palvelun saaminen ja se, ettei halua jonottaa.
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On hakenut osa-työkyvyttömyyseläkettä suoraan eläkevakuutusyhtiöstä. Lääkäri
lähetti hakemuksen vahingossa Kelaan, jota Kela tiedusteli asiakkaalta ja asiakkaan piti reagoida siihen määräaikaan mennessä.
Liitosta siirtyy Kelan rahoille.
Lääkeasioissa maksusitoumukset (useita lääkkeitä ja sairauksia)
Ei ole aikaa jonottaa puhelimen päässä.

Aineistosta nousi useita erilaisia syitä siihen, miksi toimistoasiakkaat eivät käyttäneet
Kelan tarjoamia ajanvarauspalveluita. Yksi asiakas kertoo syyksi sen, että hänestä on
helpompi hoitaa asiat henkilökohtaisesti. Eräs puolestaan sanoo, ettei ole käyttänyt ajanvarauspalvelua, koska hänellä on harvoin asiaa Kelaan. Toinen sanoo, ettei ajanvarausaikojen määrä ja saatavuusnopeus kohtaa. Hän olisi kaivannut palvelua heti samalle
päivälle, jonka puutteessa joutuu menemään toimistoon. Erästä asiakasta puolestaan
ohjaa kiireelliset asiat, joiden hoitaminen ei onnistu ajanvarauspalvelun keinoin.

Aineistosta ilmenee myös ajanvarauspalvelun konseptin epäselvyys. Asiakkaat eivät
tiedä mihin tarkoitukseen ja kenelle ajanvarauspalvelu on tarkoitettu. Asiakkaat kokivat,
ettei markkinointi ollut tavoittanut heitä. Eräs asiakas koki jopa niin, että ajanvarauspalvelu on jollekin muulle, kuin työttömille ja köyhille, jotka joutuvat jonottamaan toimistopalveluun jopa 3-4 tuntia päästäkseen hoitamaan asiaansa.
En ole tiennyt, että mihin tarkoitukseen ajanvarauspalvelu on ja kuka sitä voi käyttää. Minua ei ole informoitu kunnolla. Minulle tulee olo, että me työttömät ja köyhät
ollaan vaan täällä ja jotkut muut pääsevät ajanvaraukseen. Ei nää lomakkeet ole
kauheen yksinkertaisia. En ole mikään tietokoneen käyttäjä, huono käyttäjä. Teen
hakemukset netissä (työttömyys ja toimeentulotuki), mutta liitteet laitan laatikkoon/postitse, koska en ole hyvä tietokoneen käyttäjä. Kelassa ei ole kukaan neuvonut tietokoneen käytössä. Täällä on niin paljon asiakkaita, ettei kellään ole aikaa.
Välillä saa odottaa 3-4 tuntia.
En ole käyttänyt, koska en ole ollut varma, että miten se toimii. En tiennyt, että on
olemassa puhelinajanvarauspalvelua. Jatkossa voisin varata ajan Kelan ajanvarauspalveluun (molempiin). Ei tarvitsisi lisäselvityksiä, jos puuttuu jotain.
Tilanteessani minulla on ongelma, jota kukaan ulkoa ei auta. Olisi oma osasto,
jossa autetaan vain hakemusten täytössä. En tiennyt, että ajanvarauksessa voidaan auttaa hakemuksen täytössä.

Lisäksi muutama asiakas kertoo, ettei tiedä miksi ei ole käyttänyt palvelua, vaikka tiesi
sen olemassa olosta.

En ole käyttänyt, en tiedä miksi. Otan vain vuoronumeron ja odotan.
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Yksi ilmaisi suoraan, ettei ajanvarauspalvelulle ole ollut tarvetta hänen elämässään.
Ei ole ollut tarvetta.

Ajanvarauspalvelun käyttämättä jättämiseen voi liittyä myös tottumusta. Osa ilmaisikin
tottumuksen ja helppouden kokemuksen, jotka ohjaavat ajanvarauksen sijaan toimistopalveluun.
Koen, että on helpompi tulla tänne suoraan. Vaikka on kiirettä tällä hetkellä, niin
koen että toimistopalvelu on silti helpompaa.
Jos laitan paperi, tulen ihan itse.
Niin harvoin tulee käytyä, joten ei väliä vaikka odotan. Olen tottunut odottamaan.
Olen kokenut, että olen saanut hoidettua asiat ilman ajanvarausta.
Olen niin vanhanaikainen, että kasvotusten on -- asia tulee "paremmin hoidettua".
Asiakas sanoo, että tulisi silti toimistopalveluun jonottamaan, vaikka on mahdollista tulla ajanvarukseen toimistolle.

6.4

Kokemukset ajanvarauspalvelusta

Tässä osiossa käyn läpi aineistosta nousseita kokemuksia Kelan ajanvarauspalvelusta.
Olen jaotellut tutkimustulokset aineistosta nousseiden aiheiden mukaan ja nimennyt ne
väliotsikoin helpottamaan ja jäsentämään tekstin lukemista.

6.4.1

Ajan varaaminen

Asiakkaiden kokemukset ajan varaamisesta olivat pääsääntöisesti positiivisia. Suurin
osa haastateltavien kokemista ajanvarauksista oli heidän itsensä varaamia (n=15). Virkailijan varaamia ajanvarausaikoja oli ollut neljä (n=4). Lisäksi yksi ajanvarausaika oli
ollut puolison varaama (n=1).

Asiakkaat kokivat ajan varaamisen itse helpoksi ja vaivattomaksi. Tähän kokemukseen
ei vaikuttanut se, mitä kautta aika oli varattu. Ajanvaraamiseen oli käytetty sekä tietokonetta että mobiilipalvelua. Asiakkaat löysivät yhtymäkohtia muiden toimijoiden vastaaviin
järjestelmiin ja kokivat sen positiiviseksi. Asiakkaita ilahdutti myös onnistuneesta varauksesta vahvistuksen saaminen sähköpostiin tai puhelimeen tekstiviestinä.
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Itse varasin ajan netistä (ei ollut kuullut asiasta aiemmin, mutta löysi internetsivuilta
tietoa asiasta). Se oli itselle todella helppoa ja helposti ymmärrettävä systeemi.
Osittain samanlainen muitten organisaatioiden palvelun kanssa, kuten esim. laboratorioiden ajanvarausjärjestelmä, mikä oli itselle eduksi. Voisi olla enemmän vielä
samanlaisia, joten olisi useammalle ihmiselle tuttu.
Katsoin netistä vapaita aikoja ja varasin sen itse kela.fi-sivustolta. Ei ollut hankalaa, mutta ensimmäistä kertaa käytettäessä menee hetki, kun käy sivuja edes takaisin, mutta ei se sen hankalampaa ollut kuin muuallakaan.

Ajan varaamisessa eräs asiakas halusi tuoda esille, että on tärkeää, että saa itse valita
milloin virkailija soittaa.

Se että, asiakas saa itse varata ajan, milloin virkailija soittaa on hyvä. Jonottaminen ja odottaminen on hankalaa. Minusta se oli ihan ok. Olen paljon käynyt kelan
sivuilla paljon. Se almanakka lävähti siihen ja oli ok. Jos ihminen käyttää tietokonetta, niin ei ole ongelma. Varasin itse kela.fi sivuston kautta.

Virkailijan varaamat ajanvaraukset oli joko toimistossa tai puhelinpalvelussa tehtyjä.
Myös virkailijan varaamien aikojen saaminen koettiin onnistuneeksi. Tosin ajan varaamista saattoi edeltää epäonnistunut asioiminen toisessa palvelukanavassa.
Kävelin eilen tänne toimistoon ja koska tulin iltapäivällä ei asiakaspalveluun enää
päässyt ilman ajanvarausta. Palveluopastaja varasi minulle heti seuraavalle päivälle ajan.
Virkailija varasi ajan. Tulin ensin Tikkurilan toimistoon vuoronumerolla ja virkailijan
luona ehdotettiin ajanvarausaikaa.

Järjestelmää ja palvelua kohtaan löytyi myös kritiikkiä. Asiakas toi esille hankaluuden
vapaiden aikojen etsimisessä järjestelmästä ja sen, ettei voi selata vanhoja ajanvarauksiaan tai niiden viestejä. Lisäksi kerran virkailija ei ollut soittanut sovitusti, mikä oli aiheuttanut asiakkaalle itselleen lisätyötä.
Netistä varasin itse. Se on hyvä, mutta ärsyttävä kun aina sille viikolle, kun ajaa
kun joutuu selaamaan millon on vapaita aikoja, eikä järjestelmä tarjoa vapaata aikaa suoraan ja lukisi teksti sivulla, että tässä on seuraava vapaa aika. Kerran minulle ei ole soitettu, vaikka aika oli varattu. Jouduin itse selvittämään asiaa. Olin
aikaa varatessa laittanut pitkän viestin, joka katosi yhdessä koko varatun ajan
kanssa. Se ärsytti. Toivoisin, että voisi palata varaukseen omassa asiointipalvelussa, vaikka aika olisi jo mennyt, varsinkin kun siihen on kirjoittanut viestin. Esimerkiksi kuukauden ajan ennen kuin tuhoutuu.

Asiakkaat toivat esiin myös kokemuksia tulkin saamisesta ajanvaraukseen. Asiakkailla
oli kokemuksia tulkin saamisesta sekä siitä, ettei tulkkia ollut saanut. Osa asiakkaista ei
tiennyt, että tulkki olisi mahdollista saada.

41

Tiesin tulkin mahdollisuudesta ja kerroin, että osaan puhua englantia, mutta en
tarpeeksi hyvin täyttääkseni hakemukset. Virkailija ei tällöin varannut minulle tulkkia. Virkailija puhui selkeää englantia, joten ymmärsimme toisiamme ja tulkin puute
ei haitannut minua.
Ei tulkkia, vaikka äidinkieli ei ole suomi ja kielitaito ei kovin hyvä.

6.4.2

Saatavuus

Aineistosta nousi niin positiivisia kuin negatiivisiakin kokemuksia saatavuuteen liittyen.
Saatavuuteen tyytyväiset asiakkaat kertoivat saaneensa palvelua riittävän nopeasti asiaansa nähden. Tyytyväisten asiakkaiden saamat ajat vaihtelivat seuraavasta päivästä
10 päivän päähän, mutta keskimäärin he saivat ajan viikon sisään. Tyytyväisyyttä ilmeni
myös silloin, kun asiakkaalle oli tarjottu peruutusaikaa. Vastauksista kävi ilmi, että jos he
eivät olisi saaneet aikaa riittävän nopeasti, he olisivat menneet perinteiseen toimistopalveluun tai soittaneet puhelinpalveluun.
Aika tuli sopivana aikana. 10 päivän päästä oli ensimmäinen vapaa aika, jonka
otin.
Aika hyvä. Sain heti seuraavalle päivälle.
Sain niinku ens viikolle, että riittävän hyvin. Jos olisi ollut todella kiireellinen asia
niin olisin mennyt jonottamaan toimistoon.
Alkuviikosta soitin ja perjantaina oli puhelinajanvarausaika. Kyllä saatavuus oli
hyvä, ei ollut niin päivän päälle se homma.

Negatiivisia kokemuksia saatavuudesta kokeneiden asiakkaiden vastauksista ilmeni
kiire ja ruuhkan kokeminen. Asiakkaat kokivat, että tarjolla on liian vähän aikoja suhteessa niitä haluaviin ihmisiin. Aikojen puute aiheuttaa asiakkaiden arkeen myös taloudellisia ongelmia. Jos saatavuus on huono ja ajan saa liian myöhään, hoitaa asiakas
herkästi asiansa muissa palvelukanavissa ja lopulta peruu ajanvarausajan. Joku kertoi
tyytymättömyydestään kuukauden päästä saamaansa aikaan, toinen harmitteli kolmen
päivän päähän saamansa ajan huonoa saatavuutta. Positiivista oli kuitenkin, että puhelinajanvarauksen pystyi varaamaan myös toiselta alueelta. Toisaalta osa asiakkaista kertoi, ettei ollut katsonut puhelinajanvarausaikojen saatavuutta.
Heikko, tossa oli ruuhkaa. Vaan reilu viikko tällaisten asioiden kanssa on nihkeää
odotella. Monesti asioiden hoitamisessa on aikarajat, joten viikon sisällä pitäisi
saada takuuvarmasti aika, niin olisi todella hyvä.
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Oli pitkä jono ja jouduin odottamaan melkein kuukauden ajanvarausaikaa. Oli kiireellinen asia. Lopulta ratkaisin asian itse ja peruin ajan.
Aikoja ei meinannut olla. Oli vain yksi puhelinajanvarausaika. Pelkäsin, että joku
muu ehtii varata sen ennen minua. Kun meni ajanvaraukseen varamaan, niin sieltä
olisi voinut varata ajan myös toisen kunnan puhelinajanvaraukseen kuin omaan.
Olisin tarvinnut ajan vähän aikaisemmin, mutta sitten vaan marssin lääkkeitteni
perään apteekkiin. Nyt ei enää myönnetä maksusitoumusta niihin ennen kuin olen
toimittanut laskut jne. En ole tyytyväinen, että maksaa itse ensin ja on PA rahoja
odotellessa. Aika olisi pitänyt olla muutaman päivän sisään.

Riittävän saatavuuden määritelmä on kuitenkin vaikea. Jollekin asiakkaalle ja asialle riittää 10 päivän päästä saatava aika, toinen taas tarvitsee ajan samana päivänä. Seuraava
lainaus erään haastateltavan mielipiteestä kiteyttää asian ytimen:
Ensimmäisellä kerralla kolmen päivän päähän sai ajan ja oli tyytyväinen. Äsken
tarjottiin aikaa ja kolmen päivän päähän tuntui liian pitkältä, koska akuutti asia.

Aineistosta voidaan siis päätellä, että tarpeeksi hyvä saatavuus on riippuvainen asiakkaan asian kiireellisyydestä. Niin sanotut akuutit asiat tulisi voida hoitaa heti. Kiireellisissä asioissa parinkin päivän odottelu on liikaa, jolloin asiakas päätyy toimistolle jonottamaan tai yrittää päästä puhelinpalvelusta läpi. Kiireettömissä asioissa 10 päivääkin on
tuntunut sopivalta, mutta kuukausi liian pitkältä. Aineiston mukaan yleinen riittävä saatavuusaika olisi kuitenkin noin viikko, silloin kun asia ei ole kiireellinen.

6.4.3

Palvelutapahtuma

Ajanvaraustilanne ja vuorovaikutus virkailijan kanssa koettiin lähes poikkeuksetta positiiviseksi. Tyytyväisyyttä ilmaisevia lausumia tuli 16 asiakkaalta. Aineistoa kvantifioitaessa löytyivät seuraavat toistuvat sanat: hyvä (n=10), ystävällinen (n=7), hyödyllinen
(n=7), ymmärtää (n=4), asiallinen (n=3), helppo/helposti (n=3), kiireetön/ei kiireinen
(n=2) ja miellyttävä (n=2). Seuraavassa kuviossa (kuvio 14.) on esitetty löydös visuaalisemmassa muodossa.
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Hyvä (n=10)
Miellyttävä
(n=2)

Kiireetön
(n=3)

Ystävällinen
(n=7)

Ajanvaraus
palvelutapahtumana

Asiallinen
(n=3)

Hyödyllinen
(n=7)

Helppo (n=3)

Kuvio 15. Ajanvaraus palvelutapahtumana asiakkaiden sanoittamana.

Palvelutapahtumassa merkitykselliseksi asiakkaat kokivat sen, että virkailijalla on halu
ymmärtää asiakasta ja kohdata asiakas ystävällisesti. Positiivisia kokemuksia syntyi silloin, kun asiakas ja virkailija ymmärtävät toisiaan vastavuoroisesti. Palvelutapahtumassa
kiireettömyys ja asiantunteva ja hyödyllinen opastaminen koettiin tärkeäksi.
Ystävällistä ja halua ymmärtää asiakasta.
Kyllä se auttoi ja hyvin tuli asia hoidettua. Mua opetettiin täyttämään sähköisesti
työmarkkinatukihakemusta. Paperiversiossa meni enemmän aikaa kuin netissä.
Se oli hyvä. Hän ymmärsi mitä minä selitin ja mulla oli paperit varattuna viereen,
niin kuin oheistuskin oli siinä kirjeessä. Oli helposti hoidettu. Soitti aivan ajallaan,
ei ollut myöhässä. - Oli asiallinen ja ystävällinen henkilö.
Ihan hyvä. Se selitti ja ymmärsin. Voisinko vielä kysyä toisen asian ja antoi luvan
ja ne selitti mulle sen asian. Ei ollut kiireisen tuntuinen ihminen ja ei ollut moitteita
soittajasta.

Positiiviseksi koetiin se, että palvelutapahtuman aikana hoidettiin pääasiallisen asian lisäksi muitakin asiakkaalle ajankohtaisia asioita. Jatkon varmistaminen, muistilapun antaminen ja muiden viranomaisten palvelusta kertominen koettiin tärkeäksi.
Tuli jouhevasti suoritettua homma ja puhuttiin asiaan liittyen muutakin kuin se itse
asia oli. Keskusteltiin ja mietittiin jatkoa.
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Oli hyvää palvelua. Kyllä osasi kertoa jatkosta ja laittoi paperille ylös ja sanoi tuo
uudestaan kelaan. Koki konkreettisen neuvontalapun hyväksi.
Joo ymmärsin asiat. Antoi toimintaohjeet ja kertoi yleisesti toisestakin asiasta.

Eräs asiakas toi esille tapauksen, jossa hänelle oli soitettu kaksi kertaa. Ensin etuuskäsittelijä oli soittanut hänelle lisätietojen saamiseksi päätöksenteon tueksi ja myöhemmin hänelle soitettiin palveluneuvojan toimesta puhelinajanvarauksen vuoksi. Asiakas
koki tällaisen toimintatavan onnistuneeksi, koska hänelle oli tullut uutta kysyttävää puheluiden välissä.
Joskus kävi niin, että asiantuntija soitti asiakkaalle jo aiemmin päätöstä tehdessään ja asiakaspalvelija soitti vielä uudelleen, mikä oli kuitenkin hyvä, koska asiakkaalle oli tullut uutta kysyttävää.

Negatiivisia tai neutraaleja kommentteja tuli vain muutamalta haastateltavalta. Kaksi
asiakasta kertoi, etteivät he pysty arvioimaan palvelutapahtumaa, koska palvelutapahtumaa ei ollut. Kolmatta asiakasta häiritsi, kun palveluneuvoja soitti ennen sovittua puhelinpalveluaikaa. Eräs asiakas koki, ettei neuvonta ollut riittävää, sillä palveluneuvoja ei
ymmärtänyt hänen tilannettaan tarpeeksi. Eräässä tapauksessa tilinumero oli merkitty
järjestelmään väärin ja palveluneuvoja ei ollut huomannut sitä.
Perui ajan, joten ei kokemusta.
Joskus häiritsi, kun soittivat etuajassa, esim. puoli tuntia aikaisemmin.
En saanut tarpeeksi hyvää neuvontaa. Hän ei ymmärrä tilannettani tarpeeksi. Ongelma on, ettei asiakaspalvelija ole tehnyt päätöstäni ja haluaisin tavata sen joka
teki sen.
Asiansa osaavaa, mutta kerran tuli virheellinen tieto. Sanottiin että kyllä on maksussa asumistuki, mennyt vuokranantajalle, niin sehän oli mennyt puolison tilille,
jota ei saisi mennä.

Asiakkaat toivat esille myös palvelutapahtuman kestoa. Puolen tunnin aika koettiin riittäväksi. Eräs asiakas toi esille, että 20 minuuttiakin riitti hänen asiansa hoitoon.
Puolen tunnin aika oli riittävä, mutta 20 minuuttia meni. Virkailija vaikutti ymmärtäväiseltä ja minulle oli aikaa ja hän keskittyi minun asiaan.
Ihan hyvä. Se selitti ja ymmärsin. 30 min aika. Voisinko vielä kysyä toisen asian ja
antoi luvan ja ne selitti mulle sen asian. Ei ollut kiireisen tuntuinen ihminen ja ei
ollut moitteita soittajasta.
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Aineiston mukaan virkailijan antama apu ja osaaminen ovat pääsääntöisesti laadukasta.
Tämä näkyi esimerkiksi siinä, ettei asiakkaalle jäänyt mitään epäselvää sekä tunteena,
että virkailija tiesi mistä puhui ja asiakas koki saamansa tiedon hyödylliseksi. Asiakkaat
kokivat merkitykselliseksi myös sen, että virkailija kertoi, miten jatkossa tulee toimia ja
osaamista riitti myös muiden toimijoiden palveluista, kuten neuvon olla yhteydessä työja elinkeinovirastoon.
Oli hyödyllistä. Osasi kertoa jatkosta ja oli ystävällinen, asiantunteva.
On kyllä pääsääntöisesti vastattu kysymyksiin ja jos ei ole pystynyt, niin on ohjattu
asiantuntijapalveluun. Sillon ei vaan tiedä, että milloin virkailija soittaa, mikä on
huono. Asiantuntevasti ja asiallisesti. Joskus virkailija soittanut jälkikäteen vielä
uudelleen ja oli hankkinut puuttuneen tiedon, minkä asiakas koki hyväksi.
Oli erittäin hyödyllistä, ihan hyödylliseksi koin. En voi valittaa ollenkaan, erittäin
hyvä ja asiantunteva ihminen. Osasi kertoa syvällisesti aiheesta, käsittelyajoista
yms.

6.4.4

Palvelutapahtuman jälkeen

Asiakkaiden kokemukset palvelutapahtumaan jälkeen eroavat toisistaan merkittävästi.
Osa (n=4) asiakkaista kokee, etteivät he kykenisi hoitaman ajanvaraustilanteen jälkeen
omia Kela-asioitaan itsenäisesti esimerkiksi verkkopalvelussa. Syyksi nostettiin tietoteknisen osaamisen puutteet, verkkopankkitunnusten puuttuminen varattomuuden takia,
puutteet suomen kielen taidossa sekä vaikeudet löytää tietoa Kelan verkkopalvelusta.
Ööö sitä mä en ole koskaan tiennyt, koska mä en ymmärrä tietokoneiden päälle
yhtään mitään.
Ennen oli verkkopankki-tunnukset, mutta ei osaa hoitaa omia Kela-asioitaan itsenäisesti. Nyt ei varaa tunnuksiin työttömyyden myötä.
Minulla ei ole ketään, joka puhuu suomea, joten sen takia joudun useasti tulemaan
tänne toimistoon avun saamiseksi.
Olisi joutunut viestejä laittaa, esim. liitteitä. Tietyn tiedon hakeminen netistä on tosi
vaikeaa (asiointipalvelu). Melkeen helpompi jättää ajanvarauspyyntö ja virkailija
etsii tarvittavan tiedon/päätöksen.

Suurin osa puolestaan koki ajanvarauspalvelussa saamansa opastuksen jälkeen pystyvänsä asioimaan ainakin osittain itsenäisesti (n=11). Itsenäinen asioiminen ei kaikkien
kohdalla kuitenkaan ollut ajanvarauksen ansiota, sillä he olivat aiemminkin asioineet itsenäisesti Kelan verkkopalvelussa. Toisaalta jotkut asiakkaat sanoivat, että pystyisivät
asioimaan itsenäisesti, mutta eivät syystä tai toisesta halua. Asiakkaat toivat esille, että
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aikovat joka tapauksessa mennä toimistopalveluun asioimaan joko tottumuksen, kasvotusten palvelun saamiseksi, varmistuksen saamiseksi, että hakee oikeita etuuksia, tai
tulostimen käytön vuoksi.
Joo osasin jo aiemminkin (asioida itsenäisesti), halusin vaan varmistuksen siitä,
että haen oikeita etuuksia. Virkailija sanoi, että kannattaa netissä täyttää hakemukset.
Kyllä osittain, sillä tarvitsin uuden ajanvarausajan ja käytän paljon toimistopalvelua, koska haluan asioida kasvotusten.
Juu (osaan asioida itsenäisesti), en ole nyt katsonut sen kummemmin, kun olen
ollut kipeä. Ajattelin mennä jonottamaan toimistoon ja lyödä plakaatit käteen virkailijalle. Miten on mahdollista, että pitäisi maksaa lääkkeet itse ensin ja selvitä
ilman rahaa? Ennenkin on toiminut niin, ettei itse tarvitse maksaa niitä ensin.

Asiakkailta tiedusteltiin myös tarvetta uudelle ajanvarausajalle. Kymmenen (n=11) haastateltavaa ilmoitti, ettei ole tarvinnut uutta ajanvarausaikaa. Kuusi (n=6) asiakasta puolestaan on tarvinnut uuden ajan erinäisistä syistä. Syiksi nimettiin muun muassa, ettei
virkailija osannut auttaa asiakasta, asiakas ei ymmärtänyt miten hänen tulee menetellä
jatkossa (puutteet kielitaidossa), elämäntilanne oli jo ehtinyt muuttua edellisen ajanvaraustilanteen jälkeen, tai se, että perheessä oli useita Kelassa aktiivisesti asioivia, joiden
asioita asiakas hoiti.
Pian, koska virkailija ei osannut auttaa minua, kun ei ollut tehnyt päätöstäni. Seuraavalla kerralla sain eri virkailijan.
Kuukauden päästä. Ajanvaraustilanteessa en ymmärtänyt mitä minun pitää tehdä
jatkossa. Ajanvarausaikani jälkeen sain toimeentulotukipäätöksen suomeksi. En
ymmärrä suomea, joten käänsin sen Google kääntäjän avulla.
Yritin just olla Kelaan yhteydessä. Olisin varannut ajan. Olin päässyt juttelemaan
vuokratakuista ja muuttokustannuksista. Sain tänään tiedon uusista asunnoista,
josta ei ollut vielä tietoa puhelinajanvarausaikana.
Ollut syy, että asia ei ole ratkennut, kun tullut uusi kysymys, esim. uuden päätöksen saamisen myötä. Viesti-palvelu asiointipalvelussa on hankala, helpompi puhelimitse hoitaa.

6.4.5

Ajanvarausaikojen suosiminen

Asiakkailta kysyttiin, suosisivatko he ajanvarausaikoja vai käyttäisivätkö mieluummin
muita asioimiskanavia. Vastauksista yksitoista suosisi ajanvarauksia, yksi asioisi mieluummin muissa kanavissa kuin ajanvarauksessa, kaksi asioisi mieluiten verkkopalvelussa, yksi ilmaisi, ettei käyttäisi toimistopalvelua ja neljä puolestaan asioisi mieluiten
toimistopalvelussa.
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Ajanvarauspalvelun suosiminen
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Kuvio 16. Asiakkaiden mielipide ajanvarauspalvelun käyttämisestä.

Ajanvarauspalvelua suosivien asiakkaiden vastauksissa korostuu palvelun sopiminen
kiireiselle ihmiselle tai asialle, koska aikaa on enemmän eikä tarvitse jonottaa toimistopalvelussa. Asiakkaat kokevat, että ajanvarauksessa heitä autetaan ja neuvotaan enemmän. Ajanvaraus sopii myös paremmin silloin, kun on kielellisiä haasteita. Ajanvarauspalvelussa asiat saa kerralla selväksi.
Ajanvaraus on parempi. Ajanvarauksessa aikaa on enemmän. Asiakkaan mielestä
toimistossa ei auteta/neuvota riittävästi. Myös kielellistä haastetta.
Ajanvarausaikoja suosin. On parempi kuin toimisto, saa kerralla asian selväksi. Ei
ole kiire tilanne ja se on 45 min aika ja pystyy rauhallisesti keskustelemaan.
Kyllä mä suosin ihan sitä puhelinajanvaraustakin. Riippuu vähän asiasta, jos on
kauheasti paperia, on parempi mennä paikan päälle selvittämään. Jos on isommista ja monimutkaisista kysymys.

Asiakkaiden vastauksissa korostuu myös puhelinajanvarauksien helppous, kun ei tarvitse kodista lähteä mihinkään Kela asioimisen vuoksi. Myös puhelinajanvarauksien
maksuttomuus ilahduttaa, sillä Kelan palvelunumeroon soittaminen maksaa tavallista
puhelua enemmän (paikallisverkkomaksu, matkapuhelinverkkomaksu tai ulkomaanpuhelumaksu) 020-alkuisen numeron vuoksi.
Sujuu näppärästi ja voisin suosia ajanvarausaikaa. Ei tarvii koko päivää miettiä,
että milloin soitto tulee tai jonottamalla, että siinä menee koko päivä. Saa olla kotona tai muualla ja voi rauhassa vastata puhelimeen.
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Kyllä suosin ja suosittelen. Jotenkin yksinkertainen ainakin tähän asiaan, eikä tarvinnut lähteä mihinkään. Kun meiltäkin joutuisi menemään tonne Kouvolaan. Ei
ole tässä Kausalassa ollenkaan.
Suosin ajanvaraamispalvelua. Jos ei ole vapaita (puhelinajanvaraus)aikoja, niin
joutuu konttoriin. Olis kiva, että järjestelmä olisi helpompi, esim. netissä olisi helppo
jätä soittopyyntö -painike ja valitsisi vain etuuden tai muu -asia, ei tarvitsi kirjoittaa
aina sotua, osoitetta ja viestiä yms.

Eräs asiakas halusi tuoda lisäksi esille, että ei suosisi toimistopalvelua. Hän kokee, että
toimistopalvelun muutosten myötä, ainoa asioimistapa on puhelimen välityksellä. Kyseinen asiakas oli ollut puhelinajanvarauksessa.
En suosi toimistoaikoja, ainakin on niin huonoja kokemuksia mitä oon kuullut. Toimistoasioimiseen pitää ottaa eväät mukaan, kun siellä menee niin kauan. Suosin
muita palvelutapoja kuin toimistopalvelua. Tykkäsin aiemmin siitä, kun Kelan tiskille pääsi heti ja tiskissä autettiin kaikki. Nyt kun palvelu on huonontunut, eli on
ruuhkaisaa ja hakemusten täytössä ei avusteta yms., niin puhelimitse asioiminen
on helpompaa.

Lähes kaikki ne asiakkaat, jotka eivät suosisi ajanvarauspalvelua, toivat esille ajanvarauspalvelun heikon saatavuuden ja sopimattomuuden kiireellisissä asioissa. Eräs asiakas koki, että käyttäisi ajanvarauspalvelua, jos tulisi jokin uusi asia, mutta ei kuitenkaan
osannut määritellä, mikä sellainen asia voisi olla. Toinen puolestaan koki palveluopastuksen riittävän hänelle, mutta sanoi kuitenkin, että ilman sitä turvautuisi ajanvarauspalveluun. Myös aiemmat kokemukset heikosta saatavuudesta leimasivat ajanvarauspalvelua. Eräs asiakas ei suosinut ajanvarauspalvelua muutettuaan uudelle paikkakunnalle
siksi, että vanhalla paikkakunnalla ajanvarausajan saaminen oli hankalaa. Verkkopalvelua suosivien vastauksista nousi nopeus, helppous ja asioiminen ajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun itselle sopii.
Mieluummin muita, koska muistan edelleen, kuinka kauan aikaa piti odottaa ennen
kuin saa ajan. Asuin silloin Tampereella, joten voi olla, että täällä saisi nopeammin.
No, ehkä jos tulis joku uusi asia, niin silloin varasin ajan. En tiedä mikä se voisi
olla. Asiat tulee nopeasti ja yllättävästi, esim. jos saat kielteisen päätöksen ja kahden päivän päästä pitäisi maksaa vuokra, niin mieluummin tulee toimistoon jonottamaan.
Tikkurilan toimistossa on palveluopastaja, joka neuvoo minua hakemuksen täytössä kohdissa, joita en ymmärrä. En koe tarvetta ajanvaraukseen. Jos palveluopastusta ei olisi, niin varaisin ajan.
Muita asioimiskanavia, niitä voi tehdä illalla (verkkopalvelu) ja muutenkin. Voi
tehdä missä vaan, eikä tarvii välttämättä tulla Kelaan, jos ei ole pakko varata sitä
aikaa. Tai aamulla jos ehtii, niin tulee ottaan vuoronumeron, ennen kuin vuoronumerolaite menee kiinni, jos on sellaista asiaa.
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6.4.6

Ajanvarauspalvelun tarpeellisuus

Ajanvarauspalvelun suosimisesta päästäänkin luontevasti tarkastelemaan, kokevatko
asiakkaat ylipäänsä ajanvarauspalvelun tarpeelliseksi. Aineistosta voidaan havaita, että
jopa 37 (n=37) henkilöä koki, että ajanvarauspalvelu on tarpeellinen palvelu ja vain 8
(n=8) ilmaisi, ettei näe palvelua tarpeellisena. Puhelinajanvarauspalvelua tarpeellisena
pitäviä ilmaisuja tuli 11 (n=11) ja tarpeettomana neljä (n=4). Toimistoajanvarauspalvelun
koki tarpeelliseksi yllättäen vain 6 (n=6), mutta tarpeettomaksi palvelua ei kokenut yksikään haastateltava. Lisäksi vastauksista voidaan erottaa sekä toimisto- että puhelinajanvaraukset tarpeellisiksi kokevia kommentteja 12 (n=12). Eräs asiakas vastasi, että käyttäisi kyllä puhelinpalvelua, mutta oli epävarma, koska ei tiennyt palvelusta tarpeeksi.
Myös muutamassa muussa vastauksessa paistoi epävarmuus ajanvarauspalvelua kohtaan. Asiakkaat eivät oikein tienneet minkälaisissa asioissa ajanvarausta käytetään.

Ajanvarauspalvelun tarpeellisuus
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Tarpeelliseksi ajanvarauspalvelut kokevat kertoivat, että ajanvaraus on helpon tapa toimittaa asioita. Asiakkaat kokevat ajanvarauspalvelun tarpeelliseksi, koska eivät halua
jonottaa ja odottaa toimiston asiakastilassa omaa vuoroaan. Kun on epäselvyys jossain
etuusasiassa, olisi ajanvaraus (puhelin- tai toimistoajanvaraus) tarpeen. Osa koki kuitenkin toimistoajanvaraukset tarpeellisemmiksi kuin puhelinajanvaraukset kasvokkain
tapahtuvan asioinnin vuoksi. Toimistoajanvarauspalvelun tarpeellisuutta puoltaa myös
tilanteet, joissa tarvitaan tulkkia. Asiakkaat ilmaisivat, että puhelimitse on vaikea asioida,
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kun kielitaito on heikko ja siksi kiireetön ajanvarauspalvelutilanne kasvotusten on miellyttävämpää. Ajanvarauspalvelu on tarpeellinen myös työssäkäyville ihmisille, jotka eivät
välttämättä pysty asioimaan virastoaikoina tai ainakaan pysty jonottamaan ennalta määräämätöntä aikaa toimistossa. Osa asiakkaista myös ilmoitti, että tässä haastattelutilanteessa ajanvarauksesta saamansa tiedon ja oman pohdinnan myötä aikoo jatkossa käyttää ajanvarauspalvelu enemmän.
Ajanvarauspalvelu on hirveän hyvä työikäisille ihmisille. Voi olla, että varaisin itselleni ajan seuraavalla kerralla. Jos asia olisi sellainen, että sen voi hoitaa puhelimitse, niin voisin käyttää puhelinajanvarausaikaa.
On hyvä, kyllä käyttäisin. Ei tarvitse odottaa jonoa. Käyttäisin sekä puhelin- että
toimistoajanvaruspalvelua.
On hyödyllinen. Joku voisi neuvoa minua hakemusten täytössä ja sitten osaisin
tehdä hakemukset itse sähköisesti.

Erityisesti puhelinajanvarauspalvelun tarpeellisuutta puoltavia näkemyksiä olivat tilanteet, joissa asiakas tarvitsi yksinkertaiseen asiaan ohjeistusta, ei niin tärkeän asian hoitaminen, heikko liikkumiskyky (vanhukset), allergiset ihmiset (astma, hajuyliherkkyys),
heikko taloudellinen tilanne kulkuvälineiden käyttämiseen, ja nopeat asiat. Moni kuitenkin koki niin, että käyttäisi kyllä puhelinajanvarauspalvelua, jos tulisi siihen soveltuva
asia, muttei osannut kuitenkin määritellä asiaa tarkemmin. Aineistosta löytyi myös henkilöitä, jotka olivat käyttäneet vain puhelinajanvarausaikoja ja kokeneet sen palvelumuotona itselle riittäväksi.
Puhelinajanvaraus olisi parempi kuin toimistoajanvaraus, koska se on helpompi.
Kokee, että ajanvarausaika on vain silloin, jos on joku tärkeä asia, esimerkiksi koulujutut ja papereita pitää täyttää tai omien asioiden hoitamiseen.
Kyllä, seuraavalla kerralla voisin varata ajan. Toimistoajanvarauspalvelu olisi parempi, koska voisin puhua kasvotusten. Jotkut yksinkertaiset asiat voisin keskustella myös puhelimitse, mutta kasvotusten parempi.
Joo kyllä koen, kun en välttämättä aina pääse ja silloin kun mulla on tietty aika, niin
voi olla joku haju tuoksu tms. saatan saada astmakohtauksen. Olisi kiva ettei tarvitse istua tuntutolkulla. Molemmat ajanvaraustavat ovat hyviä. Aina ei tosin ole
rahaa lähteä linja-autolla liikkumaan, ei ole pyörää ja lonkat ei kestä pitkiä kävelymatkoja, niin puhelinajat ovat parempia.
No kyllä se varmaan, kun ajattelee vanhuksia ja itellekki hyvä noi aikataulut. Vanhukset, jotka ei pääse niin hyvin liikkumaan itte ja jotka asuu kauempana, ei vaikka
olekaan Kelan toimistoa siinä samassa kaupungissa.

Kielteisesti puhelinajanvarauspalveluihin suhtautuvat kertoivat, että asioivat mieluiten
aina kasvotusten. Myös vaikeus ymmärtää nopeaa suomenkieltä korostuu puhelimessa
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asioidessa, joten puhelinajanvarausaika ei tällöin ole tarpeellinen. Asioiden kiireellisyys
myös johdatti muiden palvelukanavien käyttöön.
Mieluummin aina kasvotusten, joten ei puhelinajanvarausaikaa.
Paikan päällä parempi kuin puhelimitse. Puhelimitse vaikea ymmärtää nopeaa
suomen kieltä.
Kyllä jos saa samalle päivälle ajan, muuten tulen tähän toimistoon. Asiani ovat
kiireellisiä. En käyttäisi puhelinajanvarausaikoja.

Samoin myös erityisesti toimistoajanvarauspalvelut tarpeelliseksi kokevien kommenteissa korostui kasvokkain asioimisen helppous, kielitaito, tulkin saaminen, dokumenttien
konkreettinen näyttäminen (vrt. puhelinajanvaraukset) ja se, ettei tarvitse jonottaa. Eräs
asiakas sanoi, että vaikka hän kokee toimistoajanvaraukset hyödyllisiksi ja voisikin varata ajan, käyttäisi hän silti mieluummin toimistopalvelua.
Suosisin toimistoajanvaruspalvelua, sen takia että on helpompi asioida kasvokkain.
Ajanvaraus on parempi, kun ei puhu hyvin suomea, niin voi saada tulkin. Jos lyhyt
asia niin helppo käydä infossa. Ajanvarauksen tarve riippuu niin asiasta.
On hyödyllistä, että on ajanvarausaikoja. Voisin varata ajan, mieluummin toimistoajanvaraukseen. Silti käyttäisin mieluummin tavallista toimistopalvelua. (!!!)
Kyllä, se säästäisi meidän aikaamme. Olen joutunut jonottamaan joskus 3-4 tuntia
Itäkeskuksen toimistossa. Tulisin mieluummin toimistoajanvaraukseen, koska puhelimessa ei voi näyttää dokumentteja. Kasvotusten helpompi asioida.

6.4.7

Asiointitavan muutos

Kelan toimistojen aukioloajat ja tarjoamat asiointitavat vaihtelevat toimistoittain. Kaikissa
tutkimuksessa mukana olevissa toimistoissa tarjotaan ajanvarauspalvelua, mutta eri tavoilla. Esimerkiksi Kristiinankaupungin Kelassa palvellaan vain maanantaisin ja tiistaisin,
josta aamupäivä perinteisellä toimistopalvelulla vuoronumeroin ja iltapäivä ajanvarauspalvelulla. Keuruun toimistossa ajanvarauspalvelua tarjotaan vain perjantaisin. Jyväskylässä ajanvarausta saa toimistopalvelun ja infon ohella koko päivän. Tikkurilan toimisto
puolestaan on auki ma-pe klo: 12-16.00 ainoastaan ajanvarauksella ja palveluopastuksella. Kunkin toimiston asiakaskunalle sopivaa asioimistapaa etsitään muun muassa erilaisten kokeilujen ja pilottien avulla. Näin ollen toimiston aukioloajat muuttavat ajoittain.

Asiakkailta tiedusteltiin ovatko heidän asioimistapansa muuttuneet Kelan muutosten
myötä. Viisi (5) asiakasta ilmaisi asioimistapansa muuttuneen. Heidän vastauksistaan
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ilmenee tyytymättömyys siihen, ettei pääse toimistoon tullessaan asioimaan virkailijan
kanssa. Kun asialla on kiire, tuntuu ikävältä varata aika eikä saa palvelua heti.
Tyytymätön kun ei pääse heti asioimaan virkailijalle, koska iltapäivällä vain ajanvarausaikoja.
Tulin kerran perjantaina Kelan ovelle ja toimisto olikin vain ajanvarauksia varten.
Koin sen hyvin harmilliseksi. Katsoin netistä olisiko samalle päivälle ajanvarausaikoja, mutta ei ollut. Tulin sitten seuraavana maanantaina toimistoon asioimaan.
Aiemmin oli parempi. Nyt ajat ovat 9-11 ja minun pitää tulla sinä aikana. Ajanvarausaikaa en voi varata, kun asiani pitää hoitaa nopeasti.
On muuttunut. Huono. En tykkää yhtään, kun sain tietää siitä. Mä en tykkää yhtään. Sen takia että, ne jotka tulee, esim. minä, olis just sellasta asiasta ja joutuu
varata ajan, asia siirtyy seuraavalle tai sitä seuraavalle asialle. Asiat seisoo. Miksi
tällainen on järjestetty ja miksei sitä voi poistaa. Ennen oli parempi, kun pääsi luukulle hoitamaan kiireellisen asian heti kun se tuli.

Kolmetoista (13) asiakasta kuitenkin kertoi, ettei heidän asioimistapansa ole muuttunut.
Vastauksissa painottuu tarve asioida henkilökohtaisesti kasvotusten toimiston asiakaspalvelussa, kuten ennenkin. Suurin osa vastanneista (n=9) ei edes tiennyt palvelun muutoksista tai oli ensi kertaa toimistossa asioimassa.
Olen niin vanhanaikainen, että kasvotusten asia tulee "paremmin hoidettua". Tulen
silti toimistopalveluun jonottamaan, vaikka on mahdollista tulla ajanvarukseen toimistolle. Minun kannalta, olisi parasta, että Kela olisi auki tietyn kellonajan ja voisi
tulla vain näin (toimistoon ilman ajanvarausta).
En tiennyt, että Keuruun toimisto on auki perjantaisin vain ajanvarauksella (äsken
luin tuosta ulko-ovesta). Voisi ehkä mainostaa enemmän. On tyytyväinen aukioloaikoihin, ei tarvitsisi ilta- tai viikonloppuaikoja. En ottaisi ajanvarausaikaa jatkossakaan, ainakaan toistaiseksi. Asiani on usein hakemuksesta kysymistä, joten en
koe tarvitsevani ajanvarausaikaa. En tykkäisi, että toimisto on auki vain ajanvarauksella, vaan haluan toimistopalvelua kuten ennenkin.
Hoidan aina henkilökohtaisesti asiat. En tiennyt, että toimisto on perjantaisin auki
vain ajanvarauksella.

6.5

Ajanvarauspalvelun kehittäminen

Asiakkailta kysyttiin, miten he kehittäisivät Kelan ajanvarauspalvelua. Haastateltavat toivat esille mielipiteitään liittyen ajanvarauspalvelun toimivuuteen, aukioloaikoihin, saatavuuteen, etäpalvelulla asiointiin, palveluasiantuntijan osaamiseen ajanvaraustilanteessa, uusien verkkopalveluiden kehittämiseen, ajanvarauspalvelusta tiedottamiseen,
sekä toimistopalvelun ja ajanvarauspalvelun vertailuun. Lisäksi tuli toiveita palvelun selkeyttämiseen. Asiakkaiden kehittämisideat on havainnollistettu alla olevassa kuviossa
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(kuvio 17.) Osa asiakkaista ei kuitenkaan muuttaisi mitään, vaan on tyytyväinen Kelan
palveluun nykymuodossaan.
Ei mulla ole tohon mitään ihmeellistä. Järkevä näin kuin se on.
Kela toimii hienosti, ei tarvitse mitään muutoksia. Palvelu on hyvää minulle. Tikkurilan malli on hyvä. Ilta-ajat olisivat hyviä sellaisille, joilla ei ole mahdollisuutta hoitaa asioita päivisin.
Tämä palvelu on nyt hyvää. Teillä on niin monia erilaisia palveluita sähköisistä
kasvokkain tapahtuviin.

Nopeampi
saatavuus
(+ kiire-palvelu)

Internetsivujen
kehittäminen, chat
ja iso painike

Ilta- (ja vkl-) ajat
ajanvarauksella

Virkailijan
osaaminen (tausta,
TE, kassa, kielitaito)

Palveluiden selkeys

Videoyhteys ja
mobiilisovellus
ajanvarauksessa

Tiedottaminen
palvelusta,
muutoksista ja
käytännöistä

Kuvio 17. Asiakkaiden näkemykset Kelan ajanvarauspalveluiden kehittämisestä.

6.5.1

Aukioloajat

Aukioloaikoihin esitettiin mielipiteitä laidasta laitaan. Eräs asiakas ilmaisi, että vastustaa
24/7 yhteiskuntaa, kun toinen asiakas halusi, että Kela tarjoaisi ajanvarauspalvelua koko
päivän ja lisäksi toimistopalvelua pitäisi saada heti aamusta iltaan ja viikonloppuisinkin.
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Lausumien lukumäärä (n)
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Kuvio 18. Asiakkaiden näkemykset aukioloajoista ja niiden kehittämisestä

Muutoksen tarve nykyiseen tarjontaan ilmeni voimakkaasti. Etenkin ilta-aikojen tarve
nousi aineistosta selkeästi. Moni asiakas koki tarvitsevansa ilta-aikoja itse. Toisaalta asiakkaat toivat esille, ettei itse välttämättä tarvitse ilta-aikoja, mutta arvelee jonkun muun
tarvitsevan. Useampi toi esimerkkinä työssäkäyvät, jotka eivät pääse ennen klo: 16.00
asioimaan, tai mielenterveydenhäiriöistä tai lääkitystä käyttävät, joilla asioiminen päivisin
on vaikeaa. Ilta-ajat voisivat tarkoittaa asiakkaiden mukaan ajanvarauspalvelua iltaisin,
joko toimistossa tai puhelimitse tai sitten toimistopalvelun täydennyksenä. Jotkut kokivat,
että ilta- ja viikonloppuajat olisivat vaihtoehtoisia – pääasia, että jotenkin parannettaisiin
aukioloaikoja. Muutama asiakas toi myös esille sen, että muutkin toimijat, kuten pankit
ja laboratoriot, ovat ottaneet ilta-ajat käyttöön ja kannustivat Kelaa tekemään samoin.
Voisi olla helpompi niille, jotka on töissä, niin neljän jälkeen hoitaa niitä asioita. Eli
ilta-ajat olisivat mieluisia. Ainakin se on parempi, että pääsisi milloin haluaa ja tarvitsee. Viikonloppuaikoja ei näe tarpeellisiksi.
Helpottaisi ilta-ajanvarauksien saaminen, esimerkiksi masennuksen takia vaikea
hoitaa asioita aamuisin. Esimerkiksi viiteen tai kuuteen olisi hyvä saada ajanvarauspalvelua toimistoon tai edes puhelinajanvarusta pidempään.
Mun mielestä arkisin pitäisi olla pidempään aikoja, koska monet ihmiset työskentelevät. Esimerkiksi kesällä työskentelin ja verkkopankkitunnuksia ei ollut ja kaikki
piti hoitaa henkilökohtaisesti toimistossa, niin oli hankalaa löytää aikaa mennä Kelaan, kun oli vain 4 asti auki.
Laadulliseen sisältöön en osaa sanoa muuta kuin sen että aika moni paikka on
lisännyt ilta-aikoja ja viikonloppuaikoja, esimerkiksi pankki. Se vois olla Kelallakin,
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jos ei nyt joka arki-ilta, niin jonakin iltana viikossa olisi avoinna myöhempään. Jos
ei aivan toimisto auki, niin ainakin puhelinaikoja. Se varmasti vastaisi, aika monen
työpaikka on sellanen, ettei kovin helposti voi hoitaa omia asioita. Niin illalla voisi
keskittyä niihin omiin asioihin paremmin, niin olisi vähän myöhempäänkin asiointipalveluita saatavissa. Se on tietysti resursseista kiinni, mutta ainakin pankit on lähteneet vakuutusasioissa siihen kelkkaan.

Asiakkaiden näkemykset ajanvarauspalvelun suhteesta toimistopalvelun tarjoamaan olivat hyvin eriävät. Erään asiakkaan mielestä ajanvarauspalvelua tulisi tarjota koko päivän
ajan yhdessä rinnakkain toimistopalvelun kanssa. Aineistosta nousi myös ajatus, että
ajanvarausajat eivät saisi korvata toimistoaikoja, vaan aina pitäisi päästä asioimaan heti.
Erään asiakkaan mukaan iltaisin ja viikonloppuisin voisi tarjota ajanvarausaikoja. Jotkut
taas ajattelivat ajanvarauspalveluiden, tai jopa pelkästään puhelinajanvarausten, riittävän iltaisin tarjottavaksi palvelumuodoksi.
Koko päivän ajanvarausaikoja olisi parempi, jolloin virkailija keskittyy häneen tarpeeksi kauan aikaa kokonaisvaltaisen avun antamiseksi, mutta koko päivän pitäisi
voida myös saada heti palvelua, kun tulee toimistoon asioimaan.
Lääkkeidenannot yms. aikataulut elämässä, joten olisi hyvä, jos tarjottaisiin ilta- ja
viikonloppuaikoja, esim. ajanvarauksella.
Voisi olla ilta- ja viikonloppuajat olisi itselle huomattavasti parempi, esim. 19.00
aikaan olisi palvelua. Monille varmasti helpompi. Toimistoiden ei tarvitsisi olla,
mutta puhelinajanvaraukset voisi olla myöhempään.
Asiakas kaipaisi esim. 18.00 asti arki-iltaisin ajanvarauspalvelua, ei niinkään toimistopalvelua.

Aineistosta löytyy myös suuri joukko nykyisiin aukioloaikoihin tyytyväisiä asiakkaita.
Osalle asiakkaista ei ollut henkilökohtaista merkitystä, miten Kela aukioloaikansa organisoi. Eräs näkemys jopa vastusti aukioloaikojen laajennuksia.
Tämänhetkiset aukioloajat ovat ihan riittäviä ainakin omaan asiointiin nähden. Vastustan 24/7 yhteiskuntaa.
Parempi, että Kela olisi 9-16 auki kuin iltaisin ja viikonloppuisin. Voi olla iltaisin,
mutta ehkä toiset ihmiset tarvitsee apua, mutta ei minua varten.
Omalle kohdalle vaikea kuvitella, että tarvitsisi, mutta jos käy töissä ja pitäisi saada
aika, niin siinä tapauksessa ilta aika olisi hyvä. Itelle ei mitään väliä.
Olen tyytyväinen aukioloaikoihin, en tarvitsisi ilta- tai viikonloppuaikoja. En ottaisi
ajanvarausaikaa jatkossakaan, ainakaan toistaiseksi. Asiani on usein hakemuksesta kysymistä, joten en koe tarvitsevani ajanvarausaikaa. En tykkäisi, että toimisto on auki vain ajanvarauksella, vaan haluan toimistopalvelua kuten ennenkin.
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Osa asiakkaista koki tärkeäksi, että Kela tarjoaisi palvelua heti kun tarve on. Tällainen
kiirepalvelu voisi olla joko toimistopalvelua tai ajanvarauspalvelua. Pääasia, että kiireelliseen avuntarpeeseen saisi heti palvelua.
Koko päivän pitäisi voida myös saada heti palvelua, kun tulee toimistoon asioimaan.
Ei pelkästään ajanvarauksella, vaan kiireellisissä asioissa pitäisi päästä heti asioimaan.
Jos on kiireellinen asia, pitäisi ajanvarausaika saada jo heti seuraavana päivänä.

6.5.2

Saatavuus

Vaikka pari haastateltavaa oli sitä mieltä, että saatavuus on nyt riittävä, niin suurin osa
kaipasi muutosta. Saatavuuteen liittyvistä kommenteista suurin osa oli sitä mieltä, että
aika olisi saatava viikon sisään, ellei jopa nopeammin (n=7). Lisäksi nostettiin esiin, että
puhelinajanvarausaika tulisi saada joko heti (n=1) tai parin päivän sisällä (n=3). Heti saatavan palvelun tarpeen toi esille neljä (n=4) haastateltavaa. Enemmän vaihtoehtoja tarjolla oleviin ajanvarausaikoihin toivoi muutama (n=4).
Toivoisin, että aika olisi mahdollista saada jo parista päivästä viikkoon. Puhelinajanvarausaika olisi hyvä saada päivän parin päähän.
Myös ajanvarausaikoja voisi olla nopeammin 1-2 päivän sisällä.
Ajanvarauksessa ei ole niin väliä, että milloin se on. Kiireellisissä asioissa ajanvaraus pitäisi saada samalle päivälle.
Ajanvarausaika pitäisi saada samalle päivälle. Puhelinajanvarausaika voisi olla
heti.

6.5.3

Etäpalvelulla asioiminen

Asiakkaat toivat esille mielipiteitään etäpalveluista. Etäpalvelu esim. web-kameran avulla
kotoa käsin herätti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Etäpalveluun positiivisesti suhtautuneiden näkemyksissä kamera koettiin mukavaksi lisäksi, joka mahdollistaisi puhelinta
laajemman palvelun visuaalisen näköyhteyden ansiosta. Asiakkaat myös arvelivat, että
palvelun käyttö olisi opittavissa.
Etäyhteys kotiin kameralla voisi olla mukava ja mahdollistaisi enemmän mitä puhelimessa voi tehdä.
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Asiakas pitää ajatuksesta, että olisi web-kameralla tai etäpalveluna Kelan ajanvaraukset tarjolla.
Etäpalvelu esim. Skype-videopuhelun avulla olisi hyvä.
Kyllä kai netin oppii myös, mutta konkreettisesti näyttämällä se on parempi. -Web-kameran avulla kodista käsin olisi myös hyvä palvelu.

Etäpalvelua vastustavista mielipiteistä nousi se, ettei sitä koettu henkilökohtaiseksi palveluksi. Haastateltavia mietitytti myös tietoturva-asiat, tekniset asiat ja videon kautta keskustelu. Toisaalta etäpalvelu voisi tavoittaa paremmin ne asiakkaat, joille liikkuminen on
vaikeaa. Eräälle asiakkaalle heräsi myös ahdistusta ajatuksesta asioida videon välityksellä.
Ei käytä lainkaan sähköisiä palveluita. Olen vanhanaikainen ja haluan henkilökohtaista palvelua. Palvelu puhelimen välityksellä on hyvä, mutta ei netin kautta.
Web-kamera palvelut voisi olla jollekin hyödyllisiä, mutta asiakas miettii käyttöliittymäasioita ja muita esteitä, joita asiakkaalle koituu esim. ohjelmien lataaminen.
Jos sellaista palvelua käyttäisi, se olisi parempi olla ei mikään kaupallinen tuote.
Esimerkiksi Skype, vaan joku muu ratkaisu, esim. turvallisesti selaimeen saatavilla
oleva systeemi.
Web-kamera palvelua en kaipaisi, monille varmasti hyväksi. Kelan palveluita käyttää hirveästi vanhukset, joilla ei ole nettiyhteyttä tai koe sitä omakseen. Toisaalta
ihmisiä, jotka eivät voi liikkua kodista pois.
Koen ahdistavaksi videon kautta keskustelun, mutta toiset ehkä tykkää.

6.5.4

Palveluasiantuntijan osaaminen ajanvarauspalvelussa

Koska haastateltavien kokemukset palveluasiantuntijan osaamisesta olivat positiivisia,
ei heillä ollut suuria toiveita tulevaisuutta ajatellen. Suurimpina asioina nousivat toiveet
palveluneuvojan Kela-tuntemuksesta, kielitaidosta sekä osaaminen yhteistyökumppaneiden toiminnasta. Asiakkaat kuitenkin olettavat, että virkailija on heitä paremmin selvillä Suomen sosiaaliturvan kentästä ja etenkin asioista, joita he ovat tulossa selvittämään.
Parasta se, että ymmärtää päällisin puolin koko systeemin, mutta jos on yhtään
nykyaikainen ihminen ja paikassa töissä, niin pitäisi olla yksityiskohdista helposti
saatavilla tiedot. Uskoisin, että viitekansio tai joku muu, jolla voi täydentää virkailijan puutteellisia tietoja. Eli yleinen tieto kaikista, kuin syvällinen osaaminen. Erikoistilanteet tietenkin erikoisia, mutta tuollainen peruspohja kaikilla. Itsellä ei ole
väliä onko aina sama vai eri virkailija, pääasia että henkilö tietää asioista.
Ajanvarauspalvelussa pitäisi virkailijan osata kaikki kelan asiat, eikä soittaa taustaan.
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Minusta pitäisi olla osaamista sekä liiton, TE-toimiston että Kelan ihminen. Kaikki
tahot tietää vaan omat asiansa. Pitäisi olla henkilö, joka tietää kaikkien asiat. Kun
soitan liittoon, niin ei mee montaa minuuttia, kun he vastaavat. Osaamista pitäisi
olla.
Englannin ja ruotsin kielen taito on välttämätön ja yleiset tuet työttömyyteen, opiskeluun ja lapsiperheisiin pitäisi olla hallussa.
No tietysti varmaan on monipuolista nyttekin, että ihmiset saa tietoa monista asioista. Toivottavasti saavat hyvin tietoa.

6.5.5

Verkkopalveluiden kehittäminen

Verkkopalveluiden kehittämisessä ajanvarauksen näkökulmasta nousivat toiveet chatpalvelua kohtaan. Eräs asiakas toi esille, että chat-palvelussa ja Kelan omassa mobiilisovelluksessa voisi olla mahdollisuus varata aika. Myös ”Varaa aika”-painikkeen ulkoasuun toivottiin parannusta sekä ajanvarauspalvelun löytymiseen Kelan verkkosivuilta.
Eräs asiakas kaipasi toimivaa puhelinpalvelua ja sähköpostiyhteyttä. Myös sosiaaliturvatunnuksen kirjoittamista Kelan internet-sivuilla toivottiin vähennettävän.
Chat-palvelussa voisi olla mahdollisuus varata aika, jos ei vaikka ole itse ihan
varma, että mihin etuuteen oma asia liittyy. Verkkosivut voisivat olla yksinkertaisemmat, varaa aika -painike voisi olla isommalla fontilla. Kelalla voisi olla mobiilisovellus, josta voisi helposti varata ajan.
Verkkopalvelua on mainostettu kyllä. Olisi vain selkeämpi ja yksinkertaisempi,
esim. sosiaaliturvatunnusta ei tarvitsisi niin montaa kertaa sanoa.
Mun mielestä huonosti, saisi parantaa. Elikkä jos avaat kelan sivun ei välttämättä
ole tietoa, että mistä varaat ajan, jos et osaa katsoa. Jos et osaa tehdä hakemuksia, mistä löydät ne, mihin voit liittää papereita. Kelan internetsivu sais hieman
muuttua.

6.5.6

Ajanvarauspalveluista tiedottaminen

Selkeä kehityskohta Kelan tulevaisuuden ajanvarauspalveluissa on palvelun mainostaminen ja siitä tiedottaminen. Aineistosta ilmeni, ettei puhelinajanvarauspalvelua konseptina, kenelle ja mitä, tunneta kovin hyvin. Tiedottaminen englanninkielellä koettiin myös
puutteelliseksi - kuitenkin vieraskielisiä asiakkaita on hyvin paljon. Myös aukioloaikojen
ja palvelun muutoksista tiedottaminen koettiin tärkeäksi. Tiedottamiseen läheisesti liittyvä toive palvelun selkeyttämisestä nousi myös aineistosta. Kela on suuri toimija, etuusvalikoima on hyvin laaja ja palvelut erilaisia eri toimistoissa, joten osa asiakkaista ilmaisi,
että palvelun selkeyteen tulee panostaa aiempaa enemmän. Asiakkaat toivat myös
esille, että verkkopalvelussa tiedottaminen on onnistunut, mutta se ei palvele kaikkia.
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Tiedottaminen Kelan palvelutarjooman muutoksista koskien sekä ajanvarauspalvelua
että toimistopalvelua ja niiden aukioloaikoja oli asiakkaiden mielestä erittäin tärkeää.
Heillä oli useita negatiivisia kokemuksia siitä, että olivat tulleet toimistoon asioimaan huomatakseen toimistopalvelun korvautuneen ajanvarauspalvelulla, johon ei ollut aikoja
enää tarjolla samalle päivälle.
Mainostusta enemmän, koska kävelin tänne turhaan eilen ja en saanutkaan palvelua, vaan piti varata aika.
Nykyistä palvelua pitäisi mainostaa enemmän, koska asiakkaat saattavat tulla toimistoon iltapäivällä ja huomata harmikseen sen olevan auki vain ajanvarauksille
(Tikkurila).
En tiennyt, että Keuruun toimisto on auki perjantaisin vain ajanvarauksella. Äsken
luin tuosta ulko-ovesta. Voisi ehkä mainostaa enemmän.

Mainostaminen toimistojen asiakastiloissa koettiin hyvin tärkeäksi. Myös englanninkielinen mainostaminen asiakastilassa koettiin puuteelliseksi. Etenkin Kelassa ensimmäistä
kertaa asioivien ulkomaalaisten kannalta tilanne on kiva, sillä heillä ei ole vielä ymmärrystä palvelukanavista ja prosesseista. Kielimuuri hankaloittaa asioimista.
Yleisesti ajanvarauksesta tiedottaminen olisi parempi, että tulisi yleisesti esille. Ei
hirveästi tiedoteta. Toimistoissa olisi enemmän esillä mainostusta ja "luukulla" puhuttaisiin /mainostettaisiin palvelua enemmän. Pääasia että info-luukulla tulisi ensimmäisenä tietoa ajanvarauspalvelusta. Omalla kohdalla en tiedä oliko ruuhkaa,
muta 1,5 viikkoa on liian pitkä ja viikon sisään olisi parempi.
Kelan pitäisi mainostaa ajanvarauspalveluja, esim. asiakastilassa joku henkilö informoi. Asiakastilassa ei ole tietoa asiasta englanniksi. (Jyväskylän toimisto)
Olen todella uusi täällä, vasta toinen kerta, joten en tiedä mitä haluaisin. -- Palvelun
pitäisi olla selkeää, aina ei tiedä mistä olisi helppo aloittaa ja miten prosessi toimii.

Pari asiakasta kertoivat, että tiesivät Kelan ajanvarauspalveluista vain kaveriensa ansiosta. Osa asiakkaista ei ollut tietoinen lainkaan Kelan tarjoamista ajanvarauspalveluista
ja etenkin puhelinajanvarauspalvelut olivat tuntemattomia.
Ei kerrota tarpeeksi, hirveen moni ei tiedä. Mutta ei ne muutenkaan seuraa tietokoneita yms. Minä olen puhunut ystävilleni, että tällainen on. Koen että ajanvarauspalvelu on laadukasta ja tulee selväksi kerralla.
Asiakas ei ollut tietoinen Kelan puhelinajanvarausajoista.
Kokee ajanvarauspalvelun hyväksi, mutta koska ei ollut niistä tietoinen, voisi ehkä
mainostaa niitä enemmän. Asiakas kokee yleisesti ajanvarauspalvelut hyväksi,
koska näin toimitaan myös hammaslääkärissä ja pankissa. Valitsisi niin puhelinkuin toimistoajanvarausajankin.
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Aineistosta nousi myös mielipide, että mainostaminen on riittävää, mutta palvelut itsessään eivät ole täydellisiä. Eräs asiakas koki, että palveluiden yhdisteleminen tekee siitä
huonoa.
Ei tarvitse mainostaa enempää, netissä on huomannut mainostuksen. Palvelu ei
ole täydellistä, koska joudun yhdistelemään teidän eri palveluitanne.

Toisaalta osa koki myös, että ajanvarauspalvelusta tiedottaminen on riittävää ja tietylle
kohderyhmälle hyvin markkinoitua. Aineistosta nousi yhtymä verkkoasioinnin ja ajanvarauspalvelun välille – etenkin verkkoasioinnista tietoa etsivät löytävät ajanvarauspalvelut.
Kela on onnistunut. Nettisivuilla on kaikki selkeää ja jos haluaa varata aikaa yhteistiedot yms. helposti löydettävissä kaikki.
Varmaan ihan hyvin on homma onnistunut. Kun kelan sivuille menee, niin tieto
löytyy heti ajanvarauspalvelusta ja sitä tarjotaan heti etusivulla. Tykkään että joko
pankkitunnuksilla kirjautuu tonne omaan asiointipalveluun tai varaa sitä aikaa. Se
on helppoa, kun on se määrätty aika, milloin niitä omia asioita hoidetaan. Niitä
pitää vaan rauhassa tutkia, että mistä löytää sen oman asian. Kyllä sieltä yleensä
löytyy se mitä tarvitsee.
En ole tiennyt, että niitä oli, mutta menin nettiin ja etsin ja löysin. TE-toimistoon
vielä laitetaan, että yhteydenotto ja virkailija soittaa milloin vain. Kelassa hyvää on
se, että voi itse valita jaan milloin virkailija soittaa annettujen aikojen puitteissa.

6.5.7

Toimistopalvelun ja ajanvarauspalvelun suhde

Aineisto koostuu merkittävältä osin asiakkaista, jotka olivat haastattelutilanteessa Kelan
toimistoissa asioimassa. Onkin mielenkiintoista tarkastella, kuinka haastateltavat näkevät toimistopalvelun ja ajanvarauspalvelun keskinäisen suhteen. Tämä palvelee myös
tutkimuskysymystä, jonka tarkoituksena on löytää vastaus siihen, miten asiakkaat kehittäisivät Kelan ajanvarauspalvelua. Kelassa on kokeiltu erilaisia ajanvarauksen palvelutyyppejä. Esimerkiksi Käpylän toimiston kokeilu, jossa toimisto oli auki vain ajanvarauksella. Lisäksi usea toimisto on auki osan päivästä vain ajanvarauksella tai koko päivän
yhdessä muiden palvelumuotojen kanssa.

Yllättävän moni tähän tutkimukseen osallistuneista kertoi, että ajanvarauspalvelusta
huolimatta asioisi edelleen mieluiten perinteisessä toimistopalvelussa. Kaikista ajanvarauspalvelua tukevista positiivisista kommenteista huolimatta perinteet ovat lujassa –
tämä tulos yllätti minut.
Jatkossa voisin käyttää ajanvarauspalveluita. Tulisin kuitenkin mieluummin tänne
toimistoon kuin varaisin ajan, koska minulla on muuttuvat aikataulut.

61

Mieluiten tulee toimistoon jonottamaan kuin ajanvaraukseen. "Mulla on niin monta
rautaa tulessa, etten missään nimessä haluaisi sitten muuttaa sitä aikaa." Asiakas
kokee ajanvarauksesta koituvan ylimääräistä vaivaa ja hankaluutta. On verkkopankkitunnukset, mutta asioi silti mieluummin toimistossa.
Asioi kerran kuukaudessa kelan kanssa. Tulee mieluummin toimistoon, kuin varaa
ajan. Odottaminen/jonottaminen ei haittaa. Kelan aukioloaika on hyvä ja siinä
ajassa kerkee hoitamaan asiansa.
Voisin ehdottomasti varata ajan kelaan jatkossa, mutta asioin silti mieluummin toimistossa, vaikka pitäisi jonottaa. Se on selkeämpää.

Kysyttäessä asiakkaiden mielipidettä, moni oli sitä mieltä, ettei pelkkä ajanvaraustoimisto ole hyvä ratkaisu. Aineistosta voi päätellä, että vaikka asiakkaat ovat myötämielisiä
ajanvarauspalvelua kohtaan, osa kokee sen kuitenkin toimistopalvelun lisäpalveluksi, ei
korvaavaksi palvelumuodoksi. Jotkut asiakkaat olivat huolissaan siitä, että ajanvarauspalvelu korvaisi perinteisen toimistopalvelun.
Aika monimutkainen olisi ja huonompi, jos olisi vain ajanvaraustoimisto.
En haluaisi ajanvaraustoimisto-mallista. Nykyinen malli on parempi, että pääsee
asioimaan heti odottamalla ja vaihtoehtona ajanvaraus.
Jos toimisto toimisi vain ajanvarauksilla, se olisi aika vaikeaa. Myös puhelimitse
asioiden hoitaminen on vaikeaa, koska ei kuule kunnolla. On tullut vain kokeilemaan, onko ovi auki.

Eräs asiakas tosin toi esille mielipiteensä siitä, että palvelut ovat hänen silmissään saman arvoisia. Hän suhtautui myötämielisesti myös pelkästään ajanvarauspalvelua tarjoaviin toimistoihin. Toinen koki ajanvarauspalvelut silloin parempina, kun saatavuus on
kohdillaan.
Toimistoajanvaraus tai toimistopalvelu ovat samanarvoisia asiakkaan mielestä ja
hän oli myötämielinen myös pelkästään ajanvarauksella toimiville toimistoille.
Ajanvaraus on hyvä, jos aikoja olisi saatavilla nopeasti. Jos aikoja ei ole nopeasti,
niin silloin toimistopalvelu on parempi.

Seuraava kommentti kiteyttää ristiriidan asiakkaiden toiveissa säilyttää toimistopalvelu
ennallaan, mutta kuitenkin ilmenee turhautuminen palveluun nykyisellään.
Pitää voida asioida kuten ennenkin eli ei ajanvaraustoimisto. Kuitenkin todella turhauttavaa jonottaa toimistopalveluun.
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7

Pohdinta

Tässä luvussa pohdin tutkimuksen tuottamia tuloksia, eettisiä ulottuvuuksia sekä tutkimuksen luotettavuutta. Aineiston analyysistä saatujen tulosten tiivistymisen myötä aineistosta on mahdollista tehdä johtopäätöksiä, jotka kokoan tässä luvussa (Hirsjärvi –
Hurme 2011, 135-137). Lopuksi annan ehdotuksia uusien tutkimusten tarpeesta.

7.1

Tulosten pohdinta

Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella Kelan laatima strategia ei vielä toteudu kaikilta osin. Kelan tavoitteena on, että asiakkaat saavat erinomaisen asiakaskokemuksen
yhdenvertaisesti. Tutkimuksen tuottaman tiedon näkökulmasta erinomainen asiakaskokemus tai yhdenvertaisuus eivät täysin toteudu. Vaikka pääsääntöisesti asiakkaat ovat
tyytyväisiä Kelan ajanvarauspalveluun, löysivät asiakkaat kuitenkin useita kehityskohteita. Asiakaskokemusta ja yhdenvertaisuutta heikentää mielestäni se, ettei palvelu tavoita kaikkia. Puutteet tiedottamisessa ja saatavuudessa heikentävät palvelun laatua.
Mielestäni näihin asioihin puuttumalla Kela on lähempänä strategista tavoitettaan. Toisaalta Kelan eduksi, ja haasteeksikin, voidaan todeta, että viiteteoriastakin ilmenneenä
asiakaskokemus on yksilön oma kokemus ja sama palvelu voi tuottaa toiselle loistavan
asiakaskokemuksen ja toiselle taas ei. Julkisena toimijana kultaisen keskitien ja yhdenvertaisten palvelumallien kehittäminen onkin suurin haaste asiakaskokemuksen kentällä.

Heinonen (2014) pohtii tutkimuksessaan uusien asiointikanavien, kuten puhelin- ja verkkopalvelu, aiheuttamaa sosiaalista etäisyyttä virkailijan ja asiakkaan välillä. Niin sanottu
kriittinen raja syntyy Heinosen mukaan helpoiten asiakkaan ja virkailijan väliin silloin, kun
kohtaamisista puuttuu välitön kontakti kasvotusten. (Heinonen 2014, 71-72.) Omassa
aineistossani nousi useasti esille asiakkaiden tarve asioida kasvotusten virkailijan
kanssa. Moni koki voivansa ilmaista itseään paremmin, saavansa parempaa neuvontaa
ja asiat hoituivat jouhevammin, kun asioi kasvotusten. Kelalla onkin tässä haaste. Miten
asiakkaiden tunteita tai mielikuvia voidaan muuttaa verkkoasioinnille suotuisemmaksi?
Miten virkailija tuodaan asiakasta lähelle ilman fyysistä läsnäoloa? Miten kriittistä rajaa
hälvennetään tai siirretään pois asiakkaan ja virkailijan väliltä? Heinosen mukaan se,
että virkailija korostaa olevansa töissä asiakasta varten ja asiakas voi olla Kelaan yhteydessä myöhemminkin saattaa auttaa asiaa (Heinonen 2014, 72). Mielestäni tämän muu-
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toksen hyväksymisessä auttaa aika. Kun muut toimijat muuttavat ja kehittävät palvelujaan, hyväksyy yhteiskunta myös Kelalle modernimman toimintatavan. Tottumus. Se tuli
aineistossa hyvin esille eri muodoissa. Eli kun asiakkaat tottuvat asioimaan esimerkiksi
pankkivirkailijan kanssa videoyhteydellä, hyväksytään se myös Kelalle. Ehkäpä myös
eräs keski-ikäinen haastateltava, joka asioi kerran kuukaudessa Kelassa työttömyyseläke- ja kuntoutusasioissa, eikä halua lähettää postitse kirjeitä katoamisen pelossa, rohkaistuisi varaamaan ajanvarausajan jatkossa. Ehkä hänen asiakaskokemuksensa ja
luottamuksensa sekä elämänhallinnan tunteensa paranisivat, mihin Kelan visiossa vuodelle 2021 tähdätään.

Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma kirjoittaa Sosiaalivakuutus-blogissa (MäkiLouhiluoma 2018) tulorekisterin tuomista muutoksista Kelassa. Mäki-Louhiluoman mukaan tulorekisterin myötä asiakkaiden itse toimittamien liitteiden tarve vähenee ja etuusratkaisuja voidaan automatisoida. Mielestäni ajanvarauspalvelun näkökulmasta tilanne
on ihanteellinen. Unohdettuja palkkalaskelmia ei tarvitse harmitella, kun tulotiedot näkyvät järjestelmästä suoraan ja etuuspäätöksen voisi saada jopa ajanvarauksen aikana.
Näin toimien asiakkaalle annettavat jatko-ohjeet ovat täsmällisemmät, mikä vähentää
uusien ajanvarauksien ja yhteydenottojen tarvetta ja asiakkaan ”luukutus” vähenee.

Katleena Kortesuo ja Liisa-Maria Patjas (2011) ovat kirjoittaneet kirjassaan Kuka vastaa? proaktiivisesta asiakaspalvelusta. Ajatuksena on, että perinteisen reaktiivisen asiakaspalvelun sijaan asiakkaiden tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan proaktiivisesti jo ennakkoon. Välineeksi Kortesuo ja Patjas tarjoavat sosiaalista mediaa, kuten blogia. Näin
toimimalla puhelimitse ja sähköpostitse tulevia yhteydenottoja voidaan vähentää ja väistämättä eteen tuleviin kysymyksiin saadaan vastaukset ennakkoon. (Kortesuo – Katleena 2011, 93-95.) Belinda Gerdt ja Sanna Eskelinen (Gerdt – Eskelinen 2018, 25-26,
32-33) kuvaavat Digiajan asiakaskokemus -kirjassaan useassa kohdassa proaktiivisen
toiminnan olevan tulevaisuutta. Teknologian vaikutuksesta merkittävä osa palvelusta
muuttuu proaktiiviseksi ja näkymättömäksi asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Ennakoitavuus, automatisointi ja personointi ovat jo nyt monella sektorilla käytössä. Tulvaisuudessa myös palvelurobotit yleistyvät. Myös Kelan tulee pysyä tässä kehityksessä
mukana. Tässä tutkimuksessa huomasin asiakkaiden tyytymättömyyden toistuviin asiointeihin, jonottamiseen ja puhelinpalvelun toimimattomuuteen. Kysynkin, olisiko proaktiivisesta asiakaspalvelusta apua? Asiakkaille tarjottaisiin jo etukäteen heidän tarvitsemia etuuksia, toimintaohjeita ja nopeaa ennakoivaa palvelua. Osin ajanvarauspalvelu
toimiikin proaktiivisesti elämäntilanteen kartoitusta hyödyntäen. Asiakkaiden tilanteet
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voivat kuitenkin muuttua nopeasti, jolloin ennakointi on haastavaa, ja lisäksi monella asiakkaalla on tarve kasvotusten tapahtuvalle henkilökohtaiselle palvelulle. Voiko palvelurobotti kuitenkaan koskaan korvata ihmiseltä toiselle tarjottavaa ammatillista empatiaa?
Tuskin, jos asiakkailta kysytään.

Digitalisaatio tosiaan vaatii tekemään eettisiä valintoja. Miten ihmisten ja koneiden tulisi
toimia ja missä suhteessa? Tämän tutkimuksen tuloksena voin todeta, että Kelan asiakkaat ovat valmiita digitalisaation tuomiin muutoksiin, kunhan kasvotusten saatava palvelu taataan. Asiakkaiden kannalta positiivista on esimerkiksi automatisaation kautta
saatava yhdenvertaisuus ja toiminnan läpinäkyvyys, palvelun nopeus ja laatu, sekä teknologian mahdollistama paikasta ja ajasta riippumattomuus. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että asiakkaat ovat yksilöitä. Personointiin ei riitä enää nimi päätöksessä, vaan kaivataan ennakoivaa proaktiivista palvelua ja henkilökohtaista kohtaamista – toisille riittää
kasvojen näkeminen videoyhteyden avulla, toiset tarvitsevat aitoa fyysistä läsnäoloa. Uskon, että Kelan ajanvarauspalvelua kehittämällä ja mainostamalla, voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin.

7.2

Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Opinnäytetyössäni huolehdin siitä, että työ on eettisesti kestävä ja luotettavuus toteutuu.
Tutkimussuunnitelma ja haastattelurunko on hyväksytetty niin Metropolia ammattikorkeakoulun ohjaavalla opettajalla kuin Kelan työelämäohjaajalla, joka toimii myös hankkeen projektipäällikkönä. Ennen varsinaista aineiston keruuta toteutettiin esitestaus,
jossa varmistuttiin haastattelurungon johdonmukaisuudesta ja epäkohdat huomattiin.
Tutkimukseen osallistuvien toimistojen johtajia oli informoitu tutkimuksesta ja aineiston
keruusta. Haasteluun osallistuville asiakkaille oli laadittu suostumuslomake, jossa kerrotiin tutkimuksesta / opinnäytetyöstä, heidän oikeuksistaan ja aineiston säilyttämisestä.
Suostumuslomakkeessa painotettiin, että vastauksia ei voi yhdistää asiakkaiden Kelassa
oleviin etuustietoihin ja niillä ei ole mitään vaikutusta heidän vireillä oleviin tai olemassa
oleviin Kela-etuuksiin. Annetut paperiset suostumuslomakkeen taltioin niin, ettei kukaan
muu ole päässyt niitä näkemään, ja tulen hävittämään ne itse tutkimusraportin valmistuttua asianmukaisesti. Haastattelurunko oli laadittu niin, että se on selkeä, eikä johdattele
vastaajaa. Aineiston keruussa oli huolehdittu kaikkien vastaajien anonymiteetin säilymisestä. Missään vaiheessa projektia en näyttänyt asiakkaiden vastauksia niin, että ne olisi
ollut yhdistettävissä asiakkaiden henkilöllisyyteen. Vastaukset ovat sähköisessä muodossa tietokoneellani, jonka olen suojannut salasanalla. Raporttia laatiessani, huomioin
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ja kunnioitin asiakkaiden anonymiteettiä kaikin tavoin. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen s.197-205.)

Tämän opinnäytetyön tekeminen on opettanut minua tutkijana toimisena. Konkreettinen
esimerkki on haastattelulomakkeen huolellisen rakentamisen ja testauksen tärkeys.
Haastattelulomakkeessa niputin yhteen puhelin- ja toimistoajanvaraukset, sillä tutkimuskysymyksiä laatiessani en ollut eritellyt näitä kahta ajanvarauspalvelun tyyppiä. Näin ollen analyysivaiheessa jouduin tekemään enemmän töitä, kun halusin saada eriteltyä asiakkaiden näkemyksiä koskien ajanvarauspalvelun eri tyyppejä. Tämän olisi voinut välttää korjaamalla lomaketta, mutta se ei harmikseni onnistunutkaan enää, kun lomake oli
aktivoitu. Onneksi tapahtunut ei kuitenkaan merkittävästi haitannut tutkimuksen antia,
sillä tutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin vastata tutkimuskysymyksiin, jotka oli laadittu yhteistyössä tilaajan kanssa.

Puutteet haastateltavien suomen kielen taidossa aiheuttivat myös haasteita aineiston
keräämisessä. Muutamassa haastattelutilanteessa haastattelukysymyksen ymmärtäminen tuotti asiakkaalle vaikeuksia. Yhdessä tapauksessa ilmeni selkeästi, ettei asiakas
ymmärtänyt kysymyksiä, joten tutkija keskeytti haastattelun. Materiaalia ei näin ollen
voitu ottaa mukaan haastatteluaineistoon. Kun haastatellaan koko väestöä koskevaa satunnaisotosta tai alhaista koulutus tasoa edustavaa ryhmää, jonka edustajilla voi olla
haasteita kyselylomakkeen täyttämisessä, on haastattelu menetelmänä parempi kuin kyselylomake (Hirsjärvi – Hurme 2011, 35-36). Onneksi siis valitsin haastattelun pelkän
kyselylomakkeen sijaan.

Pohdittaessa tutkimuksen luotettavuutta, tulee kiinnittää huomiota tapaan, jolla aineisto
kerättiin. Luotettavuutta saattaa heikentää tapa, jolla asiakkaat valikoituivat haastatteluun toimistoissa. Tutkija pyrki valikoimaan haastateltavia mahdollisimman monipuolisesti, jotta aineistoon saataisiin erilaisia näkemyksiä. Näin ollen aineisto ei ole keskimääräinen otos Kelan asiakaskunnasta, vaan otos kunkin päivän aikana asioineista asiakkaista, jotka halusivat osallistua kehittämistoimintaan. Lopullisessa aineistossa on lähes
yhtä paljon naisia kuin miehiäkin. Myös eri kansalaisuudet näyttäytyvät monipuolisesti.
Ikähaitari on laaja ja asiakkailla on näkemystä Kelan eri palveluista ja tarjonnasta.

Tutkimuksen kannalta vertailtavuutta ja hyödynnettävyyttä olisi lisännyt se, että haastatteluaineistossa olisi ollut myös erikseen toimistoajanvarauksella asioineita. Alkuperäi-
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sessä suunnitelmassa oli haastatella sekä puhelinajanvarausasiakkaita että toimistoajanvarausasiakkaita. Valitettavasti toimistoajanvarausasiakkaita ei kuitenkaan saatu
tutkimukseen mukaan. Onneksi toimistossa asioinneilla asiakkailla ja puhelinajanvarausasiakkailla oli näkemyksiä niin toimisto- kuin puhelinajanvarauspalvelusta.

Luotettavuutta voi heikentää se, että asiakkaat eivät itse päässeet täyttämään sähköisiä
haastattelulomakkeita, vaan tutkija täytti ne. Lisäksi muutama haastattelutilanne tehtiin
englannin kielellä asiaan suomen kielen taidon osaamattomuuden vuoksi. Näin ollen
tutkijan oma tulkinta aiheesta korostuu ja riski väärinymmärryksille kasvaa. Onneksi tutkijalla oli mahdollisuus palata haastatteluiden äänitallenteisiin epäselvissä vastauksissa.
Toisaalta mikäli asiakkaat olisivat saaneet itse täyttää sähköisen lomakkeen, olisi se
saattanut heikentää tutkimuksen antia. Kasvotusten haastattelemalla voidaan tehdä tarkentavia kysymyksiä ja ohjata keskustelua pysymään teemoissa, mikä tekeekin teemahaastattelusta suositun haastattelumuodon. Lisäksi haastatteluaineisto on monipuolisempi, kun haastattelu pystyttiin tekemään myös englanninkielellä ja näin osallistamaan
vieraskielisiä asiakkaita.

Tutkijana huomasin, että asiakkailla oli ajoittain vaikeuksia vastata teemahaastattelun
hengessä. Laatimani apukysymykset olivatkin korvaamaton apu haastattelutilanteessa.
Ilman niitä tutkimusaineisto olisi jäänyt hyvin suppeaksi. Mielestäni syy siihen, että asiakkaiden oli vaikeuksia vastata kerronnallisesti tai laajasti annetusta aiheesta johtui siitä,
että haastattelut tehtiin toimistojen asiakastilassa muiden asiakkaiden läsnä ollessa. Tämän ongelman olisi ratkaissut oma erillinen tila haastatteluja varten. Toisaalta olisiko
asiakkaat silloin suostuneet haastatteluun, kun oma vuoro olisi saattanut mennä heidän
ollessaan haastattelussa toisaalla? Onneksi kooltaan pienimmässä toimistossa, Kristiinankaupungissa, jossa riski luottamuksellisuuden heikentymiseen oli suurin, tutkijalle
tarjottiin erillinen huone. Muissa toimistossa oli hälinää ja myös ihmisiä enemmän, jolloin
oli helpompi vetäytyä rauhallisempaan nurkkaukseen tekemään tutkimusta. Myös muut
asiakkaat huomasivat tutkimuksen teon toimiston asiakastilassa ja ehkäpä hekin rohkaistuivat osallistumaan tutkimukseen mukaan matalammalla kynnyksellä.

Joillain asiakkailla oli epäselvää puhelinajanvarauksien ja puhelinpalvelun ero. Haastatellessa jouduin ajoittain palauttamaan asiakkaille mieleen, että haastattelu koskee puhelinajanvarauksia ei puhelinpalvelua tai taikaisinsoittopalvelua. Joissain haastattelutilanteissa ilmeni kesken kaiken, että asiakas ei ollut edes tietoinen puhelinajanvarauspalvelusta ja selitin palvelun hänelle. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää muistaa eettisyyden
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ja luotettavuuden merkitys tutkimusta tehdessä. Haastattelijan tuleekin jatkuvasti tehdä
tarkennuksia ja kysyä ymmärsikö oikein, jotta yhteinen ymmärrys säilyy ja vääriltä tulkinnoilta vältytään. (Hirsjärvi – Hurme 2011.)

7.3

Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kelan ajanvarauspalvelun tunnettavuutta,
toimivuutta ja löytää kehittämistarpeita palvelun uudistamiseen. Seuraavaksi kokoan yhteen tutkimustuloksien ja käsitellyn teorian avulla tämän tutkimuksen tuottamat johtopäätökset tutkimuskysymysten mukaan jaoteltuna. Työn johtopäätöksinä voidaan esittää
seuraavaa:
1. Kelan ajanvarauspalvelut ovat suhteellisen tunnettuja (71% vastaajista tiesi ajanvarauspalvelut), mutta vähän käytettyjä (80%
vastaajista ei ollut koskaan käyttänyt ajanvarauspalvelua).
2. Asiakkaat käyttävät Kelan ajanvarauspalveluita pääasiassa elämäntilanteen muutoksissa. Muita syitä ajanvaraukseen on useiden etuuksien hakeminen, kysyminen etuudesta ja sen hakemisesta sekä henkilökohtaisen palvelun saaminen sekä se, ettei halua jonottaa. Merkittävimmät syyt käyttää ajanvarauspalvelua olivat palvelun kiireettömyys, oma kiireinen elämäntilanne, parempi
palvelu, helppous, ajasta ja paikasta riippumattomuus (puhelinajanvarauspalvelu).
3. Kokemukset ajanvarauspalvelusta ovat positiivisia ja asiakkaat
ovat pääsääntöisesti erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä Kelan ajanvarauspalveluihin. Negatiiviset kokemukset johtuvat enimmäkseen saatavuudesta.
4. Asiakkaat kehittäisivät erityisesti ajanvarauspalvelun saatavuutta,
tiedottamista, aukioloaikoja (ajanvarauspalvelun suhde toimistopalveluun) ja verkkopalvelua (ajanvarauksen löytyminen Kelan
verkkopalvelusta, videoyhteys ajanvaraukseen). Osa asiakkaista
ei kuitenkaan muuttaisi mitään, vaan on tyytyväinen Kelan palveluun nykymuodossaan.

Tämän tutkimuksen valossa voidaan todeta, että Kelan ajanvarauspalvelu on onnistunut
palvelu, johon ollaan pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä. Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan kuitenkin tuoda esille, että saatavuuteen panostamalla palvelusta saisi
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entistä paremman. Asiakkaat käyttäisivät palvelua enemmän, jos saatavuus kohtaisi tarpeen. Tärkeänä huomiona nostan kiire -palvelun tarpeen. Asiakkaille tulisi voida tarjota
nopeaa palvelua kiireellisissä asioissa. Aineiston mukaan parinkin päivän odottelu johdattaa asiakkaan muihin palvelukanaviin, usein toimistopalveluun. Alla olevaan kuvioon
(kuvio 19.) olen kerännyt asiakkaiden esittämiä mielipiteitä ajanvarauspalvelun käyttämistä puoltavista ja estävistä asioista.

Ei

Kyllä

Kuvio 19. Aineistosta nousseet ajanvarauspalvelun käyttämistä puoltavat ja estävät asiat

Toinen asia, joka nostaisi ajanvarauspalvelun profiilia, on sen markkinointi. Tässä tutkimuksessa haastatelluista toimistossa asioineista asiakkaista vain 20% (n=13) oli käyttänyt Kelan ajanvarauspalveluita. Syyt ajanvarauspalvelun käyttämättömyydelle olivat moninaiset, mutta markkinoinnin avulla ajanvarauspalvelua voisi tehdä tunnetummaksi ja
houkuttelevammaksi palvelumuodoksi. Esimerkiksi yksi syy ajanvarauspalvelun käyttämättömyyteen oli henkilökohtaisen palvelun tarve. Toisin sanoen asiakkailla ei ole tietoa
siitä, että ajanvarauspalvelu on nimenomaan henkilökohtaista kiireetöntä palvelua ihminen ihmiselle, joko kasvotusten tai puhelimen välityksellä. Aineistosta nousi myös koko
ajanvarauskonseptin epäselvyys. Eräs asiakas kokikin, että köyhät ja työttömät joutuvat
odottamaan tunteja saadakseen palvelua toimistossa, kun ajanvarauspalvelu on jollekin
muulle tarkoitettu. Tiedottamalla ajanvarauspalvelusta pystyttäisiin vaikuttamaan näihin
yhdenvertaisuutta heikentäviin mielikuviin. Yhdenvertainen palvelu on kuitenkin yksi Kelan strategisista tavoitteista: Asiakkaamme saavat erinomaisen asiakaskokemuksen yhdenvertaisesti.
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Jatkokehittämisideoita heräsi tätä tutkimusta tehdessä. Koska aineisto oli laaja, olisi ollut
mielenkiintoista tutkia eri taustojen vaikutusta kokemuksiin ja näkemyksiin Kelan ajanvarauspalvelusta. Esimerkiksi miten eri ikäiset suhtautuvat ajanvarauspalveluun tai eri
sukupuolet tai maahanmuuttajat. Tämänkaltainen vertailu voisi auttaa Kelan palveluidensa segmentoinnissa ja tarjoaisi parempaa ja kohdennetumpaa asiakaskokemusta
asiakkailleen. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävän kannalta nämä vertailut eivät kuitenkaan olleet relevantteja, joten jääkööt ne seuraavien tutkijoiden selvitettäväksi. Toimistoajanvaraus- ja puhelinajanvarausasiakkaiden näkemysten erojen tarkastelu olisi
myös ollut hyvin mielenkiintoista. Se ei kuitenkaan ollut tämän opinnäytetyön tutkimustehtävänä. Tästä opinnäytetyöstä voidaan kuitenkin nostaa ajatukset siitä, että puhelinajanvarausasiakkaiden vastauksissa painottuivat näkemys puhelinajanvarauksesta nopeampana palveluna, tarve asiantuntemukselle ja paikasta riippumattoman palvelun
saaminen.

Jatkokehitysideana olisi myös mielenkiintoista hyödyntää tässä tutkimuksessa esille
nousseita asiakkaiden toiveita uusista palvelumuodoista, kuten kaikille tarjottavasta etäpalvelusta kotiin. Tällä hetkellä kotiin tarjottavaa etäpalvelua kuvayhteydellä saa vain
vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen palveluna sekä kielipalveluina kurdiksi, pohjoissaameksi ja koltansaameksi (Kela 2018d). Tällaista digitaalista kasvotusten tarjottavaa
palvelua voisi tarjota kaikille halukkaille. Puhelinajanvarauksia voisi myös kehittää niin,
että palveluun voisi liittää (video)kuvan ja jakaa työpöydän tarvittaessa, mikä helpottaisi
esimerkiksi hakemuksen täyttämistä silloin, kun suullinen hakeminen ei ole mahdollista.
Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja markkinoiminen on tämän tutkimuksen perusteella tärkeää – unohtamatta kuitenkaan sitä, että osa asiakkaista kaipaa edelleen aitoa
kohtaamista kasvotusten ihminen ihmiselle nopeasti ja helposti.
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Liitteet
Suostumuspyyntö haastattelututkimukseen

Hei!
Olet asioinut Kelassa ajanvarauksella ja antanut alustavasti suostumuksesi puhelimitse
tehtävään haastatteluun palvelun toteutukseen liittyen. Haastattelua varten tarvitsemme
sinulta suostumuksen tutkimukseen osallistumista varten. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijan kanssa ja se on osa Kelassa käynnissä olevaa projektia. Opiskelija tekee tutkimuksen osana opinnäytetyötään.

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Kelan ajanvarauspalvelun tunnettavuutta, toimivuutta ja löytää kehittämistarpeita palvelun uudistamiseen. Opinnäytetyön tulosten avulla Kela saa arvokasta tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista.
Tietoa tarvitaan, jotta voidaan arvioida ja kehittää ajanvarauspalvelun tulevaisuutta.
Opinnäytetyön tulosten perusteella Kela pystyy arvioimaan linjauksiaan ja yhdenmukaistamaan palveluitaan.

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelut tehdään anonyyminä ilman
henkilötunnisteita ja tietoja ei yhdistetä millään tavalla Kelan asiakastietoihisi. Haastatteluun osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta millään tavalla sinulle Kelasta
myönnettäviin etuuksiin. Tutkimuksen haastatteluaineisto säilytetään opiskelijan hallussa, kunnes tutkimus on valmistunut.
Vastaamalla tähän viestiin annat suostumuksen tutkimukseen osallistumiseksi. Tutkimushaastattelu kestää noin 15 minuuttia.

Kirjoita viestiin nimesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen toiveesi ajasta jolloin sinuun voi
olla yhteydessä tutkimuksen tekemiseksi.

Ystävällisin terveisin
xxxxx xxxxxxxx
Projektipäällikkö/Suunnittelija
Asiakkuuksien suunnitteluyksikkö
Asiakkuuksien kehittämisryhmä
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Puhelun lopuksi pyydettävä suostumus haastattelututkimukseen osallistumiseksi
Kelassa on käynnissä ajanvarauspalveluun liittyvä projekti. Osana projektia tehdään
asiakashaastatteluja ajanvarauksella asioineille asiakkaille. Tutkimusvastauksia käsitellään anonyymisti eikä vastaajaa voi valmiista tutkimuksesta tunnistaa. Tutkimukseen
osallistumisella ei myöskään ole vaikutusta sinulle maksussa oleviin etuuksiin.
Onko

sinulla

kiinnostusta

osallistua

tutkimukseen?

Jos asiakas vastaa ei, ei häntä lähdetä tutkimukseen suostuttelemaan.
Ennen haastattelun tekemistä tulemme tarvitsemaan sinulta suostumuksen tutkimukseen kirjallisena. Lähetämme sinulle sähköpostitse suostumuspyynnön ja siihen vastaamalla annat luvan tutkijalle soittaa sinulle ja tehdä haastattelu. Suostumuspyyntöä varten
tarvitsen/tarkistan sähköpostiosoitteesi.
Vastattuasi suostumuspyyntöön tutkija soittaa sinulle viikon kuluessa.
Lähetä asiakkaan sähköpostiosoite xxxx.xxxxx@kela.fi
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SUOSTUMUS HAASTATTELUTUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA
Tutkimus

Opinnäytetyö
(Osa Kelan ajanvarauspalveluiden kehittämishanketta)

Vastuuhenkilöt

Jonna Kalska
(Metropolia Ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen -koulutusohjelman YAMK opiskelija ja tutkija)
xxxx xxxxxxx (Kelan suunnitteluosasto, projektipäällikkö)

Kuvaus

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Kelan ajanvarauspalvelun tunnettavuutta, toimivuutta ja löytää kehittämistarpeita palvelun
uudistamiseen. Opinnäytetyön tulosten avulla Kela saa arvokasta
tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Tietoa tarvitaan, jotta voidaan arvioida ja kehittää ajanvarauspalvelun tulevaisuutta. Opinnäytetyöni tulosten perusteella Kela pystyy arvioimaan linjauksiaan ja yhdenmukaistamaan palveluitaan.

Haastattelut

Opinnäytetyön aineisto kerätään seuraavista Kelan toimistoista:
Tikkurila, Jyväskylä, Keuruu ja Kristiinankaupunki. Lisäksi haastatellaan kahden asiakaspalveluyksikön puhelinajanvarausasiakkaita (itäinen ja eteläinen) sekä Hyrynsalmen toimistoajanvarausasiakkaita puhelimitse. Toimistot on valikoitu Kelan suunnitteluosastolla. Valinnassa painotettiin toimistojen erilaisuutta niin
maantieteellisesti, kooltaan, aukioloajoiltaan kuin asiakaskunnaltaankin, jotta saataisiin mahdollisimman monipuolinen otos.

Aineisto

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelut tehdään anonyyminä ilman henkilötunnisteita ja tietoja ei yhdistetä
millään tavalla Kelan asiakastietoihisi. Haastatteluun osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta millään tavalla sinulle Kelasta myönnettäviin etuuksiin. Haastateltavat valitaan satunnaisesti tutkimukseen mukaan valittujen toimistojen asiakkaista.
Haastatteluissa kerätyn aineiston omistaa Jonna Kalska ja aineistoa säilytetään tutkimuksen tekijällä salasanalla suojattuna. Lisäksi
Kelan suunnitteluyksikkö hyödyntää tutkimustietoa palveluidensa
kehittämisessä. Haastattelututkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä.

Annan suostumukseni seuraavaan:
Olen lukenut ja ymmärtänyt tutkimuksesta edellä saadut tiedot. Antamieni tietojen käyttö, luottamuksellisuus ja säilytys on selostettu minulle. Minulle on annettu mahdollisuus kysellä projektin
toteutuksesta ja osallistumisestani haastattelututkimukseen. Osallistun vapaaehtoisesti haastattelututkimukseen. Ymmärrän, että voin milloin tahansa vetäytyä haastattelututkimuksesta syytä
ilmoittamatta. Ymmärrän, että tutkimuksen tekijät keräävät haastattelusta aineistoa. He tekevät
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haastattelusta muistiinpanoja ja haastattelu voidaan tallentaa sekä äänitallenteena että äänitallenteen litterointina. Kela voi hyödyntää aineistosta saatua tutkimustietoa palveluidensa kehittämisessä.
Osallistuja:
_________________________________________________________________________
Nimi
Allekirjoitus
Päiväys ja paikka
Yhteystiedot:
Jonna Kalska, Sosionomi YAMK opiskelija,
xxxx.xxxxx@metropolia.fi
050-XXXXXXX
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PROJEKTITIEDOTE

HEI ASIAKAS,
MITÄ MIELTÄ SINÄ OLET KELAN
AJANVARAUSPALVELUISTA?
KELA on kiinnostunut Sinun mielipiteistäsi ja toiveistasi .
Voit vaikuttaa tulevaisuuden palveluihisi osallistumalla
TÄNÄÄN TÄSS Ä TOIMISTOSS A haastattelututkimukseen.
HELPOT KYSYMYKSET
ANONYYMIT VASTAUKSET
NOPEASTI VALMISTA
Mitä?
Teen opinnäytetyönäni haastattelututkimuksen asiakkaiden kokemuksista KELAn ajanvarauspalveluista. Kerään aineiston eri puolilta Suomea ja tänään olen teidän toimistossanne.
Haastattelututkimus on osa KELAn Ajanvarauspalveluiden kehittämisprojektia.

Miksi?
Tarkoituksena on selvittää Kelan ajanvarauspalvelun tunnettavuutta, toimivuutta ja löytää
kehittämistarpeita palvelun uudistamiseen. Opinnäytetyön tulosten avulla KELA saa arvokasta tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Tietoa tarvitaan, jotta voidaan arvioida ja kehittää ajanvarauspalvelun tulevaisuutta. Opinnäytetyön tulosten perusteella Kela pystyy arvioimaan linjauksiaan ja yhdenmukaistamaan palveluitaan.

Lisätietoja
Jonna Kalska, xxxx.xxxxxx@metropolia.fi, 050-xxxx xxxxx
Sosionomi YAMK -opiskelija
Metropolia ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen koulutusohjelma
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PROJECT NOTICE

DEAR CUSTOMER,
WHAT IS YOUR OPINION ABOUT
KELA’S APPOINTMENT SERVICES?
KELA is interested in Your opinions and wishes.
You can make an influence on your future services by
participating in interview study TODAY AT THIS OFFICE .
EASY QUESTIONS
ANONYMOUS ANSWERS
FAST
What?
As my final thesis I interview KELA’s customers experiences of KELA’s appointment services. I collect the material from several KELA’s offices and today I am in your office. The
interview study is part of the development project of KELA’s appointment services.

Why?
The aim is to find out how well-known KELA’s services by appointment are, how functional
they are and to find development needs for service reform. With the results of the thesis,
KELA will get valuable information about the needs and wishes of the customers. Information is needed to evaluate and develop the future of the services by appointment. Based
on the results of the thesis, KELA can evaluate its policies and harmonize services.

More information
Jonna Kalska, xxxx.xxxxxxx@metropolia.fi, 050-xxxxxxxx
Master of Social Services -student
Metropolia University of Applied Sciences
Leadership in Health Care and Social Services
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Haastattelulomake

TAUSTATIEDOT:

1. Haastattelupaikka
o Kristiinankaupunki
o Keuruu
o Jyväskylä
o Tikkurila
o Puhelinajanvarausasiakkaat
▪ Itäinen
▪ Eteläinen
2. Ikä
o

Alle 30 v.

o

30-45 v.

o

46-65 v.

o

Yli 65 v.

3. Sukupuoli
o

Nainen

o

Mies

o

En halua kertoa

4. Kansalaisuus
o

Suomi

o

Muu, mikä:

5. Jos kansalaisuutesi ei ole Suomi, niin kuinka kauan olet asunut Suomessa:
o

Alle vuoden

o

1-10 v.

o

11-20v.

o

Yli 20 v.

6. Kuinka usein asioit Kelassa (toimistot, puhelinpalvelu, verkkosivusto, yhteispalvelu yms.)
o

Harvemmin kuin kerran vuodessa

o

1-3 kertaa vuodessa

o

4-6 kertaa vuodessa

o

Useammin kuin 6 kertaa vuodessa

o

(Jos useammin, niin kuinka usein: ____________)
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7. Mikä on yleisin asioimisen syysi? Valitse kolme sinua parhaiten kuvaavaa elämäntilannetta (1. parhaiten, 2. toiseksi parhaiten ja 3. kolmanneksi parhaiten kuvaava):
o

Lapsiperhe

o

Opiskelu

o

Työttömyys

o

Eläkkeellä

o

Asevelvollisuus

o

Asumisen tuet

o

Sairastaminen

o

Vammaistuet

o

Kuntoutus

o

Omaisen kuolema

o

Maasta- ja maahanmuutto

o

Toimeentulotuki

8. Jokin muu, mikä?__________________________

9. Miksi tulit tänään asioimaan? / Mikä oli syy puhelinajanvarauksesi? Voit valita
usean vaihtoehdon.
o

Elämäntilanteen muutos, jossa tarvitset neuvoa tukien hakemisessa

o

Useita eri etuuksia haettavana

o

Hakemuksen täyttöön tarvittava apu

o

Henkilökohtaisen palvelun saanti

o

Tunnukset tai välineet asioida sähköisesti puuttuvat

o

Kelassa tehty ajanvaraus

o

Kielellinen tai kulttuurillinen haaste

o

Muiden asiointitapojen kokeminen vieraiksi tai vaikeiksi

o

Vaikeus hoitaa asioita itsenäisesti

o

Jokin muu, mikä? ________________________

10. Kela tarjoaa palvelua ajanvarauksella, joko toimistossa tai puhelimitse Kelan virkailijan soittamana, puhelinpalvelussa, verkkopalvelussa, postitse, toimistopalvelussa ja yhteispalvelupisteessä. Miksi päätit hoitaa asiasi tällä kertaa toimistossa
/ puhelinajanvarauksessa?
o

____________________________
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11. TOIMISTOSSA ASIOIVILLE: Olisiko tämänpäiväisen asiasi mielestäsi voinut hoitaa myös ajanvarauksella?
o

Kyllä

o

Ei, miksi ei? _________________________

o

En tiedä

12. TOIMISTOSSA ASIOIVILLE: Oletko tietoinen, että Kela tarjoaa puhelin- ja toimistoajanvarauspalvelua?
o

Kyllä

o

Ei

13. TOIMISTOSSA ASIOIVILLE: Oletko käyttänyt koskaan Kelan tarjoamia ajanvarauspalveluita?
o

Kyllä

o

Ei -> Haastattelu päättyy.

14. Jos olet käyttänyt Kelan tarjoamia ajanvarauspalveluita, niin kuinka usein olet
käyttänyt niitä?
o

Useammin kuin 3 kertaa vuodessa

o

1-3 kertaa vuodessa

o

Harvemmin kuin kerran vuodessa

15. Kuinka tyytyväinen olet Kelan tarjoamiin ajanvarauspalveluihin?
o

Erittäin tyytyväinen

o

Jokseenkin tyytyväinen

o

Ei tyytyväinen eikä tyytymätön

o

Jokseenkin tyytymätön

o

Erittäin tyytymätön

TEEMAT:

Kokemukset Kelan ajanvarauspalvelusta
Apukysymykset:
•

•
•
•

Kertoisitko, minkälaisia kokemuksia sinulla on Kelan ajanvarauspalveluiden varaamisesta (toimisto / puhelin)? Kuka varasi ajan ja mitä kautta? Käytitkö tulkkia, saitko sen helposti, kuka sen varasi?
Millaiseksi koet ajanvarauspalveluiden saatavuuden? (Saitko ajan silloin kun
eniten sitä tarvitsit?)
Minkälaisia kokemuksia sinulla on itse palvelutapahtumasta?
Millaiseksi koet saamasi neuvonnan ja avun? Oliko hyödyllistä?
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•
•
•
•

Osasitko ajanvaraustilanteen jälkeen hoitaa Kela-asioitasi itsenäisesti esimerkiksi internet-palvelussa?
Kuinka nopeasti tarvitsit jälleen uuden ajanvarausajan, miksi?
Kokemustesi perusteella suositko ajanvarausaikoja vai käytätkö mieluummin
muita asioimiskanavia, miksi?
Vain ajanvaraustoimistot: Onko asioimistapasi muuttunut toimiston muututtua
ajanvaraustoimistoksi?

Kelan ajanvarauspalveluiden nykytilanne
Apukysymyksiä:
•

Miten koet Kelan onnistuneen ajanvarauspalveluiden tarjoamisessa? (Palveluista tiedottaminen/mainostaminen, palvelun laatu, saatavuus, neuvonnan oikeellisuus)

Kelan ajanvarauspalveluiden kehittäminen
Apukysymyksiä:
•

•

Millaista ajanvarauspalvelua toivoisit Kelan tarjoavan tulevaisuudessa? (Laatu,
saatavuus, aukioloajat, etämahdollisuus, kieli, syvällinen osaaminen yhdestä
etuudesta vai pintapuolinen kaikista)
Koetko ylipäänsä ajanvarauspalvelun tarpeelliseksi (itsellesi)?

Kommenttia tai palautetta Kelalle ajanvarauksiin liittyen:

