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1 Johdanto

1.1 Digitalisaatio julkisissa palveluissa

Palveluiden digitalisaatio mahdollistaa asiakkaiden entistä vaivattomamman pal-

velun verkossa (Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg 2019, 19). Edelläkävijöinä

julkisen hallinnon kansalaisille suunnatuissa verkkopalveluissa voidaan mieles-

täni pitää Verohallintoa (Vero) ja Kansaneläkelaitosta (Kela). Verohallinnon digi-

taalisen transformaation sysäsi liikkeelle ”hallinnon halu palvella asiakkaita en-

tistä paremmin ja kyky hyödyntää uutta teknologiaa” (Laitinen 2017). Sekä Vero

että Kela tarjoavat monipuolisesti ja asiakasystävällisesti helppoa asiointia ver-

kossa.

Olipa palveluntarjoaja julkinen tai yksityinen, yhdistävä tekijä on asiakaspalvelu

ja asiakkaan kokemus siitä. Palvelutapahtumassa asiakas kohtaa palveluntarjo-

ajan kanssa kasvotusten, puhelimessa tai sähköisesti internetin välityksellä. Laa-

dukas, helposti saavutettava ja ajantasainen asiakaspalvelu on yksi nykyaikaisen

organisaation menestystekijä ja sen merkitys korostuu vahvasti myös julkishallin-

non tuottamissa palveluissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan (2013, 51) kansalaisten odotukset julkisia

palveluita kohtaan ovat kasvaneet. Palveluiden odotetaan myös olevan entistä

enemmän käyttäjälähtöisiä. Palvelumuotoilua käytetäänkin nykyisin myös julkis-

ten palveluiden kehittämisessä, tavoitteena hyvän käyttäjäkokemuksen lisäksi

kustannussäästöt. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 51.) Painetta muotoiluajat-

telun lisäämiseen julkisella sektorilla tuo tarve toiminnan kehittämiseksi asiakas-

lähtöisemmäksi (Oosi, Keinänen, Rausmaa & Pitkänen 2017, 48).

Valtiovarainministeriö (2017) on listannut digitalisoinnin yhdeksän periaatetta (ku-

vio 1) yhteisiksi pelisäännöiksi tukemaan julkisten palveluiden tuottavuusloikkaa,

asiakaslähtöisyyttä sekä palveluiden ensisijaista digitaalisuutta. Periaatteilla lin-

jataan esimerkiksi toimintamalleja, nopeaa palvelukehitystä ja tiedon jakamista

rajapintoineen.
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Kuvio 1. Digitalisoinnin yhdeksän periaatetta (Valtiovarainministeriö 2017).

1.2 Kohdeorganisaation esittely

Vuonna 2010 toimintansa aloittanut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palve-

lukeskus Palkeet on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva, koko valtion-

hallinnolle palveluita tuottava konsernitoimija. Palkeiden toiminta ei tavoittele voit-

toa: palvelujen tuottamisen ja kehittämisen kustannukset katetaan asiakkailta

laskutettavilla palvelumaksuilla. Osa kehittämisen kustannuksista katetaan eril-

lismäärärahoin. (Palkeet 2019a.) Palkeiden vakituiset toimipaikat ovat Joen-

suussa, Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Porissa ja Helsingissä. Vuonna 2018 liike-

vaihto oli 51,3 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 663. Yksityiskohtaisia

volyymitietoja kuviossa 2. (Palkki 2019.)



7

Kuvio 2. Palkeiden tunnuslukuja 2018 (Palkki 2019).

Palkeiden palveluvalikoima (kuvio 3) koostuu talous-, henkilöstö- ja asiantuntija-

palveluista sekä niihin liittyvistä tukipalveluista (Palkki 2019). Iso osa palveluista

on lähes kaikille asiakkaille tuotettavia peruspalveluita. Palveluvalikoimassa on

myös lisäpalveluita, joista tuoreimpina esimerkkeinä palkansaajan neuvontapal-

velu ja Osaava-lisäpalvelut (Palkeet 2019b).

Kuvio 3. Palkeiden palveluvalikoima (Palkki 2019).

Palkeiden liiketoiminnan ydin koostuu talous- ja henkilöstöpalveluista. Asiakas-

palvelu sijoittuu asiakkuusyksikköön. Palkeiden organisaatio on esitetty kokonai-

suudessaan kuviossa 4. (Palkki 2019.)
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Kuvio 4. Palkeiden organisaatio (Palkki 2019).

Palkeiden asiakkuuksista määrätään valtioneuvoston asetuksella (229/2009). Al-

kuperäisen asetuksen mukaan Palkeet sai tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon

tuki- ja asiantuntijapalveluja vain valtion virastoille, laitoksille ja talousarvion ulko-

puolisille rahastoille sekä eduskunnalle ja sen alaisuudessa, valvonnassa ja yh-

teydessä toimiville yksiköille. (Valtioneuvoston asetus 229/2009.)

Vuonna 2014 valtioneuvoston yleisistunto muutti asetuksen 229/2009 1 ja 2 §:ä

niin, että palveluita on mahdollista tarjota myös valtion liikelaitoksista annetun lain

(1062/2010) mukaisille liikelaitoksille sekä valtion kokonaan omistamille osake-

yhtiöille, jotka tuottavat palveluita pääosin valtion virastoille ja laitoksille. Samalla

palvelukeskuksen päätoimipaikaksi vahvistettiin Joensuu (Valtioneuvoston ase-

tus 324/2014.) Vuonna 2017 asetuksen 229/2009 1 § mukaisia palveluita laajen-

nettiin koskemaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden lisäksi muita vastaa-

via hallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja. (Valtioneuvoston asetus 650/2017.)

Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (179/2019) sää-

dettiin helmikuussa 2019. Asiakaskunnan ja palveluiden näkökulmasta laki ko-

koaa yhteen aikaisemmin asetuksilla määrätyt asiat.

Palkeiden asiakkaita ovat ministeriöiden lisäksi valtionhallinnon virastot, laitokset

ja rahastot. Yksittäinen asiakas on lähes näihin päiviin asti ollut asiakasviraston

kunkin tietyn osa-alueen yhteyshenkilö. Uusien palveluiden, esimerkiksi palkan-

saajan neuvontapalvelun, myötä tulee asiakkaana olemaan jatkossa nykyistä
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useammin yksittäinen virkamies, joka on yhteydessä Palkeisiin vaikkapa vuosilo-

miaan koskevissa asioissa. Tämä muutos vaikuttaa keskeisesti asiakaspalvelun

sekä palvelukanavien suunnitteluun suorien yhteydenottojen määrän kasvaessa

merkittävästi.

Palkeiden strategian (kuvio 5) keskiössä ovat tyytyväiset asiakkaat. Asiakkuus-

näkökulmasta tärkeimpiä tavoitteita ovat asiakaskokemuksen parantaminen sekä

asiakaskunnan ja palvelujen laajentaminen.

Kuvio 5. Palkeiden strategia (Palkki 2019).

1.3 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus

Vuonna 2016 Palkeissa asetettiin tavoite uudistaa sekä asiakaspalvelumalli että

asiakaspalvelun tuottamista keskeisesti tukeva tapahtumanhallintajärjestelmä

vuoden 2017 aikana. Uudistukset toteutettiin projektina, joka koostui kahdesta

osaprojektista (kuvio 6). Olin itse projektiryhmän jäsenenä molemmissa projek-

teissa osallistumisen pääpainon ollessa tapahtumanhallintajärjestelmän hankin-

taprojektissa. Opinnäytetyössäni keskityn tapahtumanhallintajärjestelmän han-

kinta -projektiin rajaten asiakaspalvelumallin uudistamisen kokonaisuuden

opinnäytetyöni ulkopuolelle.
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Kuvio 6. Asiakaspalvelumallin uudistaminen -projektin osaprojektit. Kuviossa va-

semmalla osaprojekti, johon tämä opinnäytetyö keskittyy.

Opinnäytetyön tavoitteena on yhdistää asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun

teoria palvelukanavien käytännön suunnittelu- ja toteutustyöhön uuden palvelu-

kanavan rakentamisessa ja käyttöönotossa. Kehitystehtävässä korostuu myös

asiakaspalautteen merkitys sekä henkilöstön osallistaminen kehittämiskohteiden

tunnistamisessa ja käytännön tarpeiden kartoittamisessa.

Opinnäytetyössäni käyn läpi Palkeiden uuden asiakaspalvelujärjestelmän projek-

tivaihetta ja käyttöönottoa. Lisäksi tarkastelen järjestelmästä saatavaa tukea Pal-

keiden asiakaspalvelun johtamiseen ja mittaamiseen. Taustaksi järjestelmän uu-

distamiseen käytiin läpi asiakastyytyväisyyskyselyt vuosilta 2015–2017 sekä

haastateltiin asiakkaita. Tämän lisäksi kartoitettiin kattavasti Palkeiden henkilös-

tön tarpeita uudelle järjestelmälle. Näistä asiakkaiden sekä henkilöstön toiveista

ja odotuksista lähdettiin suunnittelemaan projektia. Muutoksilla tavoiteltiin asiak-

kaan palvelupolun ja -näkymän selkiyttämistä ja yhtenäistämistä Palkeiden asia-

kaspalvelun sekä palvelutuotannon sujuvia työnkulkuja unohtamatta. Opinnäyte-

työn lopuksi käyn läpi tulevaisuuden mahdollisuuksia asiakaspalvelun

kehittämiseen nykyistä järjestelmää apuna käyttäen.

1.4 Opinnäytetyön rakenne

Opinnäytetyöni koostuu (kuvio 7) johdannosta, tietoperustasta, lähestymistavan

valinnasta, tiedon keräämisestä ja analysoinnista sekä kehittämistyön toteutuk-

sesta ja lopputuloksesta. Viimeisenä on yhteenveto ja pohdinta.
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Kuvio 7. Opinnäytetyön rakenne.

2 Asiakaskokemus

2.1 Asiakaskokemuksen määritelmä

Löysin runsaasti asiakaskokemusta käsittelevää kirjallisuutta ja julkaisuja. Myös

asiakaskokemuksen määritelmiä löytyi paljon. Mielestäni kaikki taulukkoon 1 lis-

taamani määritelmät pitävät paikkansa, eikä yksi ole toista parempi tai oikeampi,

vaan ne ovat hyvin linjassa keskenään.

Taulukko 1. Asiakaskokemuksen määritelmiä.

Lähde Määritelmä
Ahvenainen, Gylling & Leino
(2017, 9-10)

”Asiakaskokemus on se mielikuva ja tunne,
joka asiakkaalle muodostuu kaikista kohtaa-
misista yrityksesi edustajien, kanavien ja pal-
veluiden kanssa.”

Komulainen (2018, 57) Asiakaskokemus syntyy vuorovaikutuksessa
koetuista ihmisten energiasta, kohtaamisen
tavoista, tyylistä, väreistä ja brändistä.

Fischer & Vainio (2015, 110) ”Positiivinen asiakaskokemus syntyy, kun
asiakas kokee, että hänet huomioidaan ja hä-
neen pidetään yhteyttä, häntä kuunnellaan ja
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pyritään ymmärtämään sekä hänelle annetut
lupaukset pidetään ja työn laatu on korkea.”

Gerdt & Korkiakoski (2016, 46) Onnistunut asiakaskokemus syntyy asiak-
kaan kanssa käydyn vuorovaikutuksen tulok-
sena. Asiakas kulkee yrityksen kanssa asioi-
dessaan läpi arvoketjun, jonka
lopputuloksena asiakaskokemus on.

Löytänä & Kortesuo (2015, 11) ”Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten,
mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asia-
kas yrityksen toiminnasta muodostaa.”

Filenius (2015, 24) Filenius täydentää yo. Löytänän & Kortesuon
määritelmää huomiolla siitä, että ”kysymys
on kokonaisuudesta, yksittäisten kokemus-
ten tuottamien kokemusten summasta. ”

Hämäläinen, Maula & Suomi-

nen (2016, 121)

”Asiakaskokemus on monen tekijän summa,
joka syntyy niin välittömissä kuin välillisissä
kohtaamisissa yrityksen ja brändin kanssa.”

Asiakaskokemukseen liittyvä potentiaali kyllä tunnistetaan useissa suomalaisissa

yrityksissä, mutta aiheesta ei ole syntynyt kokonaisvaltaista näkemystä. Tyypilli-

sesti asiakaskokemusta mitataan jollain tasolla ja tyytymättömät asiakkaat pyri-

tään hoitamaan, mutta yleisesti asiakaskokemus ei ole toimintaa ohjaava tekijä

(Gerdt & Korkiakoski 2016, 21). Löytänän ja Kortesuon (2015, 26) mukaan asia-

kaskokemusajattelun ydin on siinä, että asiakas siirretään yrityksen toiminnan

keskiöön (kuvio 8).

Kuvio 8. Asiakas toiminnan keskiössä (Löytänä & Kortesuo 2015, 26).



13

Ahvenainen ym. (2017, 20) nostavat esiin asiakaskokemuksen kolme keskeistä

merkitystä yritykselle:

1) Asiakaskokemus luo kilpailuetua yritykselle.

2) Digitalisaatio tuo asiakaskokemukselle uusia mahdollisuuksia.

3) Asiakaskokemus tuottaa yritykselle liiketoimintamahdollisuuksia.

(Ahvenainen ym., 2017, 20.)

Yleisesti ottaen yrityksen olisi syytä tavoitella systemaattista ja laaja-alaista asia-

kaskokemuksen kehittämistä, eikä asiakkaan kokemuksia saisi jättää sattumien

varaan. Muutoksen saavuttamiseksi pitää prosesseja kehittää asiakaskeskei-

sesti. Yksinkertaisesti asiakaskokemusten tasoa pitäisi nostaa satunnaisesta ta-

salaatuiseen, näin asiakaskokemus ei ole enää riippuvainen yksittäisestä asia-

kaspalvelijasta eikä palvelukanavasta. Parhaimmillaan yrityksessä pystytään

tuottamaan suositteluun johtavia kokemuksia. Asiakaskokemus on ennen kaik-

kea tunnetta, ei pelkästään teknistä onnistumista yksittäisissä kohtaamisissa.

(Gerdt ja Korkiakoski, 2016, 44-46.) Ahvenainen ym. (2017, 10) muistuttavat, että

asiakaskokemuksen todellinen arvo määritetään vasta koko prosessin jälkeen, ei

sen alkuvaiheessa tai jatkuessa.

2.2 Asiakaskokemuksen johtaminen

Keskeinen käsite asiakaskokemuksen johtamisessa on asiakkaalle luotava arvo.

Asiakas muodostaa arvon itse itselleen. Vastaavasti asiakas muodostaa myös

oman asiakaskokemuksensa itse. Näin ollen yritykset luovat palveluillaan tai tuot-

teillaan asiakkaalle edellytyksiä arvon muodostamiseksi. (Löytänä & Korkiakoski

2014, 18.)

Asiakaskokemuksen johtaminen, englanniksi customer experience manage-

ment, on ”kokonaisvaltainen ajattelutapa, joka huomioi kaikki yrityksen osa-alu-

eet” (Löytänä & Kortesuo 2015, 14). Kaikki yrityksen toiminnot IT-osastosta ta-

louteen ja tuotekehityksestä henkilöstöosastoon liittyvät suoraan tai välillisesti

asiakkaisiin, joten siksi yrityksen jokaisen työntekijän on ymmärrettävä
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asiakaskokemuksen merkitys. Asiakaskokemuksen johtamisen hyödyt on listattu

kuviossa 9 (Löytänä & Kortesuo 2015, 12-16.)

Kuvio 9. Asiakaskokemuksen johtamisesta saatavat hyödyt (Löytänä & Kortesuo

2015, 13).

Löytänän ja Kortesuon (2015, 204) mukaan päätavoitteena asiakaskokemuksen

johtamisessa on lisätä yrityksen tuottoja. Löytänä & Kortesuo (2015, 187) tunnis-

tavat asiakaskokemuksen liittyvään mittaamiseen kaksi näkökulmaa:

1) Puhtaasti asiakkaiden kokemuksiin liittyvät mittaukset

2) Asiakaskokemuksen johtamisen vaikutusten mittaaminen

(Löytänä & Kortesuo 2015, 187).

Johtamisen vaikutukset näkyvät luonnollisesti myös kohdassa yksi. Johtamisen

vaikutusta, erityisesti sen tuottoa, voidaan mitata muillakin tavoilla. (Löytänä &

Kortesuo 2015, 187.) Löytänän ja Kortesuon (2015, 205-207) mainitsemat mittarit

ovat hyvin yrityskeskeisiä eikä niitä voi mielestäni suoraan soveltaa Palkeiden

asiakaskuntaan ja lakiin perustuvaan toimintaan.

Löytänän ja Korkiakosken (2014, 18) mukaan asiakkaalle luotava arvo on kes-

keisin käsite asiakaskokemuksen johtamisessa. Filenius (2015, 180) korostaa,

että asiakaskokemuksen mittaaminen ja analysointi pitää yhdistää muihin liiketoi-

minnan mittareihin kuten liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Jos asiakaskokemus

ei korreloi kannattavuuden ja liikevaihdon kanssa, on mahdollista, ettei asiakas-

kokemusta mitata oikein vaan tarkentamista pitäisi tehdä esimerkiksi
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kysymyksenasettelussa. Asiakaskokemuksen johtamisen on oltava johdonmu-

kaista ja pitkäjänteistä. Johtamiseen tehtyjen muutosten vaikutukset saattavat

näkyä vasta kuukausien päästä. (Filenius 2015, 180.)

2.3 Asiakaskokemuksen mittaaminen

Erilaisia tapoja asiakaskokemuksen mittaamiseen ja keräämisen on runsaasti.

Kuviossa 10 Löytänä ja Kortesuo (2015, 188) ovat listanneet esimerkkejä asia-

kaskokemuksen mittaamisen keinoista. Ne on jaettu yrityksen näkökulmasta ak-

tiivisiin ja passiivisiin keinoihin. Aktiivinen palaute saadaan vastauksena yrityksen

aloitteesta tehtyyn mittaukseen, kun passiivinen palaute puolestaan vastaanote-

taan asiakkaan aloitteesta. Olennaista kaikessa yrityksen saamassa palaut-

teessa on koota se yhteen, tunnistaa olennainen palaute antajineen ja kaikkein

tärkeimpänä vastata joillain tapaa ja kohtuullisessa ajassa kaikkeen palauttee-

seen. (Löytänä & Kortesuo 2015, 188–189.)

Kuvio 10. Asiakaskokemuksen mittaamisen keinot (Löytänä & Korkiakoski 2015,

188).
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Nummelan (2017) mukaan nykypäivän johtamisessa korostuu asiakaskokemuk-

sen mittaamisen painoarvo koko ajan enemmän. Pennasen (2018) mukaan kaik-

kein tärkeintä asiakaspalvelun mittaamisessa on, että tuloksia voidaan hyödyntää

arjessa. Myös Tenhunen (2016) korostaa, että pelkkä mittaaminen ei kehitä asia-

kaskokemusta, sen lisäksi tarvitaan asiakkaan kuuntelemista ja konkreettisia toi-

menpiteitä saadun tiedon pohjalta.

Löytänän ja Korkiakosken (2014, 53) mukaan asiakassuhteiden ja -vuorovaiku-

tuksen kehittymistä mitataan asiakasmittareilla. Erityisesti asiakaskohtaamisiin

liittyviä mittareita ovat asiakastyytyväisyys, Customer Effort Score (CES) sekä

Net Promoter Score (NPS). Erilaisten mittausten sijaan yritysten olisi syytä kes-

kittyä suoraan asiakaspalautteeseen voidakseen kehittää asiakaskohtaamisiaan

nopeasti ja tuloksellisesti (Löytänä & Korkiakoski 2014, 55–56.)

Asiakaskokemuksen mittareita sekä niiden tuottamia mittaustuloksia tulisi peilata

liiketoiminnan tunnuslukuihin ja tunnistaa myös niiden välinen korrelaatio. Sen

avulla voidaan systemaattisesti kehittää asiakaskokemusta ja saada samalla lii-

ketoimintaan positiivista kehitystä. (Filenius 2015, 123.) Tärkeintä asiakaskoke-

muksen mittaamisessa on pitkäjänteisyys. Mittausmenetelmiä kannattaa hyödyn-

tää monipuolisesti muistaen kuitenkin, ettei mittareiden lukumäärä ole itseisarvo.

Tulosten ristiin vertailu antaa parhaan analyysin. (Filenius 2015, 144.)

Asiakaskokemusta on mitattava esimerkiksi osana asiakastyytyväisyystutki-

musta. Asiakaspalvelussa voidaan mitata puhelun jälkeistä suosittelua (Net Pro-

moter Score eli NPS) tai vaivattomuutta. (Gerdt & Korkiakoski 2016, 36.) Tenhu-

nen (2016) listaa mittarit selkeästi: NPS mittaa suositteluhalukkuutta, CSAT

(Customer Satisfaction Score) kertoo palvelun laadusta ja CES (Customer Effort

Score) tuo esiin palveluketjun pullonkaulat. Mittarit täydentävät toisiaan eikä mi-

kään estä käyttämästä useita, vaikka kaikkia kolmea mittaria. (Tenhunen 2016.)

Mielestäni on järkevää valita useampi omaan toimintaan soveltuva tapa mitata

asiakastyytyväisyyttä. Numeeristen, systemaattisten mittareiden ohella on syytä

antaa asiakkaalle mahdollisuus antaa sanallista palautetta. Mittarit antavat koko-

naiskuvan asiakaspalvelun laadusta ja sen kehittymisestä. Yksittäiset
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asiakaspalautteet tuovat helposti ääripäitä esiin, niitä annetaan usein erityisen

hyvän ja ehkä vielä herkemmin erityisen huonon palvelutapahtuman jälkeen.

Pidän hyvin tärkeänä välitöntä reagointia etenkin negatiiviseen palautteeseen.

Myös muun asiakkaalta vastaanotetun sanallisen palautteen analysointi kannat-

taa tehdä säännöllisesti.

2.3.1 Asiakastyytyväisyystutkimukset

Löytänä & Kortesuo (2015, 193) mainitsevat asiakastyytyväisyystutkimukset laa-

jasti levinneenä keinona, jolla yritykset pyrkivät toimimaan asiakaskeskeisesti.

Asiakastyytyväisyystutkimukset ovat tyypillisesti kertaluonteisia tai esimerkiksi

säännöllisesti vuosittain tehtäviä, laaja-alaisia asiakkaille kohdistettuja kyselyitä.

Asiakaskokemuksen johtamisen työkaluina eivät Löytänä & Kortesuo (2015, 193)

asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksia varsinaisesti näe.

Asiakastyyväisyyskyselyiden haasteina Löytänä & Kortesuo (2015, 193) näkevät

ensinnäkin tutkimusten laajuuden. Usein kysymyksiä on niin paljon, että vastaaja

tyypillisesti kyllästyy vastaamiseen jo ennen kyselyn puoliväliä. Siksi loppuosan

kysymyksiin ei välttämättä vastata enää ajatuksella vaan enemmänkin satunnai-

sesti. Tästä johtuen vastaukset saattavat olla vääristyneitä. (Löytänä & Kortesuo

2015, 193.)

Toisena haasteena asiakastyytyväisyyskyselyissä Löytänä & Kortesuo (2015,

193) nostavat esiin kysymysten asettelun, joka tehdään usein yrityksen, ei asiak-

kaan, näkökulmasta. Lisäksi kysymykset keskittyvät usein rationaalisiin asioihin

emotionaaliset tekijät sivuuttaen. Viimeisenä haasteena Löytänä & Kortesuo

(2015, 194) listaavat tulosten analysoinnin, joka jää usein liian abstraktiksi. Jos

seurataan vain numeerista arvoa kokonaistyytyväisyyden kehittymisestä, siitä on

vaikea päätellä mihin kokonaisuuksiin jatkossa tulisi keskittyä, mitä pitäisi paran-

taa. (Löytänä & Kortesuo 2015, 193–194.)

Yhteenvetona Löytänä & Kortesuo (2015, 194) toteavat, että kerran vuodessa

tehtävä asiakastyytyväisyystutkimus on peräpeiliin katsomista. Varsinkin isoissa
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organisaatioissa tulosten analysointi ja jalkautus vie usein niin paljon aikaa, että

käytettävät tulokset ovat jo ehtineet vanhentua. (Löytänä & Kortesuo 2015, 194.)

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tulee käydä läpi henkilöstön kanssa. Tulok-

sia pitää analysoida ja ne tulee viestiä niin, että henkilöstö aidosti ymmärtää, mi-

ten tulokset syntyvät ja erityisesti, miten niihin voi kukin toimintaansa kehittämällä

vaikuttaa. (Kortesuo 2014, 242–243.)

Asiakastyytyväisyyskyselyitä käytettäessä on muistettava Löytänän & Kortesuon

(2015, 194) huomio siitä, että asiakkaan näkökulmasta jokainen tutkimus antaa

asiakkaalle lupauksen siitä, että yritys kehittää toimintaansa vastausten perus-

teella. Jos samat teemat ja kysymykset toistuvat kyselyissä vuodesta toiseen asi-

akkaiden vastausten säilyessä samankaltaisina, on yritykseltä jäänyt kehittämis-

lupaus lunastamatta. Kannattaa siis miettiä, tuoko asiakastyytyväisyystutkimus

yritykselle konkreettista arvoa. (Löytänä & Kortesuo 2015, 194.)

2.3.2 Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) on yleisimmin asiakaskokemuksen mittaamisessa

mainittu menetelmä (Filenius 2015, 124). NPS-mittari kehitettiin vuonna 2003

Fred Reichheldin ja konsulttiyhtiö Bain & Companyn tutkimuksen tuloksena. Tut-

kimuksen mukaan paras mittari yrityksen tulevan menestyksen mittaamiseen on

asiakkaan suositteluhalukkuus, ei tyytyväisyys. Esimerkkinä asiakas voi olla tyy-

tyväinen autoonsa mutta ei välttämättä silti suosittelisi sitä kenellekään toiselle.

(Löytänä & Korkiakoski 2014, 57.)

NPS-menetelmällä mitataan asiakkaan suositteluhalukkuutta ja myös seurataan

asiakasuskollisuutta sekä sen vaikutusta yrityksen liiketoiminnan tulokseen (Le-

väinen 2017). Net Promoter Score on mittarina yksinkertainen ja ohjaava. Se on

kuin kuumemittari, joka kertoo sen, miten asiakkaan kohtaamisessa onnistuttiin.

(Löytänä & Korkiakoski 2014, 57.)
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NPS-menetelmä perustuu vain yhteen kysymykseen: ”Asteikolla 0-10, kuinka to-

dennäköistä on, että suosittelisit yritystä/palvelua ystävällesi/kollegallesi?” Li-

säksi on suositeltavaa kysyä avoimia jatkokysymyksiä, joiden avulla on mahdol-

lista selvittää syyt annetulle arvosanalle. (Leväinen 2017.) NPS-luku lasketaan

vähentämällä arvostelijoiden prosentuaalinen osuus suosittelijoiden prosentuaa-

lisesta osuudesta (kuvio 11). Tulos sijoittuu asteikolle -100 –+100, se voi siis olla

myös negatiivinen. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 58; Ahvenainen ym. 2017, 24.)

Absoluuttista NPS-arvoa tärkeämpää on seurata trendiä, sitä mihin suuntaan mit-

tarin arvot kehittyvät (Hiltunen 2017).

Kuvio 11. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 58; Ahvenainen ym. 2017, 24–25.)

Fileniuksen (2015, 125) mukaan NPS-menetelmää hyödynnetään laajasti ja toi-

mialariippumattomasti. Samalla hän listaa NPS-mittaukseen kolme heikkoutta:

1) Malli ei tunnista asiointiprosessin eri vaiheiden mahdollisia eritasoisia

asiakaskokemuksia ja voi siksi vääristää kokonaisuutta.

2) Asiakkaalta ei kysytä tarkempaa tietoa onnistumisista ja epäonnistu-

misista, siksi kehittämistoimet kohdistetaan virheellisesti organisaa-

tion arvion mukaisiin kohtiin eikä asiakkaan osoittamiin kehityskohtei-

siin.

3) Score-arvosta tulee helposti negatiivinen, jos asiakkaat eivät käytä

arvosanoja asteikon yläpäästä. Pitkän aikajänteen seurannassa tällä

ei ole merkitystä, mutta sisäisessä viestinnässä se koetaan usein on-

gelmaksi.

(Filenius 2015, 125.)
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2.3.3 Customer Satisfaction Score (CSAT)

Customer Satisfaction Score (CSAT) mittaa asiakkaan tyytyväisyyttä tiettyyn asi-

ointitapahtumaan lyhyen ajanjakson aikana. Tyypillinen asiakkaalta kysyttävä ky-

symys on: ”Asteikolla 1–5, kuinka tyytyväinen olit saamaasi palveluun?” CSAT

kertoo palvelun laadusta eikä näin ollen ole NPS:n kilpailija vaan ennemminkin

täydentää sitä. (Tenhunen 2016.)

CSAT-arvo lasketaan jakamalla tyytyväisten asiakkaiden, jotka ovat antaneet ar-

vosanaksi neljä tai viisi, lukumäärä kaikkien vastanneiden lukumäärällä ja kerto-

malla se sadalla (kuvio 12). Tulos asettuu 0–100% väliin. (Qualtrics 2019.)

Kuvio 12. Customer Satisfaction Score (Qualtrics 2019).

2.3.4 Customer Effort Score (CES)

Customer Effort Score (CES) mittaa asiakkaan vaivannäköä (Ahvenainen 2017,

27). CES soveltuu Fileniuksen (2015, 125) mukaan digitaalisessa kanavassa

NPS:ää paremmin asiakaskokemuksen mittaamiseen. Palvelun helppoutta mit-

taava CES on yleinen ja hyödyllinen mittari varsinkin asiakaspalvelussa. Siinä

asiakkaalta kysytään, kuinka helposti hän sai asiansa hoidettua. (Pennanen

2018.)
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Customer Effort Score -malli syntyi vuonna 2010. Se perustuu ajatukseen siitä,

että oleellisempaa on keskittyä helpottamaan asiakkaan arkea kuin pyrkiä jatku-

vasti ilahduttamaan heitä. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 59–60.) CES on suosittu

ja vapaammin käytössä sovellettu mittari kuin NPS. Asiakkaalta kysyttävä kysy-

mys voi vaihdella kohtaamisesta riippuen. Myös CES-mittarin osalta korostuu se,

ettei mittaaminen ole itseisarvo, tärkeämpää on yrityksen toiminnan asiakaskes-

keisyys sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. (Gerdt & Korkiakoski

2016, 168–170.)

CES-mallin perustana on tutkimus, jossa Matthew Dixon, Karen Freeman sekä

Nicholas Toman analysoivat 75 000 contact centeriin tullutta asiakaskontaktia.

(Bisnode 2019). Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin asiakaspalveluista vastaavia

henkilöitä. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 59-60.) Tutkimuksessa tunnistettiin pal-

velutilanteessa asiakaskokemusta heikentäviä tekijöitä. Näistä tyypillisimpiä oli-

vat asiakkaan kokema vaiva joutuessaan siirtymään verkkokanavasta puhelinka-

navaan, asiaan palaaminen uudelleen sekä puhelun siirtäminen. (Bisnode 2019.)

Alkuperäisessä CES-malli (kuvio 13) käytettävä asteikko on 1–5 ja asiakkaalta

kysytään asioinnin helppoudesta: ”Asteikolla 1–5, kuinka paljon vaivaa jouduit

näkemään asiasi hoitamiseksi?” (Surveypal 2019; Löytänä & Korkiakoski 2014,

60). Tenhusen (2016) mukaan voidaan lisäksi kysyä myös: ”Yritys teki tuot-

teen/palvelun hankkimisen helpoksi.”, vastausvaihtoehtoina: ”Kyllä/Ei”.

Kuvio 13. Customer Effort Score -mittari (Ahvenainen ym. 2017, 27).
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Suomenkielisessä kirjallisuudessa CES-arvo lasketaan samaan tapaan kuin NPS

(Gerdt & Korkiakoski 2016, 168; Ahvenainen ym. 2017, 27). Ulkomaisten lähtei-

den mukaan (CustomerThermometer 2019; Surveypal 2018) CES-arvo laske-

taan vastausten keskiarvona. Mielestäni tämänkin mittarin kohdalla laskutapaa

tärkeämpää on seurata tuloksia pitemmällä aikavälillä, reagoida palautteisiin ja

muistaa pitää asiakas ykkösenä.

Vuonna 2013 CES-mallia uudistettiin, syntyi CES 2.0. Uudessa versiossa arvi-

ointiasteikko on 1–7. (CustomerThermometer 2019.) Asteikon laajentamisen ta-

voitteena on tarkkuuden lisääminen sekä helpottaa vastausten perusteella tehtä-

vää tulkintaa esimerkiksi asiakasuskollisuudesta (Ahvenainen ym. 2017, 28).

2.4 Digiajan asiakaskokemus

Komulainen (2018, 295) mainitsee kolme asiakaspalvelun kehittämisessä nouse-

vaa trendiä. Ensiksikin asiakaspalvelu paranee ja asiakaskokemukseen panos-

tamisen seurauksena parhaiden yritysten liikevaihto kasvaa. Sen myötä asiak-

kaat oppivat odottamaan parempaa palvelua myös muilta yrityksiltä. Toiseksi

arvo ja asiakaskokemus nousevat hintaa tärkeämmiksi tekijöiksi. Asiakaskoke-

mus läpäisee kaikki liiketoiminta-alueet, se ei rajoitu vain yritysten kuluttajakaup-

paan. Kolmantena trendinä asiakaspalvelun painopiste on entistä enemmän asi-

akkaan saamassa hyödyssä. Asiakkaille tarjotaan käyttöohjeita, videoita ja

esimerkiksi verkkovalmennuksia, joiden avulla tuotteiden tai palveluiden käyttö ja

niistä hyötyminen on helpompaa. Samalla vähennetään turhaa selvittelyä asia-

kaspalvelussa. (Komulainen 2018, 295–296.)

Vaikka teknologia kehittyy nopeasti, eivät asiakaskokemuksen peruselementit

ole digiaikana muuttuneet. Kokonaisuus, jonka muodostavat yrityksen kulttuuri,

sisäiset kyvykkyydet, prosessit, brändi ja mittaaminen, on edelleen tarkastelun

kohteena asiakaskokemusta kehitettäessä painopisteen siirtyessä teknologia-

avusteiseksi. (Gerdt & Eskelinen, 2018, 14.) Hiltunen (2017) rohkaisee yrityksen

johtoa kyseenalaistamaan olemassa olevat prosessit, ei vain sähköistämään
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niitä. Näin voidaan tuottaa nykyaikana asiakkaiden vaatima asiakaskokemus.

Asiakasymmärrys ja asiakkaan nostaminen toiminnan keskiöön on perusvaati-

muksena myös digitaalisessa ajassa. (Hiltunen 2017.) Asiakaskokemuksen joh-

tamista ja kehittämistä varten on tärkeää rakentaa prosessit, joilla asiakaspa-

lautetta ja kehitysideoita kerätään ja analysoidaan (Savolainen & Lehmuskoski

2017, 224.)

Gerdt & Eskelinen (2018, 56-57) kiteyttävät (kuvio 14) asiakaskokemuksen kehit-

tämisen neljään osa-alueeseen: palvelun nopeus, personointi ja käyttäjäystäväl-

lisyys ja näitä tukeva teknologiaympäristö.

Kuvio 14. Digiajan asiakaskokemuksen keskeiset kehitysalueet (Gerdt & Eskeli-

nen 208, 57).

Asiakkaiden odotusarvona palvelut ovat helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä, li-

säksi ne ovat helposti saatavilla ja säästävät aikaa. (Koivisto ym. 2019, 23). Digi-

aikana palvelun pitää olla aina saatavilla, reaaliaikaista ja pitkälti automatisoitua.

Aiemmin yritykset pyrkivät siihen, että asiakaspalvelu tuntuu henkilökohtaiselta.

Nykyään vaaditaan enemmän; asiakaskokemuksen pitää olla henkilökohtainen.

Käyttäjäystävällisyys korostuu käyttöliittymäteknologiassa; sen pitää olla helppo-

käyttöinen ja yksinkertainen. Neljäntenä tekijänä digiajan asiakaskokemuksen

kehittämisessä ja onnistumisessa tarvitaan kunnollinen teknologiaympäristö, IT-

infrastruktuuri. (Gerdt & Eskelinen 2018, 57–59.)

Kankkunen & Österlund (2012, 57) toteavat, että digiaikana asiakkaiden odotuk-

set palvelun laadusta ovat nousseet uusiin korkeuksiin. Yrityksen pitää pystyä
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tarjoamaan ainakin kaksi toisistaan täysin poikkeavaa tapaa palveluun: helppo ja

nopea itsepalvelu mutta samalla toisena ääripäänä kaiken kattava täyshoito. Di-

giajan asiakas haluaa löytää tarvitsemansa tiedon ja lisäksi tehdä tarvittavat toi-

met palvelun saamiseksi itsenäisesti verkkopalvelussa. Toisinaan, todennäköi-

sesti harvoin, asiakas valitsee täyden palvelun. Merkitys sille, että tuo palvelu on

valittavissa, on suuri.  (Kankkunen & Österlund 2012, 57–59.) Myös Koivisto ym.

(2019, 23) toteavat asiakkaiden odottavan henkilökohtaisten kohtaamisten ja yk-

silöllisten tarjousten lisäksi juuri heille räätälöityjä kokemuksia.

3 Kehittämistyön lähestymistapa ja tiedonhankinnan mene-
telmät

3.1 Lähestymistapa

Tämän kehittämistyön lopputuloksena on yhteenveto siitä, kuinka asiakaspalve-

lussa käytettävä uusi tapahtumanhallintajärjestelmä saatiin vastaamaan asiak-

kaiden, henkilöstön ja johdon tarpeisiin palvelumuotoilun keinoja hyödyntämällä.

Tavoitteen saavuttamiseksi asetettiin tutkimuskysymykset:

1) Miten voidaan palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen huomioida

asiakkaiden toiveet, kommentit ja kritiikki tapahtumanhallintajärjestel-

mää kehitettäessä?

2) Miten henkilöstön ja johdon odotukset järjestelmälle saadaan täytet-

tyä käytettävyyden ja tiedolla johtamisen näkökulmasta?

Kehittämistyön lähestymistavan valinta ei ollut yksiselitteistä. Ojasalo, Moilanen

& Ritalahti (2015, 37–38) toteavat, että konstruktiivisessa tutkimuksessa muutos

kohdistuu konkreettiseen kohteeseen kuten tietojärjestelmä, menetelmä, suunni-

telma, malli, ohje tai käsikirja. Konstruktiiviselle lähestymistavalle on luonteen-

omaista tiivis vuoropuhelu teorian ja käytännön välillä. Kehittämistyön lopputulok-

sena olevan ratkaisun toteuttaminen sekä sen käytännön toimivuuden ja

hyödyllisyyden arviointi ovat keskeistä konstruktiivisessa tutkimuksessa.
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Palvelumuotoilu voi tavoitteiltaan olla lähellä konstruktiivista tutkimusta, erotuk-

sena on sen käytännön toteuttamisessa korostuva käyttäjäkeskeisyys ja koke-

muksellisuus (Ojasalo ym. 2015, 38). Lukka (2001) linjaa konstruktiivisen tutki-

musotteen yhdeksi tavaksi case-tutkimuksen suorittamiseen. Ojasalon ym.

(2015, 52–53) mukaan tapaustutkimuksessa oleellista on ymmärtää tutkimuksen

kohde tiettynä kokonaisuutena, tapauksena.

Löysin kaikista edellä mainituista menetelmistä opinnäytetyöhöni soveltuvia piir-

teitä. Koska uuden asiakaspalvelujärjestelmän toteuttamisen keskeisenä tavoit-

teena oli sujuva asiakaskokemus, valitsin lähestymistavaksi palvelumuotoilun.

Jos ajatellaan toteutettua järjestelmäprojektia kokonaisuutena, siinä olivat kon-

struktiivisen tutkimuksen vaiheet tunnistettavissa, ja näin ollen myös konstruktii-

vinen tutkimus olisi sopinut lähestymistavaksi hyvin.

3.1.1 Palvelumuotoilu

Tuulaniemen (2016, 61) mukaan palvelumuotoilu sopii ja kuuluu kaikille. Palve-

lumuotoilu on palveluiden systemaattista innovointia ja merkityksellisten koke-

muksien tuottamista. Lisäksi palvelumuotoilu huolehtii brändin ja ihmisten väli-

sestä vuorovaikutuksesta. (Tuulaniemi 2016, 61).

Koiviston ym. (2019, 32) mukaan Service Design, palvelumuotoilun englannin-

kielinen termi, esiintyi jo 80-luvulla käsitteenä palvelujen markkinointia ja johta-

mista käsittelevässä kirjallisuudessa. Tuulaniemen (2016, 61) mukaan palvelu-

muotoilu on 1990-luvun alkupuolella syntynyt, melko uusi osaamisala. Isommaksi

ilmiöksi palvelumuotoilu alkoi kehittyä 2000-luvun puolivälissä (Koivisto ym.

2019, 32).

Palvelumuotoilu linkittyy vahvasti digitalisaatioon (Nummela 2017). Teknologian

ja varsinkin internetin kasvu ja kehitys ovat olleet merkittäviä tekijöitä palvelualan

kehityspaineisiin mutta myös mahdollisuuksien lisääntymiseen (Tuulaniemi 2016,

61).
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Miettinen (2011, 10) näkee käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan suurena mah-

dollisuutena myös julkiselle sektorille. Palvelumuotoilun avulla voidaan verova-

roin tuottaa kansalaisille ja yrityksille mahdollisimman suuri arvo käytettävissä

olevilla resursseilla. Palvelumuotoilu tuo uuden, käyttäjälähtöisen näkökulman ja

työkalun palveluiden kehittämiseen (Miettinen 2011, 11).

Mänttäri (2014, 109) pohtii käyttäjälähtöisyyden motivaatioita julkisella sektorilla.

Säästyvät kustannukset, asiakastyytyväisyys ja sen seurauksena parantunut työ-

tyytyväisyys synnyttävät kustannustehokkuutta. Julkinen sektori tarvitsee käyttä-

jälähtöistä ajattelua sekä uudenlaisia, ennaltaehkäisevyyteen perustuvia palve-

luita ja toimintamalleja, joilla nykyiset palvelut tehdään tarpeettomiksi.

Esimerkkinä Mänttäri (2014, 109) käyttää veroehdotusta. Muotoilu tuo kehittämi-

seen tarvittavat työkalut myös julkisten palveluiden uudistamisessa. (Mänttäri

2014, 109.)

3.1.2 Palvelumuotoilun määritelmiä

Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider (2017, 21–22) listaavat palvelumuo-

toilulle useampia määritelmiä. Palvelumuotoilu on tapa ajatella, käytännönlä-

heistä yhdessä kehittämistä, sen avulla etsitään tasapainoa teknologian mahdol-

lisuuksien, käyttäjän tarpeiden ja liiketoiminnan kannattavuuden välillä.

Palvelumuotoilu on myös iteratiivinen prosessi. Palvelumuotoilu voidaan ymmär-

tää myös kokoelmana työkaluja, joiden avulla voidaan herättää keskustelua ja

luoda yhteistä ymmärrystä. Palvelumuotoilu on myös poikkitieteellinen kieli, joka

yhdistää muotoilussa tarvittavia eri osa-alueiden ammattilaisia. Viimeisenä mää-

ritelmänä palvelumuotoilu on tapa johtaa palveluiden kehittämistä tai jopa koko

yritystä. (Stickdorn ym. 2017, 21–22.)

Tuulaniemen (2011, 24) mukaan palvelumuotoilu on osaamista. Se auttaa orga-

nisaatiota havaitsemaan palveluiden strategiset mahdollisuudet liiketoiminnassa,

innovoimaan uusia palveluita sekä kehittämään olemassa olevia palveluita. Pal-

velumuotoilu on tapa yhdistää vanhoja asioita uudella tavalla. (Tuulaniemi 2011,

24.)
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Palvelumuotoilun prosessi aloitetaan ymmärtämällä asiakkaan tarpeet, unelmat

ja toiveet (Miettinen 2011, 18). ”Palvelumuotoilu on toimintaa, jossa muotoilun

menetelmiä hyödynnetään osana asiakkaalle luotavan kokemuksen kehittämistä

ja johtamista.” (Löytänä & Kortesuo 2015, 118). Palvelumuotoilussa korostuu asi-

akkaan käyttökokemuksen ymmärtäminen. Palvelumuotoilija keskittyy tulkitse-

maan asiakkaan käyttäytymistä ja tarpeita, myös tiedostamattomia. Parhaimmil-

laan palvelumuotoilun lopputuloksena on odotukset ylittäviä, selkeitä ja arvoa

tuottavia kokemuksia. (Löytänä & Kortesuo 2015, 118–119.)

Rantasen (2016, 13) mukaan ”palvelumuotoilu tarjoaa hyviä kehittämisen työka-

luja ja ajattelumalleja erilaisiin kohtaamisiin ja niiden muotoiluun. Palvelumuotoilu

perustuu ajatukseen muotoilla palveluja käyttäjälähtöisesti. Palvelumuotoilu on

kohtaamisten muotoilua teollisen muotoilun keinoin.” (Rantanen 2016, 13.)

Oma käsitykseni palvelumuotoilusta on avartunut todella paljon osin toteutetun

järjestelmäprojektin kautta, mutta erityisesti opinnäytetyön materiaalien etsinnän

ja niihin tutustumisen myötä. Viime vuonna suorittamani tuotekehitystyön erityis-

ammattitutkinto oli hyvä tuki niin opinnäytetyölle kuin myös tämänhetkiseen palk-

katyöhöni. Palvelumuotoilu on trendikästä mutta mielestäni samalla lähes välttä-

mätöntä toimijoille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita asiakkaasta ja onnistuneesta

asiakaskokemuksesta.

3.1.3 Palvelumuotoilun prosessi

Palvelumuotoilun tavoitteena on luoda käyttäjän kannalta helppokäyttöisiä, hyö-

dyllisiä ja haluttavia palvelukokemuksia ja palveluorganisaation näkökulmasta

vaikuttavia, tehokkaita, kannattavia ja erottuvia palvelukonsepteja. Vaikka palve-

lumuotoilun keskeinen periaate on luovuus, siinä pyritään hyvin kontrolloidun pro-

sessin avulla luomaan käyttökelpoisia tulevaisuuden tarpeita vastaavia käytän-

nön ratkaisuja. (Ojasalo ym. 2015, 71–72.)
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Ojasalon ym. (2015, 74) mukaan palvelumuotoilun prosessimallin erottaa perin-

teisestä, suoraviivaisesti etenevästä ongelmanratkaisunprosessista se, että pal-

velumuotoilussa prosessin vaiheet toistuvat nopeasti ja useaan kertaan (kuvio

15). Toinen perinteisestä suunnitteluprosessista erottava tekijä on palvelumuo-

toilun prosessin ensimmäinen vaihe, jonka tavoitteena on asiakasymmärryksen

hankinta ennen ideointivaiheeseen siirtymistä. (Ojasalo ym. 2015, 74.) Myös

Stickdorn & Schneider (2013, 128–129) korostavat yrityksen kulttuurin ja toimin-

taympäristön kartoittamisen tärkeyttä. Vaikka palvelumuotoilun keskeisenä aja-

tuksena on asettaa asiakas keskiöön, käynnistyy kartoittaminen harvoin yrityksen

loppuasiakkaasta. Tyypillisesti palvelumuotoilija aloittaa työnsä selvittämällä min-

kälainen kulttuuri yrityksessä on ja mitkä ovat sen tavoitteet. Palvelumuotoilun

prosessi aloitetaan määrittämällä muotoilun kohde, ongelma, joka pitäisi rat-

kaista. (Stickdorn & Schneider 2013, 128–129.)

Kuvio 15. Palvelumuotoilun prosessi (Ojasalo ym. 2015, 75).

Vastaavasti Stickdorn & Schneider (2013, 122–123) kuvaavat palvelumuotoilun

iteratiiviseksi prosessiksi, jonka vaiheet ovat: tutkiminen (exploration), luominen

(creation), pohdiskelu (reflection) ja toteutus (implemention) (kuvio 16). Prosessin

jokaisessa vaiheessa on mahdollista palata edelliseen vaiheeseen tai jopa aloit-

taa prosessi alusta uudestaan. Olennaisinta on ottaa opiksi edellisen kierroksen

virheistä. Stickdorn & Schneider korostavat, että heidän kuvaamansa prosessi on

karkea kehys, ei ehdottoman tarkkaan noudatettavaksi tarkoitettu ohjeistus.

(Stickdorn & Schneider 2013, 124–126.)
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Kuvio 16. Service Design Thinking is an Iterative Process (Stickdorn & Schneider

2013, 122–123).

Sekä Stickdorn & Schneider (2013, 127) että Koivisto ym. (2019, 42–47) esitte-

levät brittiläisen Design Councilin vuonna 2005 lanseeraamaan ”Tuplatimantti”-

prosessimallin (kuvio 17). Mallissa kuvataan palvelumuotoilun prosessi kahdella

timantilla, jotka ovat tosiaan seuraavia vaiheita. Ensimmäinen timantin aikana

tunnistetaan ratkaistava ongelma. Jälkimmäisen timantin aikana kehitetään rat-

kaisu ensimmäisessä timantissa tunnistettuun ongelmaan. (Koivisto ym., 2019,

42-43.)

Kuvio 17. British Design Councilin Tuplatimantti-prosessimalli (Koivisto ym. 2019,

43).



30

3.2 Tiedonhankinnan menetelmät

Kvantitatiivisessa eli määrällisessä ja kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuk-

sessa kiinnitetään huomiota eri asioihin. Yksinkertaistetusti voidaan todeta, että

määrällinen tutkimus pohjautuu mitattavuuteen, kun laadullinen tutkimus puoles-

taan operoi kielellä ja teksteillä. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paa-

vilainen 2014, 80.) Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat lähellä toisiaan

ja niitä on käytännössä vaikeata rajata toisistaan. Niitä voidaan pitää toinen tois-

taan täydentävinä lähestymistapoina ja niitä voidaan käyttää rinnakkain. Toi-

saalta kvantitatiivinen vaihe voi myös edeltää kvalitatiivista vaihetta. (Hirsjärvi,

Remes & Sajavaara 2009, 136–137.)

Tässä opinnäytetyössä käytin asiakastyytyväisyyskyselyitä kvantitatiivisena tie-

donhankinnan menetelmänä numeeristen tulosten osalta. Asiakastyytyväisyys-

kyselyiden avoimia vastauksia hyödynsin laadullisen tutkimuksen pohjana. Muita

käyttämiäni kvalitatiivisia menetelmiä olivat asiakkaiden haastattelut, Palkeiden

oman henkilöstön ryhmähaastattelut sekä benchmarking-vierailut.

3.2.1 Kysely

Yleisin määrällisessä tutkimusmenetelmässä käytetty tapa kerätä aineistoa on

kysely (Vilkka 2015, 94). Kyselyllä voidaan nopeasti ja tehokkaasti kerätä suu-

relta ihmismäärältä laaja tutkimusaineisto. Tyypillisesti kyselyiden tulokset ovat

numeroihin perustuvia ja siksi niitä on helppo analysoida ja raportoida. Kyselyn

heikkoutena pidetään vastausten mahdollista pinnallisuutta – ovatko vastaajat

suhtautuneet kyselyyn vakavasti, ovatko vastausvaihtoehdot olleet sopivia ja

ovatko vastaajat ylipäätään olleet riittävän tietoisia aiheesta vastatakseen kysy-

myksiin luotettavalla tasolla. Kysely voidaan toteuttaa eri tavoin. Tavallisimmat

tavat ovat internetissä täytettävät kyselyt sekä postitse lähetettävät lomakkeet,

joissa vastaaja täyttää lomakkeen itse. Kysely voidaan toteuttaa myös puheli-

mitse tai kasvokkain, näissä toteutustavoissa vastaukset lomakkeelle kirjaa haas-

tattelija. Kysely soveltuu laajasti monenlaisten ilmiöiden ja aiheiden tiedonhan-

kintaan. Perusvaatimuksena kyselyn käytölle nähdään se, että tutkittavasta
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aiheesta on riittävästi jo olemassa olevaa tietoa. Jos tietoa on kovin vähän, on

kyselylomakkeen suunnittelu vaikeaa ja siksi vastaukset voivat olla epäluotetta-

via. (Ojasalo ym. 2015, 121–122; Ronkainen ym. 2014, 113–114.)

Sähköiset kyselyt ovat yleistyneet viime aikoina voimakkaasti. Niihin on tarjolla

useita helppokäyttöisiä ohjelmistoja, esimerkiksi Webpropol, Digium Questback

ja SurveyMonkey. Ohjelmistoilla voidaan toteuttaa kyselyt alusta loppuun: laatia

lomakkeet, kerätä vastaukset sekä raportoida tulokset. Kysely voidaan jakaa vas-

taajille vaikkapa sähköpostilla tai yrityksen kotisivulla. Myös sosiaalista mediaa

voidaan hyödyntää vastaajien tavoittamisessa. (Ojasalo ym. 2015, 128.) Sähkö-

posti- ja internetkyselyt toimivat parhaiten silloin, kun kohderyhmänä on yritysten

tai muiden organisaatioiden toimijoita, joilla tiedetään olevan tekniset mahdolli-

suudet vastata kyselyyn verkossa (Vilkka 2015, 95).

Ojasalo ym. (2016, 128–129) pitävät sähköisten kyselyiden vahvuuksina niiden

edullisuutta, nopeutta ja vaivattomuutta. Sähköinen kysely mahdollistaa jatkuvan

ja reaaliaikaisen tiedonkeruun. Myös kysymysten mukauttamista vastaajan aikai-

sempien vastausten perusteella on mahdollista tehdä sähköisesti toteutettavassa

tiedonhankinnassa. Sähköisen tiedonkeruun haasteina Ojasalo ym. (2015, 129)

näkevät erilaisten kyselyiden määrän räjähdysmäisen kasvun, joka johtuu säh-

köisten kyselyiden halpuudesta, helppoudesta ja nopeudesta. Kyselyiden tulva

on synnyttänyt vastausväsymystä, joka on aiheuttanut kyselytutkimusten vas-

tausprosenttien pienentymistä. (Ojasalo ym. 2015, 129.)

3.2.2 Ryhmähaastattelu

Kananen (2015, 149) toteaa, että ryhmähaastattelussa saadaan tiivistettyä tietoa

lyhyessä ajassa. Ojasalon ym. (2015, 111) mukaan ryhmähaastattelussa eli fo-

kusryhmämenetelmässä on tyypillisesti noin 6–12 osallistujaa. Ryhmähaastatte-

lun etu suhteessa yksilöhaastatteluun on siinä, että ryhmän dynamiikka voi viedä

käsiteltäviä asioita uusille tasoille. Usein käytetään rennomman tunnelman luo-

miseksi useampaa kuin yhtä haastattelijaa. Samalla voidaan jakaa vastuita niin,

että toinen haastattelija osallistuu aktiivisemmin ryhmän keskusteluun toisen
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haastattelijan kirjatessa asioita muistiin. Ryhmän vetäjän vastuulla on keskuste-

lun ohjaaminen. Hän samalla varmistaa, että halutut aiheet käydään läpi. Kes-

kustelutilaisuuden kesto on yleensä yhdestä kolmeen tuntia.  (Ojasalo ym. 2015,

111–112.)

Fokusryhmähaastattelussa on yleensä kaksi haastattelijaa (Ronkainen ym. 2014,

116).  Fokusryhmämenetelmässä asetetaan aluksi tavoitteet eli määritetään, mitä

tietoa ryhmältä halutaan. Seuraava vaihe on määrittää osallistujat, minkä tyyppi-

siä heidän tulisi olla. Kun henkilöt on valittu, aloitetaan keskustelut. Ne suositel-

laan käytäviksi yrityksen tilojen ulkopuolella ilmapiirin rentouttamiseksi. Keskus-

telut voidaan nauhoittaa ja kirjata myöhemmin ylös. Fokusryhmä voi olla yrityksen

sisäinen tai ulkoinen. Sisäiset fokusryhmät voivat koostua esimerkiksi työnteki-

jöistä tai johdon edustajista. On mahdollista tehdä sekaryhmiä valitsemalla yh-

teen ryhmään eri henkilöstöryhmien edustajia. Ulkoiset fokusryhmät voivat koos-

tua esimerkiksi yrityksen kumppaneista sekä nykyisistä tai potentiaalisista

asiakkaista. (Ojasalo ym. 2015, 112.)

3.2.3 Benchmarking

Benchmarking on menetelmä, jossa tutkitaan sitä, miten ja miksi toiset organi-

saatiot toimivat ja menestyvät. Vertailukohteina voivat olla muiden toimialojen or-

ganisaatiot, kilpailijat tai vaikkapa oman yrityksen muut osastot. Benchmarkingin

tulosten perusteella otetaan usein käyttöön muualla hyväksi havaittuja tapoja toi-

mia. (Ojasalo ym. 2015, 186.) Toisaalta benchmarking on jatkuva, järjestelmälli-

nen prosessi, jonka avulla tunnistetaan, ymmärretään ja sovelletaan parhaita me-

netelmiä ja toimintatapoja oman organisaation suorituskyvyn kehittämiseksi (Niva

& Tuominen 2005, 5).

Benchmarking-vierailu on suunnitellumpi ja järjestelmällisempi kuin tavallinen yri-

tysvierailu. Etukäteen on hyvä tehdä lista asioista, joihin vierailun aikana kiinnite-

tään erityisesti huomiota ja halutaan saada vastauksia. Vierailun jälkeen havain-

not ja vastaukset käydään kriittisesti läpi ja niitä sovelletaan omaan

organisaatioon. On olennaista ymmärtää mistä havainnoista voidaan oppia uutta,



33

mitä voidaan soveltaa suoraan ja mikä vaatii jatkokehittämistä ennen kuin sitä

voidaan hyödyntää omassa toiminnassa. Vertaamalla oman yrityksen toimintaa

toiseen yritykseen on mahdollista parantaa oman yrityksen kilpailuasemaa monin

tavoin. (Ojasalo ym. 2015, 186.)

4 Kehittämistyön suunnittelu ja toteutus

Uuden tapahtumanhallintajärjestelmän kehitysprojektissa keskeisenä ohjaavana

tekijänä oli asiakasnäkökulma. Tavoitteena oli palvelun tarjoaminen yhden kon-

taktin periaatteella asiakkaan valitsemassa palvelukanavassa, vaihtoehtoina ta-

pahtumanhallintajärjestelmä, puhelin tai chat. Erityisesti tapahtumanhallintajär-

jestelmä asiakkaalle näkyvä osuus, portaali, haluttiin rakentaa mahdollisimman

helpoksi ja miellyttäväksi käyttää.

4.1 Palvelukanavat lähtötilanteessa

Palkeet tarjoaa asiakkailleen monikanavaista palvelua. Komulaisen (2018, 96)

mukaan palvelukanavat ovat asiakkaan kosketuspisteitä ja ne ovat merkitykselli-

siä asiakaskokemuksen syntymisessä. Lähtötilanteessa Palkeilla oli kolme viral-

lista palvelukanavaa (kuvio 18):

1) Asiakastuki- eli AT-järjestelmä.

2) Palveluryhmä- tai palvelukohtaisia, yhteiskäyttöisiä sähköpostilaati-

koita yhteensä noin 30 kpl.

3) Palveluryhmäkohtaisia ACD-soittosarjoja tai palvelunumeroita, yh-

teensä noin 40 kpl.
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Kuvio 18. Palkeiden palvelukanavat ennen asiakaspalvelumallin uudistamista.

AT-järjestelmä oli saanut huonoa palautetta niin asiakkailta kuin henkilöstöltä jo

pitkään. Sähköpostilaatikoiden osalta palvelupyyntöjen lukumäärän sekä etene-

misen seuranta oli vähintäänkin haastavaa ja epätarkkaa. Soittosarjojen puhelu-

määristä saatiin raportteja mutta sekään ei ollut täysin luotettava mittari koska

soittosarjojen lisäksi oli käytössä lähes saman verran yksittäisiä palvelunume-

roita, joiden puhelumääriä ei saatu raportoitua. Asiakkaiden palvelupyyntöjä kä-

siteltiin useissa eri kanavissa eikä siksi keskitettyä tilanne- ja tilastotietoa ollut

saatavilla. AT-järjestelmästä sai tuotettua raportteja johdon ja esimiesten tarpei-

siin, mutta niissäkin oli omat haasteensa. Esimiesten oli haastavaa muodostaa

kokonaiskuvaa ryhmänsä palvelupyyntötilanteesta. Prosessipäälliköille tilanne-

kuvan saaminen oli lähes mahdotonta.

Asiakkaille julkaistavia, kirjanpitoyksiköittäin yksilöllisesti ylläpidettäviä palveluka-

navatiedotteita oli useita kymmeniä. Niiden ylläpitäminen koettiin työlääksi, ja sitä

jouduttiin tekemään aina organisaation ja/tai palveluryhmien asiakkuuksien muut-

tuessa. Kuviossa 19 on esimerkki Palkeet-viraston asiakaspalvelumallin uudista-

mista edeltävästä palvelukanavatiedotteesta. Siinä yksittäiselle asiakasvirastolle

on palvelukanaviksi varsinaisen tapahtumahallintajärjestelmän lisäksi kirjattu

seitsemän puhelinnumeroa ja viisi sähköpostiosoitetta.
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Kuvio 19. Palkeet-viraston palvelukanavatiedote ennen asiakaspalvelun uudista-

mista.

Uudistamisprojektin keskeiset tavoitteet tapahtumanhallintajärjestelmän uusimi-

sen osalta olivat:

1) Asiakaspalveluun ja palvelupyyntöjen käsittelyyn liittyvät työvälineet

on hankittu ja käyttöönotettu.

2) Hankittu työkalu (järjestelmä) on toteutettu, pilotoitu sekä käyttöönot-

tomalli on määritetty ja hyväksytty.

3) Asiakaspalvelumalli (sekä järjestelmä) on viestitty ja käyttöönotettu

asiakkaille.

(Herttuainen 2017.)

Tavoitteena osana asiakaspalvelumallin tavoitetilaa oli selkiyttää ja yhtenäistää

asiakkaille tarjottavia palvelukanavia.

4.2 Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa projektiryhmän käytettävissä olivat Palkeiden ulkopuoli-

sella toimijalla teettämät asiakastyytyväisyyskyselyt vuosilta 2015–2017. Lisäksi

teimme ryhmähaastatteluja henkilöstön toiveiden ja tarpeiden ymmärtämiseksi
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sekä kävimme benchmarking-vierailuilla. Näistä muodostimme kehittämisen ko-

konaisuuden (kuvio 20), jonka pohjalta suunnittelutyö sovellustoimittajan kanssa

aloitettiin.

Kuvio 20. Järjestelmän suunnittelua ohjaavat tietokokonaisuudet.

4.2.1 Asiakastyytyväisyyskyselyt

Yksi tapa mitata asiakkaiden tyytyväisyyttä Palkeiden toimintaan on vuosittain to-

teutettava asiakastyytyväisyyskysely. Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadaan ar-

vokkaita kommentteja muun muassa asiakaspalvelujärjestelmän sekä muiden

palvelukanavien ongelma- ja kehittämiskohteista. Numeeristen tulosten osalta

kysely on menetelmänä kvantitatiivinen eli määrällinen ja se on mielestäni erin-

omainen tapa hankkia tietoa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Miten voi-

daan palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen huomioida asiakkaiden toiveet,

kommentit ja kritiikki tapahtumanhallintajärjestelmää kehitettäessä?

Rajasin asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksista tutkimuksen kohteeksi palvelu-

kanavia koskevan kokonaisuuden. Numeeristen tulosten lisäksi tutkin
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palvelukanavia koskevia avoimia vastauksia kvalitatiivisesta näkökulmasta.

Koska Palkeiden palvelukanavat uudistettiin marraskuussa 2017, päivitettiin niitä

koskevat kysymykset vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyyn (kuvio 21).

Kuvio 21. Muutokset palvelukanavat-osion kysymyksissä vuodesta 2017 vuoteen

2018.

Palkeiden asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan Internet-kyselynä. Vuosina

2015–2017 se tehtiin kunkin vuoden toukokuussa. Vuonna 2018 kysely toteutet-

tiin huhti-toukokuussa ja vuonna 2019 kokonaisuudessaan huhtikuussa. Kyselyn

kohderyhmänä olivat:

· asiakasvirastojen talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden yhteyshen-

kilöt

· Paletin eli Palkeiden extranetin käyttäjät

· Palkeiden tuotantojärjestelmien (Kieku, M2, Rondo) yhteyshenkilöt

· Asiakassopimusten yhteyshenkilöt ja allekirjoittajat

· Hinnoittelun yhteyshenkilöt

· Palkeiden asiakasneuvottelukunta

Vastaajamäärät sekä vastausprosentti ovat pysyneet jokseenkin samalla tasolla

vuodesta toiseen (kuvio 22) lukuun ottamatta tuoreinta, vuoden 2019 kyselyä,

jossa vastausprosentti oli vain 25. Vastausprosentin pienentymistä voisikin selit-

tää se, että laajat, vuosittain toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt alkavat olla

vanhanaikaisia ja ongelmallisia (Löytänä & Kortesuo 2015, 193–194).
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Kuvio 22. Vastaajien lukumäärä ja vastausprosentti vuosina 2015–2019.

Projektin suunnitteluvaiheessa projektiryhmällä oli käytettävissään asiakastyyty-

väisyyskyselyt vuosilta 2015–2017. Seuraavaksi esittelen tapahtumanhallintaan

ja asiakaspalveluun liittyvät, Asiakaspalvelun uudistaminen -projektin kannalta

keskeiset havainnot asiakastyytyväisyyskyselyistä.

Asiakkaiden tyytyväisyys käytössä olleisiin palvelukanaviin laski vuosi vuodelta

(kuvio 23). Numeerisesti mitattuna sähköposti koettiin parhaaksi palvelukana-

vaksi. Huonoimmat pisteet sai vuosina 2015 ja 2016 AT-järjestelmä. Vuoden

2017 kyselyn mukaan asiakkaat olivat erityisen tyytymättömiä puhelimitse toteu-

tettavaan palveluun.

Kuvio 23. Asiakkaiden tyytyväisyys palvelukanavittain.
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Avoimissa vastauksissa eniten kommentteja ja samalla myös kritiikkiä osakseen

sai AT-järjestelmä. Taulukossa 2 on listattu useimmin mainitut kehittämiskohteet

ja epäkohdat kunkin vuoden osalta. Näiden selkeimmin esiin nousseiden kom-

menttien lisäksi järjestelmään kaivattiin chat-toimintoa, mahdollisuutta määrittää

järjestelmään sijainen, raportointia, tietämyskantaa sekä näkyvyyttä kollegoiden

tekemiin pyyntöihin.

Taulukko 2. AT-järjestelmän TOP5-puutteet.

Sija Vuosi 2015 2016 2017
1. Tikettien haku- ja lajit-

telutoimintojen kehittä-
minen

Tikettien haku- ja lajit-
telutoimintojen kehittä-
minen

Tikettien haku- ja lajit-
telutoimintojen kehittä-
minen

2. Kankea, hidas ja köm-
pelö

Kankea, hidas ja köm-
pelö

Kankea, hidas ja köm-
pelö

3. Kirjautuminen hanka-
laa

Selkeämpi palveluva-
likko

Automaattisten sähkö-
posti-ilmoitusten puute
mutta myös turhat
sähköposti-ilmoitukset

4. Käyttäjäystävällisempi
ja yksinkertaisempi

Liitteiden lisääminen
hankalaa

Kirjautuminen hanka-
laa

5. Selkeämpi palveluva-
likko

Kirjautuminen hanka-
laa

Selkeämpi palveluva-
likko

4.2.2 Asiakashaastattelut

Asiakastyytyväisyyskyselyiden lisäksi projektiryhmän edustajat haastattelivat

teemahaastattelun tapaan puhelimessa tai Skype-kokouksessa vuoden 2017

helmi-maaliskuussa yhteensä 13 eri hallinnonalojen virastojen ammattikäyttäjää.

Haastatteluissa keskityttiin nimenomaan Palkeiden palveluun liittyviin ajatuksiin,

toiveisiin ja näkemyksiin, ei niinkään uuden järjestelmään ominaisuuksiin, mutta

osa vastauksista sivusi myös järjestelmää ja sen ominaisuuksia. Asiakashaastat-

telujen kysymykset on esitetty kuviossa 24.
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Kuvio 24. Asiakaspalvelun uudistaminen -projektin asiakashaastattelurunko.

Vastaajista 69% nosti esiin chat-toiminnallisuuden. Se nähtiin helppona tapana

saada nopeasti tietoa. Chatin toivottiin olevan helppokäyttöinen ja yksinkertainen.

Se voisi olla suunnattu erikseen sekä ammattikäyttäjille että palkansaajille, ja olisi

hyvä jaotella palvelualueittain.

Itsepalvelu tunnistettiin hyväksi vaihtoehdoksi niin ammattikäyttäjille kuin palkan-

saajillekin esimerkiksi verokortteihin, palkkatodistukseen ja -laskelmaan liitty-

vissä asioissa. Itsepalveluun liittyen useampi vastaaja mainitsi tietopankin tai tie-

tämyskannan, josta löytyisi valmiita vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

4.2.3 Palveluryhmien ja johdon haastattelut

Ryhmähaastattelu on kvalitatiivinen eli laadullinen tiedonhankintamenetelmä

(Kananen 2015, 148; Ojasalo ym. 2015, 105). Käytin sitä saadakseni tietoa toi-

seen tutkimuskysymykseen: Miten henkilöstön ja johdon odotukset järjestelmälle

saadaan täytettyä käytettävyyden ja tiedolla johtamisen näkökulmasta?

Haastateltavia palveluryhmiä tai niihin verrattavia kokonaisuuksia oli keväällä

2017 kaikkiaan 32 kappaletta. Vastaukset saatiin 22 ryhmältä, vastausprosentin

ollessa 69%. Ryhmähaastattelun pohjaksi projektiryhmä teki diaesityksen, jossa

esiteltiin Palkeiden toimintaympäristöön vaikuttavat muutosvoimat sekä tarvitta-

vat kyvykkyydet asiakaspalvelun uudistamiseen. Tarkoituksena oli esitellä syitä
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tulevaan muutokseen ja näin kohdistaa ryhmän ajatukset käsiteltävään aihee-

seen. Esityksessä käytiin myös läpi tulevan järjestelmän kehittämisen tiekartta

sekä käyttöönoton suunniteltu aikataulu. Omat sivunsa muodostivat kokonaisuu-

det, joihin ryhmiltä toivottiin mielipiteitä ja ajatuksia (kuvio 25). Arvioitavat koko-

naisuudet olivat:

- nykyisestä asiakaspalvelujärjestelmästä säilytettävät asiat

- nykytilasta muutosta tarvitsevat asiat

- toiveet uuden järjestelmän ominaisuuksista

- ehdotuksia asiakaspalvelun organisoitumiseen liittyen.

Diaesitys käytiin keskitetysti läpi kahdessa samansisältöisessä esimiehille suun-

natussa tilaisuudessa. Tämän jälkeen esimies sai valita, käykö hän keskustelun

ryhmänsä kanssa itsenäisestä vai haluaako hän projektiryhmän jäsenen mukaan.

Kymmenen ryhmää toimitti vastaukset esimiehen johdolla ja lopuissa ryhmissä

oli projektiryhmän edustaja viemässä keskustelua eteenpäin.

Kuvio 25. Ryhmähaastattelun aiheet.

Ryhmien vastaukset olivat hyvin samantyyppisiä keskenään. Yhteenveto (kuvio

26) säilytettävistä ja muutettavista asioista sekä toiveista uusiksi ominaisuuksista

oli selkeä viesti siitä, että järjestelmän uudistamiselle oli tarve myös ammattikäyt-

täjien eli henkilöstön näkökulmasta. Säilytettäviä ominaisuuksia oli vain 11%
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maininnoista, muutettavia ominaisuuksia 31% ja yli puolet, 59% oli monipuolisia

toiveita ja odotuksia uusista ominaisuuksista.

Kuvio 26. Ryhmähaastattelujen mainintojen jakautuminen.

Viisi eniten mainintoja saanutta säilytettävää ominaisuutta olivat:

1) Suljettuihin (myös muiden tekemiin) pyyntöihin (liitteineen) palaami-

nen oltava mahdollista, mutta nykyistä helpompaa.

2) Liitteiden lisääminen oltava mahdollista.

3) Tiketti pitää pystyä ohjaamaan toiseen ryhmään tai toiselle henkilölle.

4) Sisäinen viestintä tiketillä pitää olla mahdollista.

5) Tiketin historiatietojen on oltava näkyvissä.

Muutettavien ominaisuuksien viisi eniten mainintoja saanutta olivat:

1) Kommunikoinnin palvelupyynnöllä on oltava selkeää, sisäinen ja asi-

akkaalle näkyvä viestintä pitää helposti erottaa toisistaan.

2) Tiketin näkyvyys siirtäjälle pitää säilyttää, kun se siirretään toiseen

ryhmään.

3) Järjestelmän uloskirjautumisen aikakatkaisu poistettava tai muutet-

tava pitemmäksi.

4) Kommentointia yksinkertaistettava ja turhat välilehdet tiketeiltä pois-

tettava.

5) Tilakoodeja selkeytettävä.

59%

31%

11%

Ryhmähaastattelujen maininnat
Uudet ominaisuudet

Muutettavat ominaisuudet

Säilytettävät ominaisuudet



43

Uusia ominaisuuksia nousi ryhmien vastauksissa esiin 31 kappaletta ja ne sai-

vat yhteensä 178 mainintaa. Alla listattuna kymmenen eniten kannatusta saa-

nutta uutta ominaisuutta:

1) Järjestelmän tulee olla tekijää ohjaava, helppo ja nopea käyttää.

2) Hakutulosten lajittelu, näytettävien tietojen käyttäjäkohtainen valinta-

mahdollisuus sekä suodatukset.

3) Selkeä tilannekuva avoimista pyynnöistä: milloin ja kenen toimesta ne

on avattu.

4) Kehittynyt ja helppo hakutoiminto (vrt. Google) laajalla näkyvyydellä.

5) SLA:t, myöhästymässä/myöhässä olevien pyyntöjen erottuminen lis-

talta esim. punaisella. Muistutukset erääntyvistä pyynnöistä ja ”Odot-

taa määräaikaa” -tila.

6) Pyynnöt kaikista kanavista (mukaan lukien sähköposti ja puhelin) sa-

massa järjestelmässä.

7) Raportointi monipuolisemmaksi, esimiehelle oma näkymä. Dashboar-

dit sekä esimiehille että palveluryhmille.

8) Palvelutuotannon henkilöiden listanäkymässä on oltava mahdollisuus

luoda omia suosikkeja, lisäksi laaja näkyvyys on säilytettävä.

9) Notifikaatit käsittelijälle, kun pyyntö on osoitettu, sitä on muu-

tettu/kommentoitu tai siihen on lisätty liite.

10)  Valmiit lomakkeet asiakkaille niin, että saadaan kerralla kaikki pyyn-

nön toteuttamiseen tarvittavat tiedot.

Palveluryhmien haastattelujen lisäksi projektiryhmä kartoitti Palkeiden esimies-

ten, keskijohdon ja johdon tarpeita erityisesti raportoinnin osalta. Tätä varten jär-

jestettiin viisi erillistä Skype-työpajaa, joissa yhteisesti keskustelemalla arvioitiin

ja priorisoitiin kunkin käyttäjäryhmän (ryhmät tarpeineen listattu taulukossa 3)

keskeisimmät tarpeet raportoinnille. Keskustelun pohjaksi projektiryhmä koosti

esityksen väistyvän AT-järjestelmän mittareista ja raporteista sekä esimerkkejä

uuden palvelunhallintajärjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista. Menetelmää

voidaan luonnehtia haastatteluksi, jossa keskustelijoille tarjottiin virikkeitä esitys-

materiaalin avulla (Ronkainen ym. 2014, 116). Yhteistä kaikille ryhmille oli tarve

suodattaa tietoa helposti erilaisin perustein ja ylipäätään saada tuotettua raport-

teja itsenäisesti ja reaaliaikaisesti.
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Taulukko 3. Johdon ja esimiesten tarpeet tapahtumanhallinnan raportoinnille.

Kohderyhmä Tarpeet raportoinnille

Palvelutuotannon ja
Palkeiden johto

- päivittäiset kontaktimäärät eri suodatuksilla, esim.
palveluryhmittäin

- käsittelemättömien pyyntöjen määrä
- porautuminen raporteilta pyynnöille
- päiväjana, trendien seuranta

Asiakkuuspäälliköt - pitkään avoinna olleiden pyyntöjen seuranta
- pyyntöjen suodattaminen asiakkaittain/prosesseit-

tain/palveluittain
- asiakaskokemus ja -palaute

Prosessipäälliköt - prosessin tilaa kuvaavat koontitiedot, esim. läpime-
noajat

- mielenkiinnonkohteina massat, ei yksittäiset pyyn-
nöt

- pyyntöjen luokittelu prosesseittain
- asiakaspalautteen tilanne (NPS)

Palvelutuotannon
esimiehet

- oman ryhmän pyyntöjen seuranta erilaisin suoda-
tuksin (asiakas, henkilö)

- menneen aikajakson valinta raportointinäkymässä
- näkyvyys myös ICT:n käsittelemiin pyyntöihin

ICT:n esimiehet - reaaliaikainen palvelupyyntöjen tilanneseuranta
- tiimikohtaiset jonot palvelupyynnöille
- pyyntöjen raportointi erilaisilla suodatuksilla
- ratkaisuaikojen seuranta
- järjestelmätoimittajille välitettyjen pyyntöjen erillinen

seuranta

4.2.4 Benchmarking-vierailut

Tässä projektissa bencmarking-menetelmää käytettiin soveltaen. Suunnitteluvai-

heessa projektiryhmä halusi toisaalta tutustua tapaan toteuttaa asiakaspalvelua

ja saada samalla lisätietoa asiakaspalvelussa käytettävistä järjestelmistä.

Benchmarking-kohteiksi valittiin kaksi Palkeiden sidosryhmänä toimivaa yritystä.

Yritys A tuottaa tietoliikennepalveluita, yritys B toimii pankkisektorilla. Vierailuihin
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projektiryhmä valmistautui lähettämällä yrityksiin ennakkoon listan ryhmää kiin-

nostavista kysymyksistä. Lisäksi ryhmä teki tarkemmat muistilistat asioista (tau-

lukko 4), joihin se halusi kiinnittää erityistä huomiota:

Taulukko 4. Benchmarking-vierailulla kysyttävät asiat.

Järjestelmä Käyttöliittymä, käytettävyys, raportointi, mittarit,

dashboard-näkymä, integroidut järjestelmät.

Tekniset Arkkitehtuuri, tietoturva, asiakastiedon hallinta.

Yleiset Asiakasmäärä, sisäisten käyttäjien määrä, yh-

teydenottokanavat, aukioloajat, itsepalveluaste,

tietämyskannat.

Pyyntöjen käsittely, re-
sursointi

Miten 1-tason tehtävät on määritetty, pyyntöjen
siirtyminen prosessista toiseen, allokoidaanko

resursseja dynaamisesti?

Osaaminen, mittaaminen,
tulevaisuus

Säännölliset koulutukset vs. tarpeen mukaan,
perehdyttäminen, asiakaspalvelun mittaaminen,

tulosten hyödyntäminen, mitä uutta tulossa?

Vierailupäivän jälkeen kaikki mukana olleet seitsemän projektiryhmän jäsentä kir-

jasivat huomionsa ylös excel-taulukkoon ja niistä koostettiin yhteenveto (taulukko

5). Vierailuille asetetut tavoitteet täyttyivät, kun projektiryhmä sai arvokasta tietoa

niin asiakaspalvelun organisoimisesta kuin myös kohdeyrityksissä käytössä ole-

vista järjestelmistä. Kaikkiin ennakkokysymyksiin ei välttämättä tullut suoria vas-

tauksia, mutta kokonaisuus oli kuitenkin kattava, enemmän kuin osiensa summa.

Taulukko 5. Keskeiset havainnot benchmarking-vierailuista.

Keskeiset
havainnot

Yritys A Yritys B

Palvelukanavat Puhelin, chat, www-lomak-

keet ja itsepalveluportaali,

myös mobiilikäyttö ja -so-

vellus.

Puhelin, itsepalveluportaali

lomakkeineen, chat, verkko-

neuvottelut ja sähköposti.
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Myös mobiilikäyttö ja -sovel-

lus.

Mittarit NPS, sujuvuus, asiakas-

hyöty ja asenne.

Palveluajat, vastausajat, rat-

kaisukyky ja läpinäkyvyys.

Keskitys/
hajautus

Keskitetty palvelu kulut-

taja-asiakkaille.

Palvelu jaettu kolmeen osaan

kokonaisuuksittain.

Muuta
huomioitavaa

Kuluttaja-asiakaspalvelun
keskittäminen aloitettu jo

vuonna 2008, asiakaspal-

velua on uudistettu pala

kerrallaan kohti selkeää ta-

voitetta.

Asiakaskokemusta johde-
taan, mitataan ja seurataan

kuten liiketoimintaa (suju-

vuus, asiakashyöty, asenne).

Asiakaspalautteeseen reagoi-

daan nopeasti.

Päällimmäisenä vinkkinä Palkeiden projektiin benchmarking-vierailuista jäi mie-

leeni se, että kaikkea ei ole pakko tehdä kerralla, vaan muutoksia voi ja kannattaa

tehdä osissa. Toinen keskeinen huomio oli asiakaskokemuksen ja palvelun te-

hokkuuden mittaaminen, jota molemmat yritykset tekevät nimenomaan asia-

kasnäkökulmasta.

4.3 Järjestelmän määrittely sovellustoimittajan kanssa

Järjestelmäalustaksi valittiin ServiceNow, tuote jota Valtion tieto- ja viestintätek-

niikkakeskus Valtori tarjoaa asiakkailleen Toimi-palveluksi tuotteistettuna. Sovel-

lustoimittajana oli Sofigate Oy. Järjestelmäprojektin aikataulu oli tiukka (kuvio 27),

mutta toteutettavissa. Aikataulu edellytti sekä sovellustoimittajalta että myös Pal-

keiden projektiryhmän ydinjoukolta kokopäiväistä sitoutumista projektin työhön.
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Kuvio 27. Järjestelmäprojektin aikataulutus. Sofigate 2017a.

Kokonaisuuden hallintaa helpotti järjestelmälle suunniteltu vaiheistus, tiekartta,

siitä missä vaiheessa vuosina 2017–2020 mitäkin ominaisuuksia ja toiminnalli-

suuksia oli tarkoitus toteuttaa. Projektin ensimmäisen vaiheen lopputulos oli käyt-

töönotettu järjestelmän versio 1.0, johon sisältyivät kuviossa 28 listatut perustoi-

minnallisuudet. Portaaliin toteutettavat kielivaihtoehdot olivat suomen lisäksi

ruotsi ja englanti.

Kuvio 28. Järjestelmän versioon 1 suunniteltu toiminnallisuus.
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Uusi tapahtumanhallintajärjestelmä muodostuisi kahdesta toisiinsa kytkeytyvästä

osiosta: asiakkaille tarjottavasta palveluportaalista sekä Palkeiden henkilöstön

työkaluksi tulevasta prosessikäyttäjän käsittelijänäkymästä (kuvio 29).

Kuvio 29. Järjestelmän osiot; portaali ja käsittelijänäkymä.

Käsittelijänäkymän toiminnallinen määrittely aloitettiin toimittajan kanssa touko-

kuun lopulla. Mukana oli joukko oman työnsä asiantuntijoita eri puolilta Palkeiden

organisaatiota tuomassa arvokasta tietoa käytännön tarpeista suunnittelupöy-

tään.

Reunaehdot ja osaltaan oman haasteensa järjestelmäsuunnitteluun asettivat:

· Palkeiden voimassa oleva palveluvalikoima

· portaalikategoriat

· tietoturvavaatimukset, erityisesti turvasektorin asiakkaiden osalta

· työantajavirastoihin perustuva käyttäjien ryhmittely

· Kieku-integraatiolla tuotavat käyttäjätiedot

· palvelusopimukset ja palveluiden vasteajat (SLA)

Suunnittelua tehtiin tiiviillä tahdilla projektin ydinryhmän ja toimittajan arkkitehdin

yhteistyönä. Iso osa määrityksistä saatiin valmiiksi ja hyväksyttyä ennen heinä-

kuun ansaittua lomaa. Elokuussa määritettiin loput osat samalla kun portaalin ja

käsittelijänäkymän kehitys olivat työn alla sovellustoimittajan kehitystiimillä.
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4.4 Portaalityöpajat asiakkaiden kanssa

Kesäkuun 2018 alussa käynnistettiin erityisesti asiakkaalle suunnatun portaalin

ulkonäkö- ja toiminnallisuussuunnittelu yhdessä sovellustoimittajan palvelumuo-

toilijoiden kanssa. Mukaan kutsuttiin joukko asiakkaiden ammattikäyttäjiä, sa-

moja henkilöitä, joita oli osallistettu suunnitteluun asiakashaastatteluissa aiem-

min keväällä. Palkeiden viestinnän asiantuntija oli mukana huolehtimassa uuden

järjestelmän graafisen ilmeen yhdenmukaisuudesta Palkeiden www-sivujen ja

ekstranetin kanssa.

Skype-kokouksina organisoituja työpajoja pidettiin kaikkiaan kolme kappaletta.

Kuviossa 30 portaalikehityksen tarkempi aikataulu. Toki järjestelmäprojektin ai-

kataulu asetti painetta myös portaalin palvelumuotoiluun mutta mielestäni oli

hyvä, että työpajat pidettiin noin viikon välein. Näin kokonaisuus pysyi aktiivisesti

osallistujien mielessä ja määrittely saatiin napakasti tehtyä ja hyväksyttyä toteu-

tukseen. Työpajoissa saatiin asiakkailta arvokkaita huomioita käytettävyyteen,

helppouteen ja ymmärrettävyyteen liittyen. Samalla he saivat ensimmäisiä konk-

reettisia maistiaisia uudesta järjestelmästä.

Kuvio 30. Portaalin aikataulu (Sofigate 2017b).
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Palvelumuotoilu oli tässä vaiheessa ainakin itselleni ja varmasti myös monelle

muullekin projektinryhmän ja asiakkaan edustajalle uusi käsite. Ensimmäisen

työpajan aluksi toimittajan palvelumuotoilijat kertoivat lyhyesti mitä palvelumuo-

toilu on. Mielestäni kuviossa 31 kiteytyy lyhyesti ja ymmärrettävästi palvelumuo-

toilun määritelmä.

Kuvio 31. Palvelumuotoilu (Sofigate 2017b).

Työpajassa käytiin ammattimaisesti rakennetun materiaalin avulla läpi tulevan

portaalin tavoitteet, käyttäjäryhmät sekä toiminallisuudet. Lisäksi syvennyttiin

käyttötapauksiin ja päästiin vilkaisemaan ensimmäisiä luonnoksia portaalin tule-

vasta ulkonäöstä.

Toinen työpaja aloitettiin tarkentamalla portaalin käyttäjäryhmiä. Lisäksi määritel-

tiin palvelupyynnön portaalissa näytettäviä tietoja sekä tilakoodeja. Käyttötapauk-

sia hahmotettiin läpi luonnosten avulla. Kuviossa 32 ensimmäisiä versioita por-

taalikategorioiden ja lomakkeiden ryhmittelystä ja portaalin visuaalisesta

ilmeestä.
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Kuvio 32. Portaalin ulkonäkö alkaa hahmottua.

Kolmannen työpajan tavoitteena oli portaalin määrittelydokumentin läpikäynti.

Yksityiskohtia liittyen muun muassa portaalissa käytettyyn terminologiaan ja vä-

reihin hiottiin vielä paikoilleen. Lisäksi keskusteltiin pyynnön ratkaisun hyväksy-

misen yhteydessä kysyttävästä tyytyväisyysmittauksesta. Portaalin ensimmäisen

version ulkonäkö oli valmis (kuvio 33) ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä loppu-

tulokseen.

Kuvio 33. Portaalimäärityksen hyväksyttyjä näkymäkuvia.
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4.5 Asiakasviestintä projektin edetessä

Asiakaspalvelun uudistaminen -projektilla oli viestintäsuunnitelma, jonka mukaan

viestintää kohdennettiin niin Palkeissa sisäisesti kuin myös asiakkaille projektin

edetessä.  Koska järjestelmän lisäksi myös Palkeiden asiakaspalvelu organisoi-

tiin aivan uudella tavalla, oli syytä viestiä erityisen monipuolisesti ja kattavasti

myös omalle henkilöstölle. Opinnäytetyön rajauksesta johtuen esittelen seuraa-

vaksi, miten asiakkaille kohdistettu ulkoinen viestintä toteutettiin.

Asiakkaille kohdistettu viestintä asiakaspalvelun uudistamisesta aktivoitiin syys-

kuun alussa (kuvio 34). Syksyn YTR- eli yhteistyöryhmäkokouksissa käytiin läpi

asiakkaiden tulevia Pointti-käyttäjäryhmiä sekä mahdollisia toiveita ja huolia. En-

simmäinen kurkistus Pointtiin asiakkaille tarjottiin lokakuun järjestelmäinfoissa.

Tuolloin osia Pointista oli jo valmiina ja niistä saatiin otettua näyttökuvia, jotka

esiteltiin asiakkaille. Ennen Pointin tuotantokäytön aloittamista pidettiin erillisiä

asiakasinfoja, joissa järjestelmän käyttöä esiteltiin Pointin testiympäristön avulla.

Varsinaisia asiakaskoulutuksia ei helppokäyttöisyyden takia ollut asiakkaille tar-

peen pitää. Joulukuussa, noin kahden viikon tuotantokäytön jälkeen, järjestettiin

vielä palveluinfo, jossa käytiin asiakkaiden kanssa läpi yleisimpiä kysymyksiä ja

toiveita. Asiakkaiden palaute oli varsin positiivista ja kommentit rakentavia. Oli

hienoa ja samalla erittäin palkitsevaa havaita aitoa innostusta uudesta välineestä

puolin ja toisin.

Kuvio 34. Projektin asiakasviestinnän aikajana (Herttuainen 2017).
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5 Kehittämistyön lopputulos ja hyödyt

Uusi tapahtumanhallintajärjestelmä sai nimekseen Pointti ja se otettiin käyttöön

15.11.2017, vain kaksi viikkoa alkuperäisestä suunnitelmasta myöhässä. Päätös

käyttöönoton lykkäämisestä oli mielestäni perusteltu. Järjestelmän viimeistelyyn

jäi enemmän aikaa ja myös asiakkaiden syksyn yhteistoimintaryhmien kokouk-

sissa esiin nostama tarve ja huoli palvelupyyntöjen riittävästä näkyvyydestä sa-

moja asioita hoitavien yhteyshenkilöiden kesken saatiin ratkaistua. Näin käyttä-

jien ensivaikutelma Pointista oli parempi kuin se olisi ollut ilman lisäaikaa.

5.1 Tapahtumanhallintajärjestelmästä saadut hyödyt

Uusi järjestelmä suunniteltiin palvelumuotoilun keinoin vahvasti asiakasnäkökul-

masta. Toisaalta huomiota kiinnitettiin paljon myös järjestelmän tehokkaaseen,

LEAN-ajattelun mukaiseen toimintaan erityisesti Palkeiden asiakaspalvelussa ja

palvelutuotannossa käytettävässä käsittelijänäkymässä. Uudesta tapahtuman-

hallintajärjestelmästä saatiin aidosti toimiva päivittäinen työkalu palvelutuotan-

nolle. Raportointiominaisuuksiensa ansiosta se palvelee hyvin myös johtoa.

Koiviston ym. (2019, 152) mukaan palvelumuotoilun avulla voidaan saavuttaa lii-

ketoimintahyötyjä seuraavista näkökulmista tarkasteltuina:

1) Taloudellinen näkökulma.

2) Markkinanäkökulma.

3) Sisäisten prosessien näkökulma.

4) Työkulttuurin ja osaamisen näkökulma.

Taloudellisia hyötyjä voidaan mitata kasvaneesta liikevaihdosta ja kannattavuu-

den parantumisesta. On tutkittava syy-seuraussuhteita, koska onnistunut palve-

lumuotoilu voi vaikuttaa myös välillisesti esimerkiksi parantuneen asiakaskoke-

muksen kautta lisääntyneenä suositteluna ja sen myötä lisääntyneinä

asiakasmäärinä. (Koivisto ym. 2019, 152.) Palkeiden osalta asiakasmäärien
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kasvu on lainsäädännöstä johtuen maltillista. Nykyisten asiakkaiden halukkuus

ostaa uusia palveluita kasvaa, kun palvelut saavat ne ensimmäisinä käyttöön ot-

taneilta asiakkailta hyvää palautetta. Pointti toimii osaltaan palvelukanavana

myös Palkeiden uusissa palveluissa. Ketteryytensä ansiosta uudet palvelukana-

vat voidaan lisätä asiakkaiden käyttöön Pointin portaaliin tarvittaessa hyvinkin

nopeasti.

Markkinanäkökulman liiketoimintahyötyjä ovat esimerkiksi yrityksen asiakastyy-

tyväisyyden ja -uskollisuuden sekä markkinaosuuden kasvu. Palvelumuotoilun

avulla voidaan esimerkiksi vahvistaa asiakaskokemusta ja ymmärtää asiakastar-

peita entistä syvällisemmin. (Koivisto ym. 2019, 153.) Esittelen Pointin vaikutuk-

sen asiakastyytyväisyyteen kohdassa 5.2.

Sisäisten prosessien näkökulmasta katsottuna palvelumuotoilun avulla pyritään

paitsi kehittämään asiakaskokemusta parantavia palveluita, myös tuottamaan

palvelut entistä tehokkaammin. Liiketoimintahyötyjä voivat olla vaikkapa palvelui-

den käyttöönoton helpottuminen, palvelun laadun paraneminen sekä palvelun

operatiivisen tuotannon tehostuminen. (Koivisto ym. 2019, 154–155.) Tehostami-

sen osalta palvelumuotoilussa ja LEAN-ajattelussa on mielestäni paljon samaa;

prosesseja tehostetaan, turhat työvaiheet jätetään pois ja virheistä pyritään

eroon.

Työkulttuurin ja osaamisen näkökulmasta katsottuna palvelumuotoilu heijastuu

työntekijäkokemukseen sekä sisäisten toimintatapojen ja osaamisen kehittymi-

senä. Näistä esimerkkeinä ovat työntekijäkokemuksen vahvistuminen ja sisäisten

toimintatapojen kehittyminen. Samalla työtyytyväisyys lisääntyy ja työhyvinvointi

paranee. Työntekijät ovat sitoutuneita ja motivoituneita ja asiakaslähtöinen ajat-

telu ja toiminta vahvistuvat. (Koivisto ym. 2019, 155–156.) Mielestäni Pointti on

ollut hyvä tuki Palkeiden uudistuneella asiakaspalvelumallille. Asiakaspalvelun

sisältöön, laatuun ja yhdenmukaisuuteen on virastossa panostettu paljon ja sisäi-

siä toimintatapoja on yhtenäistetty. Työ jatkuu edelleen.
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5.2 Pointin vaikutus asiakastyytyväisyyteen

Vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 19.4.–10.5.2018, kun Pointti

oli ollut käytössä noin 5 kuukautta. Kyselyn tulosten perusteella voidaan arvioida

järjestelmän uudistamisen onnistuneen hyvin Pointin saadessa edeltäjäänsä pa-

remmat tulokset (kuvio 35). Osassa avoimia vastauksia kuulsi läpi muutosvasta-

rinta ja uutuuden tottumattomuus. Kehittämistoiveet painottuivat hakutoimintoon,

lomakkeissa käytettyihin termeihin, tulostustarpeisiin ja käytön nopeuteen. Kii-

tosta saimme helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä.

Kuvio 35. Asiakastyytyväisyys palvelukanavittain.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin seuraavan kerran huhtikuussa 2019. Edel-

lisen kyselyn palautteen perusteella oli toteutettu muutoksia näytettävien palve-

lupyyntöjen ryhmittelyyn, parannettu suorituskykyä sekä julkaistu portaalista ver-

sio 2.0. Pointin saama arvosana nousi vuoden 2018 lukemasta, suunta on siis

oikea. Positiivista palautetta saimme erityisesti chat-toiminnosta. Se koetaan no-

peana ja joustavana kanavana, joskin chatiin toivotaan lisää henkilöresursseja

sekä tasalaatuisempaa palvelua. Teknisten ominaisuuksien osalta chatiin toivot-

tiin arviota jonotusajasta sekä tietoa jonon pituudesta. Pointin kehittämiskohteina

nähtiin edelleen hakutoiminnallisuuden nopeuttaminen sekä uusien
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hakutekijöiden lisääminen. Haasteita koettiin käyttäjätietojen päivittymisessä

sekä tapauksissa, joissa samat yhteyshenkilöt hoitavat useamman työnantajavi-

raston asioita.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä vuosina 2018 ja 2019 tutkittiin asiakkaiden mielipi-

teitä Pointin eri osa-alueista (kuvio 36). Arvosteluasteikon ollessa 1–5, ovat tu-

lokset mielestäni erinomaisia. Ilahduttavaa on myös se, että vuonna 2019 kaikki

tulokset ovat parantuneet vuoden 2018 lähtötilanteesta. Helppokäyttöisyys oli

yksi johtava ajatus Pointtia suunnitellessa ja määritellessä. Tavoite näyttää toteu-

tuneen.

Kuvio 36. Asiakastyytyväisyyden kehitys Pointin osa-alueilla.

5.3 Parannukset palvelukanavissa

Käytössä olevien palvelukanavatiedotteiden määrä on parin välivaiheen jälkeen

laskenut minimiin, nykyään riittää yksi tiedote (kuvio 37) entisten noin 60–70 tie-

dotteen sijaan. Keskitetyn asiakaspalvelun ja uudistetun järjestelmän ansiosta

kokonaisuus on nyt selkeä.

3,92

3,95

3,70

3,86

3,86

3,78

3,83

3,45

3,67

3,68

Järjestelmän tuki työlleni

Helppokäyttöisyys

Nopeus

Pointin käyttäjätuki

Pointti kokonaisuutena

Asiakastyytyväisyys Pointin osa-alueittain

2018 2019
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Kuvio 37. Voimassa oleva, asiakkaille yhteinen palvelukanavatiedote.

Palvelukanavia on edelleen kolme (kuvio 38), mutta parannusta lähtötilanteeseen

on kuitenkin saavutettu. Pointin portaalissa asiakkaille tarjotaan palvelulomak-

keilla tehtävien palvelupyyntöjen rinnalla mahdollisuus käyttää chat-palvelua. Pu-

helinpalvelu on edelleen käytössä, mutta puhelinnumeroiden määrä on laskenut

noin neljännekseen alkuperäisestä ollen nyt järkevä ja perusteltu. Myös palvelu-

postilaatikoita käytetään edelleen, mutta valtaosa niistä on ohjattu Pointti-järjes-

telmään. Vastaanotetuista sähköpostiviesteistä muodostuu automaattisesti pal-

velupyyntö, eikä viestejä käsitellä enää Outlookin postilaatikoissa. Sähköpostien

lukumäärät saadaan raportoitua ja niissä pyydettyjen asioiden käsittelyä seurat-

tua.

Koiviston ym. (2019, 23) mukaan asiakkaat toivovat, että siirtyminen palveluka-

navien välillä olisi helppoa ja saumatonta. Pointin avulla tähän on jo osittain

päästy; palvelukanavista vain puhelinta ei ole vielä suoraan integroitu Pointtiin,

toki puhelimitse vastaanotettujen palvelupyyntöjen kirjaaminen on jo nyt käytössä

asiakaspalvelijan toimesta.
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Kuvio 38. Palvelukanavat muutoksen jälkeen.

5.4 Johtamisen apuvälineet ja mittarit

Pointin keskeisimmät johtamisen apuvälineet perustuvat helposti muokattaviin

kotisivuihin ja valvontanäyttöihin sekä niiden sisältämiin eri tyyppisiin jono- ja ra-

porttinäkymiin. Kotisivunäkymiä voidaan muokata pääkäyttäjäoikeuksin keskite-

tysti rooliryhmittäin. Yksittäinen käyttäjä voi vapaasti muokata omia näkymiään

tai tehdä kokonaan uusia kotisivuja sekä valvontanäyttöjä, jotka hän voi halutes-

saan jakaa näkymään myös muille käyttäjille tai käyttäjärooleille.

Raportit, kyselyt ja suodatukset tarjoavat rajattomasti mahdollisuuksia. Kuviossa

39 on testiympäristöstä otettu esimerkki palvelutuotannon eli prosessikäyttäjän

kotisivusta. Reaaliaikaisen tiedon avulla käyttäjän on helpompia johtaa omaa työ-

tään nähdessään yhdellä vilkaisulla sekä omat että ryhmänsä aktiivisena olevat

tapahtumat, tapahtumat joiden vasteaika on lähellä ylittymistä sekä avoinna ole-

vien tapahtumien jakautumisen eri palveluiden välillä.
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Kuvio 39. Esimerkki Pointin prosessikäyttäjän kotisivusta raportteineen.

Vastaavia kotisivuja on muodostettu hyödynnettäväksi myös esimiehille, johdolle,

asiakkuuspäälliköille sekä palveluiden ja prosessien omistajille. Johdon mittaristo

koostuu seuraavista osa-alueista:

· Asiakastyytyväisyys per palvelu

· Tapahtumien lukumäärä

· Avoinna olevien tapahtumien lukumäärä

· Ratkaisuaste (kuinka monta kertaa pyyntöä on siirretty eri ryhmään)

· SLA eli sopimuksessa sovittujen vasteaikojen toteutuminen

· Avoimet tapahtumat prioriteetin mukaan

Vastaavasti asiakkuuspäälliköiden kotisivulle on nostettu seuraavat raportit:

· Ratkaisuaste omissa vastuuvirastoissa

· Avoimet tapahtumat prioriteetin mukaan omissa asiakasvirastoissa

· Kaikki kuukauden aikana avatut ja suljetut tapahtumat omissa asia-

kasvirastoissa

· NPS-kyselyn kommentit viimeisen 30 päivän ajalta

Erityisesti kiitosta on saanut järjestelmän ominaisuus, joka mahdollistaa raportilta

suoran porautumisen tapahtumiin, jotka kyseisen raportin taustalla ovat. Kuvi-

ossa 40 esimerkit sekä johdon että asiakkuuspäälliköiden kotisivuilla esitettävistä

raporteista.
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Kuvio 40. Ratkaisuaste sekä avatut tapahtumat vastuuasiakkaittain.

Asiakastyytyväisyyttä Pointissa mitataan NPS-kyselyllä (kuvio 41). Asiakkaan on

mahdollista portaalissa hyväksyä tai hylätä palvelupyynnön ratkaisu. Samalla ky-

sytään suositteluhalukkuutta (0–10) sekä annetaan mahdollisuus antaa sanallista

palautetta tai palauttaa pyyntö uudestaan Palkeiden käsiteltäväksi. Esimiehet

seuraavat ryhmiensä saamaa asiakaspalautetta omilla Pointin kotisivuillaan ja

ovat tarpeen mukaan yhteydessä palautteen antajiin.

Kuvio 41. NPS-kysely palvelupyynnön hyväksymisen yhteydessä.
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5.5 Pointin kehittäminen

Marraskuussa 2019 kaksi vuotta täyttävä Pointti kehittyy jatkuvasti. Tiekartan li-

säksi kehittämistarpeita ja -toiveita saadaan aktiivisesti niin asiakkailta, johdolta

kuin omalta henkilöstöltä. Kehittämisen lisäksi Palkeiden uudet palvelut, muutok-

set olemassa olevissa palveluissa ja käytettävissä tietojärjestelmissä, organisaa-

tio- ja toimintatapamuutokset sekä muutokset asiakasorganisaatioissa ja käyttä-

järyhmissä pitävät Pointti-tiimin kiireisenä.

Palvelupyyntöjen kuukausittainen lukumäärä on nouseva (kuvio 42). Tilastosta

voi päätellä, että Pointti-palvelunhallintajärjestelmä on otettu aidosti Palkeiden ja

asiakkaiden päivittäiseksi työvälineeksi. Palvelupyyntömäärien kehitys on tulosta

johdonmukaisesta työstä, jolla vanhoja toimintatapoja, esimerkiksi palvelusähkö-

postit, on ohjattu käyttämään Pointtia. Osa prosesseista, esimerkiksi matkustus,

ei vielä hyödynnä Pointti täysmääräisesti. Käytön lisääminen vaatii vahvaa pro-

sessiohjausta ja kaikkien prosessissa työskentelevien sitoutumista.

Kuvio 42. Palvelupyyntöjen määrät joulukuusta 2017 elokuuhun 2018.

Uudet palvelut, esimerkkinä palkansaajan neuvontapalvelu, käyttävät Pointin

portaali- ja chat-ominaisuuksia. ServiceNow-alustaa on hyödynnetty tapahtu-

manhallinnan prosessin lisäksi häiriö- ja ongelmanhallintaprosessien
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sähköistämisessä. Pointti tarjoaa Palkeiden käyttöön myös sähköisen Kanban-

taulun (visuaaliset tehtävätaulut) vastaten näin ketterän kehityksen tarpeisiin.

Pointin kehittämisen isot linjat käydään läpi pari kertaa vuodessa kehitys- ja asi-

akkuusjohtajien johdolla. Pienemmät kehitystarpeet ja niiden eteneminen käsitel-

lään viikoittain palvelutiimissä, johon kuuluvat Pointista vastaavan järjestelmä-

päällikön lisäksi liiketoiminnan edustajina tapahtumanhallinnanprosessista

vastaava prosessipäällikkö sekä asiakaspalvelusta vastaava asiakaspalvelu-

päällikkö. Muutospyyntöjä viedään tuotantoon tyypillisesti kuukausittain. Kehittä-

misyhteistyö on saumatonta ja toimivaa ja sillä varmistetaan se, että järjestelmä

pystyy vastaamaan kehittyvän viraston ja asiakaskunnan tarpeisiin jatkossakin.

5.5.1 Toteutettu jatkokehitys

Käyttöönoton jälkeen Pointtia on kehitetty paljon. Kuviossa 43 näkyy projekteina

toteutettu kehitys. Näiden lisäksi pienkehitystä tehdään muutospyyntömenette-

lyllä. Muutospyyntöjä on kuluneen vajaan kahden vuoden aikana käsitelty noin

65 kappaletta. Pyynnöt eivät ole yhteismitallisia vaikutuksiltaan, saati työmääril-

tään, mutta jo niiden lukumäärä kertoo sen, että niin ulkoisia kuin myös Palkeiden

sisäisiä Pointti-käyttäjiä kuunnellaan ja pyyntöihin vastataan.

Kuvio 43. Pointin kehittäminen.
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Asiakkaiden käyttökokemukseen vaikuttavien muutosten suhde (kuvio 44) muu-

tosten kokonaismäärään viestii mielestäni siitä, että asiakas on Palkeiden toimin-

nassa aidosti keskiössä ja että kehittämisen painopiste on oikea. Toki asiakkaat

hyötyvät välillisesti myös muilla Pointin osa-alueilla toteutetusta kehittämisestä.

Kuvio 44. Pointin muutospyynnöt kohdealueittain. 3

Isoin asiakkaille näkyvä uudistus tehtiin syyskuussa 2018 kun Pointin portaalin

versio 2.0 julkaistiin (kuvio 45). Muutos liittyi palkansaajan neuvontapalveluun,

jonka käynnistymisen myötä yhteyshenkilökäyttäjien lisäksi myös uuden palvelun

käyttöönottaneiden virastojen virkamiehille aukesi mahdollisuus portaalin käyt-

töön. Virkamiehiä varten toteutettiin uusia, asiointia helpottavia lomakkeita, joiden

sovittaminen portaaliin aiheutti muutoksia palvelukategorioiden ryhmittelyyn.
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Kuvio 45. Pointin portaalin versio 2.0.

Isoin yksittäinen käyttöönoton jälkeinen kehityskokonaisuus oli asiakas- ja sidos-

ryhmähallintaosion, Assin, toteutus- ja käyttöönottoprojekti vuonna 2018. Projek-

tin tavoitteena oli kehittää Palkeiden sidosryhmäsuhteiden- ja asiakaskokemuk-

sen johtamisen prosessia tiedolla johtamisen näkökulmasta. Lisäksi projektissa

kehitettiin Palkeiden sisäisiä toimintatapoja. Assi on Palkeiden sisäisessä käy-

tössä ja poikkeaa Pointista siten, että Assin portaaliosuus (kuvio 46) on suunnattu

kaikille palkeetlaisille. Sen avulla kuka tahansa palkeetlainen pystyy helposti il-

moittamaan asiakkailta Pointin ulkopuolelta, esimerkiksi tapaamisissa, sähkö-

postissa tai puhelimitse, saatuja palautteita ja muita asiakastietoja. Assin käsitte-

lijänäkymä puolestaan on asiakkuuspäälliköiden, sidosryhmävastuullisten ja

johdon työkalu. Se tarjoaa mahdollisuudet esimerkiksi asiakas- ja sidosryh-

mäsuunnitelmien ylläpitoon ja seurantaan sekä tilannekuvien tuottamiseen.
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Kuvio 46. Assin portaalinäkymä.

5.5.2 Suunnitelmat 2020-2021

Komulainen (2018, 297) sanoo puhelinpalvelun vähenevän asiakaspalvelussa ja

sen korvaavia palvelukanavia ovat chatit, chatbotit, sosiaalisen median asiakas-

palvelu ja itsepalvelu. Palkeissa on tunnistettavissa sama trendi ainakin perus-

palveluiden suhteen. Pointin portaalilomakkeita kehittämällä palvelupyynnöillä

saadaan kysyttyä asiakkaalta kerralla kaikki pyynnön toteuttamiseen tarvittavat

tiedot, eikä aikaa kulu lisätietojen kyselyyn. Kuten Komulainenkin (2018, 297)

tunnistaa, puhelin ei tule palvelukanavana kokonaan poistumaan vaan sitä tarvi-

taan jatkossakin mahdollistamaan vuorovaikutuksen haastavampien ongelmien

ratkaisussa. Palkeiden uudet virkamiehille ja esimiehille tarjottavat neuvontapal-

velut ovat hyvä esimerkki vuorovaikutuksesta, jossa puhelin yhtenä palveluka-

navana tulee varmasti olemaan käytössä jatkossakin.
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Palkeiden keskitetyssä asiakaspalvelussa vastataan vuositasolla noin 20 000 pu-

heluun ja vastaanotetaan lähes 30 000 palvelupyyntöä. Puhelumääriin nähden

chat-keskusteluja on vielä toistaiseksi melko vähän, noin 6000 kappaletta vuo-

dessa. Prosentuaalinen jakauma yhteydenottotyypeittäin vuoden 2019 ensim-

mäiseltä kuudelta kuukaudelta on esitetty kuviossa 47. Puheluiden suurestä lu-

kumäärästä johtuen vuoden 2020 kehityslistalla on puhelinintegraation

toteuttaminen Pointtiin. mobiilitoiminnallisuuksien käyttöönottoa suunnitellaan ja

niiden toteuttaminen Pointtiin tapahtuu näillä näkymin vuonna 2020.

Kuvio 47. Keskitetyn asiakaspalvelun kontaktien jakauma yhteydenottotyypeittäin

1-6/2019.

5.5.3 Tekoälyn hyödyntäminen

Erilaiset chatbotit eli virtuaaliavustajat ovat jo arkipäivää yritysten internetin

kautta tarjottavassa asiakaspalvelussa. Chatbotien vahvuutena on päättely, jota

ne tekevät useista eri lähteistä haettavan tiedon perusteella (Hämäläinen, Maula

& Suominen 2016, 53). Virtuaaliassistentit ja tekoäly avustavat asiakaspalvelua

tulevaisuudessa. Tekoäly tulee olemaan keskeisessä roolissa paremman asia-

kaskokemuksen luomisessa. Chatbotien toimivuus kehittyy. Ne pystyvät otta-

maan asiakkaan vastaan palveluun vastaamalla kysymyksiin ja pyyntöihin.
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Parhaat chatbotit pystyvät jopa aistimaan, jos asiakas on keskustelutilanteessa

epävarma ja tarvittaessa ohjaamaan asiakkaan keskustelemaan ihmisen kanssa.

Komulainen (2018, 297.)

Komulainen (2018, 293) kertoo, että Gartnerin (www.gartner.com) mukaan uudet

teknologiset sovellukset tulevat vaikuttamaan asiakaspalveluun niin, että jat-

kossa jopa 85 prosenttia asiakkaan kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ei

vaadi enää ihmisen suorittamaa työtä vuoteen 2020 mennessä. Palkeiden asia-

kaspalvelua kehitetään koko ajan. Ensimmäisiä tekoälyä hyödyntäviä toiminnal-

lisuuksia ollaan ottamassa käyttöön vuoden 2019 lopussa. Koska tekoälyn käyttö

on vasta alussa, näyttäisi ettei 85 prosentin osuutta saavutetaan Palkeissa vielä

vuonna 2020, mutta kehityksen suunta on kuitenkin oikea. On mielenkiintoista

nähdä miten nopeasti ja minkälaisiin tuloksiin Palkeissa päästään.

6 Yhteenveto ja pohdinta

Keväällä 2016 Palkeissa toteutettiin proof-of-concept (PoC), jossa selvitettiin Ser-

viceNow-alustan mahdollisuuksia ja sopivuutta Palkeiden tapahtumanhallinnan

uudeksi teknologia-alustaksi. Tuossa vaiheessa erityisen kiinnostavina nähtiin

älylomakkeet ja niihin liittyvät työnkulut. PoC:ssa keskityttiin selvittämään kuinka

tietohallinnon sekä tuotantojärjestelmien käyttöoikeuksien hakemista voitaisiin

helpottaa niin esimiesten, asiakkaiden kuin myös oikeuksia toteuttavien ryhmien

näkökulmasta. Tulokset ja tuote olivat innostavia, omasta mielestäni jopa mullis-

tavia kaikessa monipuolisuudessaan. Innostuksen lisäksi mielessäni risteili pal-

jon käytännön kysymyksiä. Kun projekti asiakaspalvelun ja erityisesti tapahtu-

manhallintajärjestelmän uudistamisesta asetettiin, hyppäsin jo hyvinkin tutuksi

tulleesta tietohallintosuunnittelijan tehtävästä motivoituneena mukaan projektiin,

jossa tulisi olemaan paljon uutta ja mielenkiintoista opittavaa. Vaikka olin järjes-

telmäprojektin alkaessa työskennellyt Palkeissa jo pitkään, oli projektiin osallistu-

minen työtehtävänä minulle uutta. Uskon, että pystyin kehittämään uutta järjes-

telmää neutraalisti, ilman historian painolastia sekä sisäisen että ulkoisen

asiakasnäkökulman huomioiden. En ollut juurikaan käyttänyt Pointtia edeltävää
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AT-järjestelmää päivittäisessä työssäni, eikä minulla siksi ollut vahvoja käsityksiä

vaan päinvastoin avoin mieli tekemään uutta.

Projektin ja samalla käynnissä olevien opintojeni myötä opin paljon asiakaspal-

velusta, tapahtumanhallinnasta, ITIL:stä ja ketterästä tavasta tehdä kehittämis-

työtä. Sisäistettävää oli Palkeiden palveluissa, asiakkaissa ja osittain myös orga-

nisoitumisessa. Tässä vaiheessa minulla oli ajatus ja alustava suunnitelmakin

opinnäytetyöstä, joka käsittelisi Palkeiden palveluita ja tulevaisuuden palveluka-

navia. Projekti vei kuitenkin mukanaan ja opinnäytetyö jäi taka-alalle. Projektin

edetessä keräsimme opinnäytetyössäni esittelemääni tietoa monipuolisesti, joh-

tavana ajatuksena toteuttaa asiakkaalle mahdollisimman helppo ja selkeä ka-

nava, unohtamatta LEAN-periaatteita ja toiminnan tehostamista. Siinä vaiheessa

en ollut vielä kovin tarkasti syventynyt tiedonhankintaan tai lähestymistapoihin.

Kun sitten käyttöönoton jälkeen, aloitettuani uudessa tehtävässä Pointin järjes-

telmäpäällikkönä ja jokapäiväisen toiminnan jokseenkin vakiinnuttua, aloitin opin-

näytetyön kirjoittamisen toden teolla, oli hienoa havaita, että projektissa käytetyt

tiedonhankintamenetelmät löytyivät myös oppikirjoista ja niiden hyödyntäminen

oli mahdollista.

Mielestäni käytetyt tiedonhankinnan menetelmät palvelivat tarkoitusta hyvin.

Vaikka ryhmähaastatteluissa ei ollut suuria eroja ryhmien välillä, nousi niissä kui-

tenkin esiin näkökulmia, joita ei projektiryhmä ehkä olisi osannut huomioida.

Vaikka asiakasvirastot olivat kirkkaana mielessä järjestelmää suunniteltaessa,

koettiin tärkeäksi rakentaa järjestelmä myös sisäisille asiakkaille mahdollisimman

toimivaksi päivittäiseksi työkaluksi. Asiakkailta saatiin uudenlaisia näkökulmia ja

myös konkreettisia käytännön tarpeita, joiden avulla heidän arjestaan voi tehdä

helpompaa.

Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen oli minulle uusi tapa toimia. Koin

sen mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi. Muutoksia on huomattavasti helpompaa

ja halvempaa tehdä suunnittelupöydällä kuin valmiiksi toteutettuun järjestelmään.

Koska suunnittelua tehtiin yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa, oli helppo luot-

taa siihen, että lopputuloksesta tulee toimiva ja asiakasystävällinen.
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Opinnäytetyötä tehdessäni opin valtavasti asiakaskokemuksesta, sen merkityk-

sestä yrityksen menestymiseen, mittareista, johtamisesta, asenteesta, motivaati-

osta ja välillä hyvin pienten yksityiskohtien merkityksestä. Ei riitä, että asiakasta

paitsi kuuntelee, häntä pitää myös aidosti ymmärtää. Ymmärsin, että palvelumuo-

toilua on tehty jo pitkään eikä sen aina tarvitse olla vaikeaa ja monimutkaista.

Asiakasnäkökulma ja palvelumuotoilu on pidettävä aktiivisesti mielessä aina kun

tehdään uutta tai muutetaan vanhaa, olipa sitten kysymys viraston sisällä tai asia-

kasrajapinnassa tehtävistä asioista.

Opin katsomaan maailmaa eri tavalla, asiakkaan silmin. Oivalsin, että minun kan-

nattaa hyödyntää palvelumuotoilua omalla vastuualueellani ja yhdessä tiimin

kanssa muotoilla Pointin hyödyntämistä helpottavat palvelut sisäisten ja ulkoisten

asiakkaiden näkökulmasta. Esimerkkinä asiakasvirastoissa tapahtuvat organi-

saatiomuutokset; mitä tietoja Pointti-tiimi tarvitsee, mihin asioihin toivotaan asiak-

kaan ottavan kantaa ja miten muutos näkyy viraston Pointti-käyttäjille. Kun toi-

menpiteet on listattu ja ohjeistettu, säästetään kaikkien aikaa ja muutoksesta

saadaan mahdollisimman sujuva. Uusien portaalilomakkeiden tilaaminen ja uu-

sien palveluiden käyttöönotto ovat kokonaisuuksia, joista kannattaa rakentaa

tuotteistetut palvelut.

Pointti on edeltäjäänsä huomattavasti ketterämpi ja silti moniulotteinen järjes-

telmä, jota on mahdollista hyödyntää Palkeissa vielä nykyistä monipuolisemmin.

Pointin palveluiden tuotteistaminen tekee järjestelmästä ymmärrettävämmän ja

voi samalla madaltaa kynnystä sen tehokkaaseen hyödyntämiseen.
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