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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakaspalvelun laatua ja 

palvelumallin toteutumista yhteispalvelupisteissä Kelaan liittyvissä asioinneissa. 

Tutkimuksen kohdejoukkoon kuului seitsemän Päijät-Hämeen alueen 

yhteispalvelupistettä. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisesti. 

tutkimusmenetelminä käytettiin havainnointia ja haastatteluja.  

Tutkimus koostuu teoria-, empiria- ja päätelmäosioista. Tutkimuksen teoria 

osuudessa käsitellään yhteispalvelua, Kansaneläkelaitosta ja asiakaspalvelun 

laatua. Tutkimuksen empiriaosuus koostuu tehtyjen havainnointien ja 

haastattelujen analysoinnista. 

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon palveluja keskitetysti yhdestä 

paikasta. Yhteispalvelun tavoitteena on, että asiakas saa koko julkisen hallinnon 

asiakaspalvelun samasta paikasta yhden luukun periaatteella. Päijät-Hämeen 

alueella Kansaneläkelaitoksen palveluita saa seitsemästä yhteispalvelupisteestä. 

Kela huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta eri elämäntilanteissa turvaamalla 

väestön toimeentuloa, edistämällä terveyttä ja tukemalla itsenäistä selviytymistä.  

Kela on viime vuodet kiinnittänyt erityistä huomiota asiakaspalvelun laatuun ja 

tavoitteena on tarjota julkisenhallinnon parasta palvelua asiakkaille. Tämä sama 

toivotaan toteutuvan myös yhteispalvelupisteissä asioiville. Kela on kehittänyt 

omaa asiakaspalveluaan monella eri tapaa. Asiakkaiden tarpeiden tunteminen ja 

ymmärtäminen on ollut keskeinen lähtökohta. Yhteispalvelupisteet tarjoavat 

avustavaa asiakaspalvelua, tämä saattaa vaikuttaa myös asiakkaiden mielikuvaan 

Kelan asiakaspalvelun laadusta.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että palvelumalli toteutuu yhteispalvelupisteissä 

Kela asiointien yhteydessä. Palvelumallin toteutuminen luo pohjan laadukkaalle ja 

asiakaslähtöiselle asiakaspalvelulle.  

 

Asiasanat: Yhteispalvelu, palvelumalli, palvelun laatu, asiakaslähtöisyys 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis was to research the quality of  customer service and 

the fulfillment of the service model in Citizen Services with Kela related matters. 

The focus group of the research was seven different Citizen Services in the region 

of Päijät-Häme. The thesis was executed qualitatively and observation and 

interviewing were the research methods utilized.  

The research consists of theory, empirical and conclusion parts. The theory part of 

the research examines Citizen Service, Kela and quality of customer service. The 

empirical part analyzes the observations and interviews made. 

Citizen Service is a way of offering centralized public administration services. 

The aim is that customers get all of the public administration services that they 

need from one place. In the region of Päijät-Häme, seven different Citizen 

Services offers Kela’s services. Kela takes care of the social security of people 

living in Finland by securing income, promoting health and supporting individual 

citizens to care for themselves.  

In the past years, Kela has concentrated on the quality of customer service and the 

aim is to offer the best possible public administration service. The same aim is for 

the services in Citizen Service. Kela has developed its customer service in many 

ways. The focus has been especially in the knowing and understanding of 

customers’ needs. Citizen Service offers assisting customer service, which can 

also influence customers’ image of the quality of customer service at Kela.  

The conclusion is that the service model is fulfilled in Citizen Services at Kela 

Actualizing of the service model creates a base for customer-oriented customer 

service. 

Key words: Citizen Service, service model, service quality, customer-oriented 



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO 6 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 7 

1.2 Tutkimusmenetelmän valinta ja perustelut 7 

2 KELAN ESITTELY 9 

2.1 Kelan tehtävät 10 

2.1.1 Arvot, visio, missio ja strategia 11 

2.2 Kelan asiakaspalvelu 11 

2.2.1 Asiakkuudenhallinta strategia 2014 -2017 12 

3 YHTEISPALVELU 13 

3.1 Asiakaspalvelu 2014-hanke 13 

3.2 Kela yhteistyö 15 

3.2.1 Palveluneuvojan rooli 16 

3.2.2 Yhteispalvelun palvelumalli – huolenpitoa asiakkaasta. 17 

3.3 Asiakaskohtaamisen peruspilarit. 18 

Palvelutilanteen aloittaminen on kaiken lähtökohtana, huomaa ja 

huomio asiakas. 18 

3.3.1 Asian selvittäminen ja palvelutilanteen hoitaminen 18 

3.3.2 Jatkon varmistaminen 18 

3.3.3 Asiakaskäyntien seuranta 19 

3.3.4 Asiakaskäyntien raportointi ja tiedon hyödyntäminen 19 

3.4 Yhteispalvelut Päijät-Hämeen alueella 20 

3.4.1 Aikaisemmat toimenpiteteet Yhteispalvelun toimivuudesta 20 

4 ASIAKASPALVELUN LAATU 22 

4.1 Palvelun määritelmä 22 

4.2 Asiakaspalvelun laadun arvioiminen 22 

4.3 Julkisten palveluiden laatu 23 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 25 

5.1 Aineiston ja tutkimuskohteiden valinta 25 

5.2 Tutkimuksen toteuttaminen 25 

5.3 Vastaus tutkimustehtävään 26 

5.4 Palvelumallin toteutuminen 27 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 32 



5 

 

LIITTEET 35 

 



6 

 

1 JOHDANTO 

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti 

yhdestä paikasta. Kunnan ja valtion palveluntuottajien yhteistyöllä voidaan 

turvata monipuoliset palvelut niin haja-asutusalueilla kuin taajamissa. 

Tavoitteena on, että asiakas saa koko julkisen hallinnon asiakaspalvelun 

samasta paikasta yhden luukun periaatteella. Päijät-Hämeen alueella 

Kansaneläkelaitoksen palveluita saa seitsemästä yhteispalvelupisteestä. 

Ihmiset yleensä odottavat saavansa hyvää ja laadukasta palvelua, joka vastaa 

heidän tarpeitaan. Näihin odotuksiin myös Kela pyrkii vastaamaan myös 

asiakkaiden asioidessa yhteispalvelupisteissä Kela-asioilla. Tässä 

opinnäytetyössä on aiheena asiakaspalvelun laadun arviointi 

yhteispalvelupisteessä, koskien Kela-asiointia. 

Asiakaspalvelun laatuun on Kelassa erityisesti kiinnitetty huomiota, 

tavoitteena on tarjota julkisen sektorin parasta palvelua. Asiakaspalvelun 

laatua Kelassa arvioidaan mm. Myster shopping menetelmällä.  

Mystery Shopping eli haamuasiointi on tapa, jolla yritykset mittaavat mm. 

palvelun laatua päivittäisissä asioinneissa. Mystery shopping on 

markkinatutkimusyritysten teettämää. ”Haamuasiakkaat” toimivat joko 

mahdollisina tai oikeina asiakkaina, asioinnin jälkeen ”haamuasiakkaat” 

raportoivat käynnillä tekemänsä havainnoinnit.  Tuotettujen tulosten 

perusteella yritykset saavat tietoa kehittämiskohteista ja voivat tietojen 

perusteella myös palkita työntekijöitä. Mystery shoppingia pidetään yhtenä 

tehokkaimmista menetelmistä, jonka avulla yritykset pyrkivät parantamaan 

palvelun laatua. Siksi mystery shopping on koettu hyödylliseksi 

menetelmäksi. (PamInCa, 2009.)  

Asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi Kelassa on käytössä palvelumalli, 

josta on mukailtu yhteispalveluiden käyttämä palvelumalli. Yhteispisteissä 

palvelu on ohjaavaa ja opastavaa palvelua. Yhteispalvelupisteen 

asiakasneuvojilla ei ole käytössä Kelan tietojärjestelmää. Palvelun painopiste 

onkin asiakasohjaus Kelan verkkopalveluihin sekä tarvittaessa puhelin- ja 

käyntiasiointiin. Kelalla on yhteispalvelun palveluneuvojille koulutusta ja 
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koulutusmateriaalia liittyen eri palvelutilanteisiin yhteispalvelussa. 

Yhteispalvelun palveluneuvojien edellytetään käyttävän palvelumallia, joka 

on kaikille Suomen yhteispalvelupisteille sama. 

Valtaosa Kelan yhteispalvelusopimuksista on kunnan kanssa tehtyjä 

sopimuksia, joten palvelun antaa kunnan työntekijä. Tehtyjä 

yhteispalvelusopimuksia Kelalla on 159 kappaletta. (tilanne 9.4.2013) Näistä 

neljässä Kela on palvelun toimeksisaaja, eli antaa yhteispalveluna mm. 

maistraatin palveluita. Vuoden 2012 aikana eripuolella Suomea 

Yhteispalvelupisteissä asioi noin 53 000 Kelan asiakasta. Kelan asioinnit 

muodostavat yli 70 % kaikista yhteispalveluiden asiakaskäynneistä. (Kela, 

2013.) 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyössäni on tavoitteena tutkia Yhteispalvelupisteiden 

asiakasneuvojien asiakaspalvelutyön laatua koskien Kela-asiointia. Tutkimus 

toteutetaan asiakasneuvojien näkökulmasta. Tavoitteenani on tuottaa tietoa 

asiakaspalvelun laadun parantamiseksi Yhteispalvelupisteissä sekä tuottaa 

tietoa Yhteispalvelupisteiden asiakasneuvojien työn kehittämistä varten.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 Toteutuuko Yhteispalvelupisteissä palvelumallin mukainen asiakaspalvelu ja 

onko palveluvalikoima yhtenäinen palvelupisteestä riippumatta? 

 Mitkä tekijät vaikuttavat poikkeamiin palvelumallista palvelutilanteissa? 

Tutkimus on rajattu koskemaan Päijät-Hämeen alueen Yhteispalvelupisteiden 

asiakasneuvojia. 

1.2 Tutkimusmenetelmän valinta ja perustelut 

Tutkimusmenetelmäksi olen valinnut kvalitatiivisen eli laadullisen 

tutkimusmenetelmän. Päädyin laadulliseen tutkimusmenetelmään, koska 

tutkimustulosten selvittämiseksi olen käyttänyt laadullisen tutkimuksen 
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tiedonkeruumenetelmiä havainnointia ja haastatteluja. Tiedonkeruun apuna 

olen käyttänyt myös haastattelulomaketta. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiin piirteisiin kuuluu se, että suositaan 

ihmisiä tiedon keruun instrumenttina. Tutkija luottaa enemmän omiin 

havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittaviensa kanssa kuin mittausvälineillä 

(esim. kynä-paperi-testeillä) hankittavaan tietoon. Perusteluna tälle on 

näkemys, että ihminen on riittävän joustava sopeutumaan vaihteleviin 

tilanteisiin. apuna täydentävän tiedon hankinnassa monet tutkija käyttävät 

myös lomakkeita ja testejä. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei 

satunnaisotoksen menetelmää käyttäen.  (Hirsjärvi ym. 2009.) 
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2 KELAN ESITTELY 

Vuonna 1937 säädettiin ensimmäinen kansaneläkelaki. Samana vuonna 16. 

joulukuuta perustettiin Kansaneläkelaitos (Kela) huolehtimaan 

kansaneläkkeiden maksamisesta. Vanhuuseläkkeen ikärajaksi tuolloin 

säädettiin 65 vuotta. Alkuajoista toiminta on laajentunut, monipuolistunut ja 

uudistunut. Kela on muuntunut eläkevakuutuksen toteuttajasta kaikkien 

perusturvan ja sosiaalisen turvan takaajaksi. Kela hoitaa sosiaaliturvaa 

”kehdosta hautaan”. Vuonna 1964 astui voimaan sairausvakuutuslaki, jonka 

toimeenpano tuli Kelan tehtäväksi. 1980-luvulla tällöin Kelan hoitoon tuli 

työttömän perusturva. 1990-luvulla Kelan hoitoon siirtyivät mm. lapsilisät, 

äitiyspakkaus, opintotuki ja asumistuki. Vuonna 2009 elatustuki siirtyi 

kunnilta Kelalle. Uusin Kelan hoitamista etuuksista on Takuueläke. 

Takuueläke korotti vähimmäiseläketurvaa 1.3.2011 alkaen. 2000-luvulla Kela 

on toteuttanut useita toiminnan uudistuksia, ja uusia asiakaspalvelukanavia on 

kehitetty aktiivisesti. mm. puheluiden keskittäminen yhteyskeskuksiin. 

Puhelinpalvelu on valtakunnallinen palvelukanava. Kelan asiointipalvelussa 

voi hakea useita etuuksia sähköisesti ja tavoitteena on, että asiakas voi hoitaa 

yleisimmät Kela-asiansa verkossa. Kela on myös solminut useita 

yhteispalvelusopimuksia kuntien kanssa. (Kela 2013.) 

 

 

 

 

     

 

  

Kaavio 1. Kelan 

palveluverkko (Kela 2013.) 
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2.1 Kelan tehtävät 

Kela huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta eri elämäntilanteissa 

turvaamalla väestön toimeentuloa, edistämällä terveyttä ja tukemalla 

itsenäistä selviytymistä. Kaikki Suomessa asuvat ovat jossakin elämän 

vaiheessa Kelan asiakkaita. Myös ulkomailla asuvat voivat kuulua Suomen 

sosiaaliturvan piiriin ja saada Kelalta etuuksia. Kelan hoitamaan 

sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheidentuet, asumistuet, opintotuki, 

sotilasavustus, vammaisetuudet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän 

perusturva ja vähimmäiseläkkeet. (Kela 2010.) 

Kelan tehtävänä on tiedottaa etuuksista ja palveluista, harjoittaa sosiaaliturvan 

kehittämistä palvelevaa tutkimusta, laatia etuuksien ja toiminnan 

ennakoinnissa ja seurannassa tarvittavia tilastoja, arvioita ja ennusteita, tehdä 

ehdotuksia sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä. Kela vastaa 

myös Kansallisen terveysarkiston (KanTa) palvelujen tuottamisesta. 

Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, 

apteekkien ja kansalaisten valtakunnalliselle tietojärjestelmäpalvelulle. (Kela: 

toiminta 2012)  

Kela tiedottaa asiakkaitaan sen palveluista, etuuksista ja tehtävistä 

asiakasviestinnällä. Kelan asiakasviestintään kuuluu suullinen, kirjallinen ja 

sähköinen viestintä. Kela tarjoaa asiakkailleen palveluja verkossa, 

toimistoissa, puhelimitse, postitse ja yhteispalvelupisteissä. Asiakas voi valita 

itselleen parhaiten sopivan palvelukanavan. (Kela, 2010)  

Useita Kelan toimistoja on viime vuosina lakkautettu ja Kelan palveluita 

näillä paikkakunnilla siirretty yhteispalvelupisteisiin. Kelan palveluverkko 

(1.4.2013) sisältää 24 vakuutuspiiriä, joiden alueella on 199 Kelan toimistoa, 

159 Yhteispalvelupistettä sekä 1 sivuvastaanotto. (kaavio 1). Koko ajan 

kehittyvä verkkopalvelu ja siellä asiointi vähentävät lähitoimistojen tarvetta. 

Paperilomake ja lähitoimisto eivät aina välttämättä ole asiakkaan kannalta 

paras ratkaisu. (Kela 2013.) 
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2.1.1 Arvot, visio, missio ja strategia 

Asiakkuudenhallinnan tahtotila on kuvattu Kelan missiossa ja visiossa. Kelan 

strategiassa 2014 -2017 määritellään Kelan toimintaa ohjaavat painopisteet. 

Kelan arvoja ovat ihmistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva. 

Kelan missio on elämässä mukana – muutoksissa tukena. Kela turvaa väestön 

toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymistä.              

Kelan visio eli strateginen tahtotila vuodelle 2017 on parasta palvelua, 

sosiaalista turvaa ja elämän voimaa. Kela tarjoaa aktiivista ja ennakoivaa 

palvelua asiakkaiden tarpeisiin. Kela on kestävä ja sillä on yhteiskunnallisesti 

ja yksilöön vaikuttavaa toimintaa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. 

Kela on lähellä asiakasta, inhimillisesti, on tukena muutoksissa ja antaa 

voimaa kohdata elämän haasteet. Strateginen painopiste Kelalla on 

Asiakasymmärryksen syventäminen, luottamuksen vahvistaminen ja 

asiointiprosessin laadun ja tehokkuuden kehittäminen. (Kela 2013.) 

 

2.2 Kelan asiakaspalvelu 

Kela haluaa panostaa erityisesti asiakaspalvelun parantamiseen. Kelan 

asiakkaita ovat henkilö- ja työnantaja-asiakkaat. Lisäksi Kela tekee laajaa 

yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Kelan visiona onkin vuodesta 2005 lähtien 

ollut tarjota asiakkaille julkisen sektorin parasta palvelua. Peruslähtökohtana 

on palvella asiakasta helposti ja läheltä. Asiakaspalvelun helppoudella 

tarkoitetaan esimerkiksi etuuksien hakemisen yksinkertaistamista. Itsepalvelu 

ja suullinen hakeminen voivat yllättää helppoudellaan.  Kela on pyrkinyt 

helpottamaan asiakkaiden asiointia seuraavien toimenpiteiden avulla, joita 

ovat hakulomakkeiden yksinkertaistaminen, päätösten ja kirjeiden 

selkeyttäminen, sähköisen asioinnin kehittäminen ja asiakasohjauksen ja 

palvelumallien kehittäminen. Asioinnin helppoutta lisäävät myös 

suorakorvausmenettely ja automatisointi. Palvelun läheisyydellä tarkoitetaan 

laajaa palveluverkkoa ja vaihtoehtoisia palvelukanavia. Puhelin ja 
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verkkopalvelut ovat aina asiakasta lähellä unohtamatta kattavaa 

toimistoverkkoa.  (Kela 2013.) 

2.2.1 Asiakkuudenhallinta strategia 2014 -2017 

Asiakkuudenhallinnan avulla Kela varmistaa strategisten tavoitteiden 

huomioimisen asiakkaiden palvelussa sekä lisäämme asiakastyytyväisyyttä, 

toiminnan vaikuttavuutta sekä kustannustehokkuutta. Kelan 

Asiakkuudenhallinnan tavoitteena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja samalla 

varmistaa tehokas ja taloudellinen toiminta. Asiakkaiden tarpeiden 

tunteminen ja ymmärtäminen on asiakkuudenhallinnan keskeinen lähtökohta.                      

”Tarjoamme odotukset ylittävän asiakaskokemuksen kaikissa kohtaamisissa – 

helposti, nopeasti ja oikein”  

Kela toimii aktiivisesti asiakkuudenhallinnan toimintaperiaatteiden mukaan, 

mikä näkyy asiakkaille helpompana ja parempana palveluna. (Kela 2013.) 
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3 YHTEISPALVELU 

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti 

yhdestä paikasta. Kunnan ja valtion palveluntuottajien yhteistyöllä voidaan 

turvata monipuoliset virastopalvelut niin haja-asutusalueilla kuin taajamissa. 

Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden 

vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen 

käytön tukemista. (Valtiovarainministeriö 2013.) 

Valtiovarainministeriö asetti tammikuussa 2011 paikallishallinnon ja 

palvelujen yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida ja edistää 

paikallishallinnon yhteistyötä ja yhteispalvelua valtion paikallishallinnon, 

Kansaneläkelaitoksen ja kuntien kesken. (Valtiovarainministeriö 2013.) 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa 22.6.2011 on 

yhteispalvelulle asetettu seuraavat tavoitteet: 

”Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko. 

Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna 

saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut.” 

”Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden 

vastuuviranomaisena ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin 

palveluihin.” 

Yhteispalvelun kehittämisen tavoitteena on, että asiakas saa koko julkisen 

hallinnon asiakaspalvelun samasta paikasta yhden luukun periaatteella, jolloin 

yksi viranomainen vastaa koko julkisen hallinnon asiakaspalvelusta. 

(Valtiovarainministeriö 2013.) 

3.1 Asiakaspalvelu 2014-hanke 

Tällä hetkellä on valmisteilla hanke, joka on kehittämishanke. Asiakaspalvelu 

2014 -hankkeen tavoitteena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta sekä 

lisätä hallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta. Lausuntoaika julkisen 

hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu 2014 -hanke) 
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ehdotuksista ja hallituksen esitysluonnoksesta päättyi 13.9.2013. Lausuntoja 

saatiin 294, joista kuntien lausuntoja oli 184. Hallinnon ja aluekehityksen 

ministerityöryhmä käsittelee lausuntopalautetta lokakuussa 2013. Hallituksen 

esitys laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta on tarkoitus antaa 

eduskunnalle syysistuntokaudella 2013 ja lain on tarkoitus tulla voimaan 

vuonna 2014. Yhteiset asiakaspalvelupisteet aloittaisivat toimintansa vuonna 

2015. (Valtiovarainministeriö 2013.) 

Asiakaspalvelu 2014 -hanke ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan 

kunnat vastaavat julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden 

perustamisesta ja ylläpitämisestä. Yhteisissä palvelupisteissä tarjotaan aina 

kunnan omat asiakaspalvelut ja ne valtion viranomaisten palvelut, joissa 

käyntiasiointia on eniten. Vähintään 90 prosentilla palvelupisteen 

vaikutusalueen asukkaista on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka. 

Lisäksi pisteissä tarjoavat sopimuksen perusteella palvelujaan 

Kansaneläkelaitos ja Maanmittauslaitos sekä muut valtion viranomaiset. 

Asiakasta palvellaan joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Samoihin tiloihin 

voi sijoittua myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. 

(Valtiovarainministeriö 2013.) 

Hankkeen loppuraportti luovutettiin hallinto- ja kuntaministeri Henna 

Virkkuselle 12.6.2013. (Valtiovarainministeriö 2013).  

Raportin luovutustilaisuudessa Virkkunen sanoi:  

”Sähköisten palveluiden suosio kasvaa koko ajan ja niitä on kehitettävä 

jatkuvasti. Silti samaan aikaan on varmistettava mahdollisuus 

käyntiasiointiin. Osa julkishallinnon asioista on niin monimutkaisia, että 

tarvitaan henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa. Julkiselle hallinnolle 

yhteiseen asiakaspalveluun siirtyminen merkitsee isoa kulttuurinmuutosta. 

Tässä asiakas nähdään kokonaisuutena” (Valtiovarainministeriö 2013.) 

Uusi lainsäädäntö tulee vaikuttamaan myös Kelan rooliin tulevaisuuden 

Yhteispalvelutoiminnassa. Paljon on vielä avoimia kysymyksiä siitä, mikä 

tulevat olemaan vaikutukset Kelalle hankkeen toimeenpanovaiheen 

käynnistyessä. Kelan osalta tulevaa selkeyttää se, että Kelan palvelut ovat 
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samat palvelupisteen nimestä tai yhteistyökumppanien määrästä riippumatta. 

Tehtävänä on jatkossakin huolehtia kumppanien tiedoista, taidoista ja 

osaamisesta palveluvalikoiman palveluissa. Painopisteenä on 

verkkopalvelujen käytännön opastus. (Pirinen 2013.) 

3.2 Kela yhteistyö 

Yhteispalvelupisteissä palvelu on ohjaavaa ja opastavaa palvelua. 

Yhteispalvelupisteissä käytössä ei ole viranomaisten tietojärjestelmiä. 

Palvelun pääpainopisteenä on asiakasohjaus verkkopalveluihin sekä 

tarvittaessa toimijoiden puhelin- tai käyntiasiointiin. Valtaosa Kelan 

yhteispalvelusopimuksista on kunnan kanssa tehtyjä sopimuksia, eli palvelun 

antaa kunnan työntekijä. (Pirinen 2013.) 

Kelan kanssa tehtyjä yhteispalvelusopimuksia on 159 kpl. (tilanne 9.4.2013) 

Näistä neljässä Kela on palvelun toimeksisaaja, eli antaa yhteispalveluina 

mm. maistraatin palveluita. Yhteispalvelusopimuksia tehdään lähes 

kuukausittain. Yhteispalvelupisteissä eri puolella Suomea asioi noin 53 000 

Kelan asiakasta vuoden 2012 aikana. Yleisimmin asiointi kohdistui 

sairastaminen ja eläkeläiset elämäntilanteisiin liittyviin asiointitarpeisiin. 

Kelan asioinnit muodostavat yli 70 % kaikista yhteispalveluiden 

asiakaskäynneistä. (Pirinen 2013.) 

Yhteispalvelussa tarjottava Kelan palveluvalikoima on palvelupisteestä 

riippumatta aina yhtenäinen, täten asiakkaille muodostuu kuva 

yhteispalvelupisteistä saatavista Kelan palveluista. Odotusarvona on, että 

asiakas saa palvelun yhteispalvelukonseptiin kuuluvalla avustavalla tavalla. 

Yhteispalvelun palveluja tuetaan Kelasta valtakunnallisesti sekä paikallisesti. 

Kela antaa tukea yhteisin periaattein ja tukivälinein, jolloin palvelua antava 

yhteispalvelun palveluneuvoja voi keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä eli 

asiakkaan kohtaamiseen. (Pirinen 2013.)  
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3.2.1 Palveluneuvojan rooli 

Kelalla on yhteispalvelun palveluneuvojille koulutusta ja koulutusmateriaalia 

liittyen eri palvelutilanteisiin yhteispalvelussa. Koulutuksessa on 

toimintaohjeita mm. asiakkaiden verkkopalveluohjaukseen. Yhteispalvelun 

palveluneuvojien edellytetään käyttävän palvelumallia joka on kaikille 

Suomen yhteispalvelupisteille yhteinen. (Kela 2013.) 

Yhteispalvelupisteiden henkilökunnalle on oma ekstranetpalvelu kela.fi 

sivuille. Sivusto tarjoaa yhteispalvelupisteille tukea ja apuvälineitä Kelan 

palveluiden tarjoamiseen. Ekstranet tuo yhteispalvelupisteiden käyttöön mm. 

Kelan asiakaspalvelun etuusohjeet. Yhteispalvelupisteiden henkilöstö voi 

myös opiskella yhteispalvelun verkkokoulussa, joka on kelalaisten 

verkkokoulusta räätälöity tämän kohderyhmän käyttöön. Kelan 

yhteispalvelupisteiden ekstranet on tarkoitettu päivittäiseksi työvälineeksi 

asiakaspalveluun. Extranetissä Kela informoi vain yhteispalvelussa tarvittavia 

asioita, joita ei voi nähdä kela.fi sivujen uutisista. (Kela 2013.) 
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3.2.2 Yhteispalvelun palvelumalli – huolenpitoa asiakkaasta. 

Yhteispalvelun palvelumalli havainnollistaa palvelun kulun. Palvelumallilla 

pyritään tarjoamaan kaikille asiakkaille yhtenevä ja laadukas palvelu, 

palvelun aloittamisesta palvelutilanteen päättämiseen. 

Seuraavassa (kuvio 2) esitetään Yhteispalvelun palvelumalli. 

 

Kuvio 2. Yhteispalvelun palvelumallin kuvio (Kela, 2013.) 
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3.3 Asiakaskohtaamisen peruspilarit. 

Palvelutilanteen aloittaminen on kaiken lähtökohtana, huomaa ja huomio 

asiakas.  

Kohtaaminen on totuuden hetki, joka usein ratkaisee koko palvelutapahtuman 

onnistumisen. Asiakkaan kohtaaminen alkaa asiakkaan huomioimisesta. 

Nähdyksi tuleminen on ihmisen perustarpeita. Huomaaminen on ihmisarvon 

antamista. Ei ole samantekevää, miten asiakas kohdataan. (Pitkänen 2006.) 

3.3.1 Asian selvittäminen ja palvelutilanteen hoitaminen 

Asiakas on usein vastapäätä, hänet kohdataan kasvotusten. Välissä voi olla 

palvelutiski, jonka yli neuvotellaan. Siinä on vastakkain asettelun vaara. 

Yhteisen tavoitteen löytäminen auttaa onnistumaan palvelutilanteessa. 

Asiakaspalvelijan ja asiakkaan kohtaamisessa on kyse yhteispelistä. (Pitkänen 

2006.)  

3.3.2 Jatkon varmistaminen 

Yhteenveto ja oleellisten asioiden kertaus on hyvä käydä läpi yhdessä 

asiakkaan kanssa, samalla huomioida asiakkaiden palvelutarpeet ja kunkin 

toimijaorganisaation ohjeistamat palvelukanavaohjauksen periaatteet 

jatkotoimia silmälläpitäen. (Kela 2013.)  

Hyvä palvelukonsepti on kokonaisuus, joka sisältää sekä hallittuja rutiineja 

että aitoa asiakaslähtöistä palveluasennetta. Rutiinit vaativat suunnittelua, 

välineitä ja ohjausta. Palveluasenne on ennen kaikkea kyvykkyyden 

vapauttamista. Kun asiat toimivat, jää aikaa myös hymyillä. (Pitkänen 2006.) 

Julkisella sektorilla palvelutilanteen onnistuminen tarkoittaa yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta. Se edistää yhteiskunnan kilpailukykyä. Asukkaita ja 

elinkeinoelämää houkutteleva yhteiskunta menestyy aivan kuten asiakkaita 

houkutteleva yritys. (Pitkänen 2006.) 
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3.3.3 Asiakaskäyntien seuranta 

Yhteispalvelupisteiden asiakaskäynnit kirjataan apudiaariin eli 

asiakaskäyntien kirjaamis- ja seurantajärjestelmään, jonka hallinnoinnista 

vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Jokainen yhteispalvelupiste saa 

yhden tunnuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta toimittaessaan sinne 

sopimuksen yhteispalvelusta. Apudiaariin kirjataan vain ne tilanteet, joissa 

yhteispalvelun palveluneuvoja on kohdannut Kelan palveluita tarvitsevan 

asiakkaan, neuvonut häntä vaihtoehtoiseen palvelukanavaan, opastanut 

lomakkeen täytössä tai muussa vakiopalveluvalikoimaan liittyvässä 

tehtävässä. Apudiaarilla seurataan asiakaskäyntien lukumäärää, se ei ole 

ajankäytön seurantaväline ja näin kirjaukset tehdään vain 

asiakaskohtaamisista. Kirjaaminen tehdään sen palvelutarpeen 

(elämäntilanne) mukaisesti jota palvelutilanne eniten käsitteli jos asiakkaalla 

on ollut useampi asia. Yhdestä asiakkaasta tehdään yksi kirjaus. (Pirinen 

2013.) 

3.3.4 Asiakaskäyntien raportointi ja tiedon hyödyntäminen 

Kaikista Kelan yhteispalveluasioinneista kootaan Excel-tietokantaa 

kenttäosastolla. Tietokannasta saa poimittua tiedot kaikista 

yhteispalveluasioinneista palvelupistekohtaisesti. Raporteissa on avattuna 

myös asiointisyyt, joissa yhteispalvelussa on Kelan asioissa asioitu. Tietoa 

voidaan käyttää yhteispalvelusopimuksessa sovitun kustannustenjaon 

tarkistamisessa sekä paikallisen koulutussuunnittelun tukena. Yleisimpien 

asiointitarpeiden läpikäynti yhteispalvelun ekstranetin etuuksien 

verkkokoulun avulla tukee parhaiten palveluneuvojia työssään. Kyseisen 

palvelupisteen eniten kohtaamia tilanteita voidaan tukea täsmäkoulutuksilla ja 

teemoitetuilla työkokouksilla. (Pirinen 2013.) 
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3.4 Yhteispalvelut Päijät-Hämeen alueella 

Ensimmäinen yhteispalvelusopimus Päijät-Hämeen vakuutuspiirin alueella 

tehtiin 2010. Ensimmäiset yhteispalvelupisteet Päijät-Hämeen alueella olivat 

Artjärvi, Hartola, Hollola, Padasjoki ja Sysmä. Taustalla näissä on Kelan 

lähikonttoreiden lakkauttaminen. Tällä hetkellä Päijät-Hämeen vakuutuspiirin 

alueella on seitsemän yhteispalvelupistettä. Kaikki tällä alueella toimivat 

yhteispalvelupisteet ovat kuntien kanssa tehtyjä sopimuksia. 

Yhteispalvelupisteet toimivat kunnan virastojen yhteydessä. (Kela 2013.) 

3.4.1 Aikaisemmat toimenpiteteet Yhteispalvelun toimivuudesta 

Vuonna 2011 on tehty kysely Päijät-Hämeen yhteispalvelun toimivuudesta 

Kelan toimeksiannon osalta. Kyselyn avulla on selvitetty yhteispalvelun 

sujuvuutta ja Kelan antaman tuen toimivuutta yhteispalvelun näkökulmasta. 

Kyselyn tuloksia on käytetty hyväksi koulutusten suunnittelussa. Vastaajina 

on ollut 6 Päijät-Hämeen alueen yhteispalvelupisteen palveluneuvojaa. 

Palveluneuvojat ovat kertoneet kokemuksiaan palvelutilanteista ja miten 

palveluneuvoja on ollut yhteydessä Kelaan, kun on tarvinnut apua 

palvelutapahtumassa. Eniten palveluneuvojat ovat käyttäneet viranomaisille 

tarkoitettua Kelan puhelinpalvelunumeroa. Siinä palveluneuvojat ovat 

kokeneet ongelmana toisinaan pitkät puhelun jonotusajat ja sen ettei aina ole 

osattu vastata kysymykseen, vaan on ohjattu soittamaan toiseen 

palvelukanavaan tai on saanut kahta eri tietoa asiaan liittyen. Palveluneuvoja 

piti harmillisena tilannetta, että on neuvonut asiakasta palvelulinjalta saaman 

tiedon mukaan ja jälkeenpäin on ilmennyt, että tieto on ollut virheellinen. 

Täten asiakkaalle on muodostunut epäpätevä kuva yhteispalvelupisteen 

palveluneuvojasta ja yhteistyöstä Kelan kanssa. Muutoin palveluneuvojat 

pitävät viranomaislinjaa hyvänä ja tärkeänä apuna. Palveluneuvoja pitää 

yhteispalvelupisteen antamaa Kela palvelua ”pintapuolisena ensiapuna” ja 

lomakkeiden vastaanottona. Palveluneuvoja koki harmillisen, ettei ole 

pystynyt antamaan asiakkaalle riittävästi asiantuntevaa tietoa. 
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Kyselyn perusteella usean vastaajan mielestä Kelan yhteydenpito 

yhteyspalvelun palveluneuvojiin ei ole riittävää. On koettu, että toiminnan 

alkaessa yhteyttä pidettiin, mutta ajan myötä se on hiipunut. Yhteydenpito 

Kelan suunnalta yhteyspalvelupisteiden palveluneuvojiin on ollut pääosin 

sähköpostilla ja puhelimella. 

Kyselyn mukaan kaikki vastaajat ovat saaneet hyötyä Kelan 

yhteispalvelukoulutuksista. Parhaana koulutuksen hyötynä on koettu opastus 

vaihtoehtoisten palvelukanavien käytöstä ja palveluneuvojan apuvälineiden 

käytöstä. Hyötyä on saatu myös Kelan etuusasioiden neuvonnassa ja 

opastuksessa sekä Kelan palvelumallista. 

Vastaajille Kelan internet sivut (www.kela.fi) ovat tutut. Sivuja käytetään 

paljon ja niistä on paljon apua asiakkaiden neuvonnassa. Asiakkaita on 

neuvottu nettisivujen käytössä ja tulostettu lomakkeita. Tietoa nettisivuilla on 

paljon, mutta oikean tiedon löytäminen ja tulkitseminen on toisinaan koettu 

hankalaksi. Tilanteissa joissa palveluneuvojalla ei ole ollut mitään pohjatietoa 

asiasta, niin hän on joutunut miettimään ymmärsikö asian itse oikein. Näissä 

tapauksissa palveluneuvoja on neuvonut asiakasta soittamaan Kelan 

palvelunumeroon ja varmistamaan tiedon oikeellisuuden. 

Yhteistyötä Kelan lomakevaraston kanssa on ollut kyselyn mukaan vähäistä. 

Lomakevarasto tiedettiin, mutta sen kanssa ei ole juurikaan asioitu.  Yksi 

vastaajista on tilannut esitteitä ja oli tyytyväinen saamaansa palveluun. 

Yhdellä vastaajalla ei ollut tietoa, mikä Lomakevarasto on. Kelan virkailija 

on toimittanut esitteet yhteispalvelupisteeseen. 
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4 ASIAKASPALVELUN LAATU 

4.1 Palvelun määritelmä 

Palvelua on määritelty monin eri tavoin ja tuotteena vaikeasti määriteltävissä 

eikä varmaan yksiselitteistä määritelmää palvelulle ole. 

Rissanen (Rissanen 2005.) on määritellyt palvelun näin: 

”Palvelu on vuorovaikutus, teko, tapahtuma, toiminta, suoritus tai valmius, 

jossa asiakkaalle tuotetaan tai annetaan mahdollisuus lisäarvon saamiseen 

ongelman ratkaisuna, helppoutena, vaivattomuutena, elämyksenä, 

nautintona, kokemuksena sekä ajan ja materian säästönä” 

Prosessiluonteisuus on palvelun tärkein ominaisuus. Palvelut koostuvat 

erilaisista prosesseista. Palvelujen toteutumiseen tarvitaan erilaisia resursseja 

kuten ihmisiä, järjestelmiä ja tietoa. Näitä tarvitaan suorassa 

vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, jotta saadaan hänen ongelma 

ratkaistua. (Grönroos 2007.) Palvelua ei voi tehdä varastoon eikä säilyttää 

siellä, vaan hyvä palvelu luodaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelutilanteessa 

(Rissanen 2005.). 

Julkisten palveluiden ja hallinnon markkinointiviestintä on paljolti 

tavoitteiltaan erilaista kuin kaupallisella alueella. Julkisten palveluiden kuten 

Kelan palveluiden markkinoinnilla pyritään asiakkaiden houkuttelun sijasta 

ohjaavaan, opastavaan, valistavaan ja neuvovaan palveluun. (Rissanen 2005.) 

4.2 Asiakaspalvelun laadun arvioiminen 

Asiakkaiden palvelutilanteissa saama kokema palvelun laadusta koostuu 

useista eri tekijöistä. Kokemus palvelun laadusta voi olla hyvin 

subjektiivinen. Asiakkaan kokema laatu on vahvasti odotusten, tunteiden, 

mielikuvien ja tilannetekijän tulosta (Rissanen 2005.) 

Asiakkaan palveluun kohdistamat laatuodotukset vaihtelevat suuresti. Asiakas 

muodostaa käsityksensä palvelunlaadusta useiden tekijöiden pohjalta. 
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Asiakkaalle nämä seikat ovat pätevyys ja ammattitaito, luotettavuus, 

uskottavuus, saavutettavuus, turvallisuus, kohteliaisuus, palvelualttius, 

viestintä, asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja palveluympäristö. (Rissanen 

2005.) Rissasen mukaan palvelun ydinosalta asiakas odottaa vähintään 

hyväksyttävää laadun tasoa. Pienistä laatuongelmista asiakas ei välitä kovin 

herkästi, mikäli asiakkuus kokonaisuudessaan toimii hyvin. 

4.3 Julkisten palveluiden laatu 

Julkishallinnon palvelut ovat kansalaisille välttämättömiä, mutta ei 

kuitenkaan ole saman tekevää, miten häntä kohdellaan. Asiakaslähtöisyys ja 

sen merkitys on tullut 2000-luvulla tärkeäksi julkisia palveluita tuottavalle 

sektorille. 

Julkisten palveluiden laadun kehittämisessä on mukana 

Valtiovarainministeriö, joka tukee laadukkaiden, taloudellisesti ja tehokkaasti 

toimivien julkisten palvelujen kehittämistä (Valtiovarainministeriö 2014.) 

Rissasen mukaan julkisten palvelujen laatu on erityisongelma. 

”Erityisen huomattavia palvelun laadun ongelmat ovat julkisella sektorilla. 

Sosiaali- ja terveyshuollossa asiakasjonot ovat pitkät, hallinnon byrokratia 

rasittaa kansalaisia, katujen auraus, hiekoitus tai kevätsiivous kestää 

viikkokausia jne. Kipukohtia on tuhansittain. Yhteiskunta on turvautumassa 

palveluongelmien ratkaisussa jo vihdoinkin yritysten apuun. Aatteet ja 

asenteet ovat tämän estäneet vuosikymmenien ajan.” (Rissanen 2006). 

Vastaavasti Valtiovarainministeriön 2010 julkaiseman laatubarometrin 

mukaan suomalaiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä julkisiin palveluihin. 

Laatubarometrin yleisenä tavoitteena on tukea viranomaisten tekemää 

laatutyötä ja tuottaa kansalaisten kokemasta palvelujen laadusta kertovaa 

aineistoa. Laatubarometri selvittää kansalaisten kokemuksia päivähoidosta, 

peruskoulutuksesta, kirjastopalveluista, terveyspalveluista, poliisipalveluista, 

verotoimiston palveluista ja infrastruktuurista (taajamien ulkopuoliset 

päätiet).  Julkisten palvelujen laatubarometrillä on mitattu 

palvelutyytyväisyyttä seitsemän kertaa vuosina 2003 - 2010. Laatubarometrin 
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mukaan kansalaisten tyytyväisyys julkisiin palveluihin on koko 

vuosikymmenen ollut kouluarvosanoilla ilmaistuna keskiarvoltaan noin 8. 

Erityisen tyytyväisiä ollaan julkisia palveluja tuottavan henkilöstön 

ammattitaitoon ja yhteistyöhön heidän kanssaan. Kriittisempiä arvioita oli 

annettu mm. yhteydensaannista, palvelusta tiedottamisesta ja erityisesti 

verkkopalvelujen käyttöä koskevasta neuvonnasta. (Valtiovarainministeriö 

2014.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Olen toteuttanut tutkimuksen yhteispalvelupisteen asiakasneuvojan 

näkökulmasta. Asiakasneuvoja on suorassa kontaktissa asiakkaaseen ja olen 

havainnoinut asiakaspalvelutilanteen laadun toteutumista kuuntelemalla 

asiakasneuvojan työskentelyä asiakaskohtaamisessa ja haastatellut 

asiakasneuvojia. Havainnoinnissa olen tutkinut palvelun laadun toteutumista 

palvelumallin mukaisesti. Haastattelun avulla olen selvittänyt 

asiakasneuvojan näkemystä palvelun laadusta ja mitkä seikat vaikuttavat 

siihen. Tutkimusta varten olen laatinut haastattelulomakkeen.  

Opinnäytetyössäni olen keskittynyt asiakasneuvojan antamaan palvelun 

laatuun eli miten asiakasneuvoja asiakasta palvelee, en palvelun 

lopputulokseen. 

5.1 Aineiston ja tutkimuskohteiden valinta 

Teoriaosuuteen olen koonnut asiakaspalvelun laatua sekä laadun mittaamista 

kertovasta aineistosta. Olen käyttänyt aineiston keräämiseen paljon Internet-

lähteitä. Kelan asiakaspalveluprosesseista ja laatuvaatimuksista tietoa löytyy 

lähinnä Kelan Intranetistä sekä aiemmin julkaistuista opinnäytetöistä. Samoin 

Yhteispalvelua koskevaa tietoa etsiessäni olen käyttänyt 

valtionvarainministeriön Internet-sivuja. 

5.2 Tutkimuksen toteuttaminen  

Olen toteuttanut haastattelut strukturoituna haastatteluna eli 

lomakehaastatteluna sekä teemahaastatteluna. Alkuperäiseen suunnitelmaani 

kuului tutkimuksen toteuttaminen lomakehaastattelulla ja havainnoimalla 

(observaation). Havainnointien niukkuuden vuoksi käytin lisänä myös 

teemahaastattelua. Havainnointien niukkuus syntyi, koska havainnoille 

varatussa ajassa ei syntynyt tarpeeksi tutkimuksen kannalta merkittäviä 

asiakaspalvelutilanteita. 
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Itse olisin pitänyt havainnoinnin onnistumista merkityksellisenä tässä 

tutkimuksessa.  

Havainnoinnin suurena etuna on se, että sen avulla voidaan saada välitöntä 

suoraa tietoa havainnoitavan toiminnasta ja käyttäytymisestä. Sen avulla 

saadaan tietoa, toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa. (Hirsjärvi 

ym. 2009.) 

Lomakehaastattelu toteutui nimensä mukaisesti lomaketta apuna käyttäen. 

Kaikki tutkimuksessa mukana olleet palauttivat haastattelulomakkeen. 

Haastattelulomakkeen jaoin haastateltaville koulutustilaisuuden yhteydessä, 

jolloin pääsin kertomaan haastattelun tarkoituksesta. 

5.3 Vastaus tutkimustehtävään 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston analyysissä on keskeistä luokittelujen 

tekeminen. Lukijalle olisi kerrottava luokittelun syntymisen alkujuuret ja 

luokittelujen perusteet. Tulosten tulkintaan pätee sama tarkkuuden vaatimus, 

tutkijan tulee kertoa, millä perusteella tutkija esittää tulkintoja ja mihin 

päätelmät perustuvat. Lukijaa voivat auttaa suorat lainaukset vastaajien 

kertomina. Tutkimuksesta kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja 

johtopäätösten teko ovat tutkimuksen ydinasia, johon tähdätään jo tutkimusta 

aloitettaessa. Aineiston analyysitavaksi valitaan menetelmä, joka parhaiten 

tuo vastauksen tutkimustehtävään. (Hirsjärvi ym. 2009.) 

Tutkimukseni lähtökohtana oli havainnointien kautta tarkastella 

asiakasneuvojien palvelutilanteita toteutuuko niissä palvelumallin mukainen 

asiakaspalvelu ja vaadittu asiakaspalvelun laatu. Havainnointien tukena 

käytin haastatteluja ja asiakasneuvottelijoille osoitettua haastattelulomaketta. 

Aloitin havainnointitilanteista ja haastatteluista saamani aineiston 

analysoinnin pelkistämällä muistiinpanot. Keräsin tutkimuksen kannalta 

oleellisen ja tutkimuksen kannalta kiinnostavat asiat. Poistin 

kyselylomakkeilla esiin tulleita asioita, jotka eivät antaneet tietoa tutkimuksen 

kannalta eivätkä vaikuttaneet vastauksen asiasisältöön. Näin sain tehtyä 

tutkimuksen vaatimat tulkinnat ja johtopäätökset. 
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5.4 Palvelumallin toteutuminen 

Esitän tässä luvussa havainnointien ja haastattelujen tutkimustulokset. 

Haastatteluista tulee esiin myös haastateltujen kommentteja. Haastattelut on 

tehty kahdeksalle yhteispalvelupisteen palveluneuvojalle syksyllä 2013. 

Anonyymisyistä palveluneuvojien nimiä ei mainita. 

Käsittelen koko Päijät-Hämeen alueen yhteispalvelupisteitä kokonaisuutena, 

erottelematta paikkakunnittain. Havainnoinnit on suoritettu kolmessa 

yhteispalvelupisteessä, jotka valitsin käyntimäärien perusteella, eli 

havainnointi paikoiksi valikoitui yhteispalvelupisteet joissa on eniten 

asiakaskäyntejä Kela asiointiin liittyen. Haastattelulomakkeella saadut 

vastaukset ovat kaikista Päijät-Hämeen alueen seitsemästä 

yhteispalvelupisteestä. 

Tämän tutkimuksen mukaan asiakaspalvelun laatu yhteispalvelupisteissä on 

pääosin hyvää ja asiakkaiden antama asiakaspalaute on ollut positiivista, 

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Negatiivista palautetta on tullut 

siitä, ettei yhteispalvelupisteestä saa ”Kelapalvelua” vaan asiakasta 

pompotetaan muihin palvelukanaviin. 

Havaintojen tekemisen hankaluudeksi osoittautui se, että tarkoitus oli 

havainnoida vain asiakaspalvelutilanteita, jotka liittyivät Kela asiointeihin. 

Havainnointikerroilla asiakaskäynnit yhteispalvelupisteissä olivat vähäiset. 

Havainnoimaan pääsin neljää Kela asioinnissa tapahtuvaa 

asiakaspalvelutilannetta. 

Kaikissa havainnoimissani asiakaspalvelutilanteissa asiakas jätti 

yhteispalvelupisteeseen valmiin hakemuksen.  

Asiakasneuvojalle palvelutilanteen aloittaminen oli luonteva ja ystävällinen. 

Asiakas tuli heti huomioiduksi. Asiakasneuvoja selvitti asiakkaan kanssa 

mistä asiasta on kyse. Mikäli kyseessä oli jokin muu asia kuin Kela asiointi, 

en jatkanut havainnointia. Asiakasneuvoja hoiti palvelutilanteen, yhdessä 

palvelutilanteessa asiakas pyysi asiakasneuvojaa tarkistamaan onko hän 

täyttänyt hakemuskaavakkeen oikein tai puuttuuko hakemuksesta jotain. 
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Asiakasneuvoja kävi hakemuksen läpi, otti sen vastaan ja kertoi toimittavansa 

hakemuksen eteenpäin Kelaan. Asiakasneuvoja kertoi myös, että mikäli 

hakemuksessa on puutteita, Kelan virkailija on yhteydessä asiakkaaseen. 

Asiakasneuvoja ohjeisti myös asiakasta olemaan yhteydessä Kelan 

puhelinpalveluun, mikäli jokin asia askarruttaa hakemusta koskien. Näin 

asiakasneuvoja vastasi asiakkaan palvelutarpeeseen ja samalla ohjasi 

asiakasta vaihtoehtoisiin palveluihin. Asiakasneuvoja olisi voinut vielä ohjata 

asiakasta verkkopalveluiden käyttöön.  Muissa kolmessa 

asiakaspalvelutilanteessa asiakas jätti hakemuksen, ei pyytänyt esim. 

hakemuksen tarkistusta. Palveluneuvoja tarjosi asiakkaille palautuskuoria, 

joilla asiakas voi jättää hakemuksen maksutta postin kuljetettavaksi. 

Kaikissa havainnoimissani palvelutilanteissa, yhteispalvelupisteen 

asiakasneuvojilta Kelan edellyttämä palvelumalli toteutui. 

Haastattelujen perusteella asiakasneuvojat kaikissa yhteispalvelupisteissä 

kertoivat asiakastapahtumien Kela-asioinneissa olevan pääsääntöisesti 

lomakkeiden ja palautuskirjekuorien hakua sekä valmiiden hakemusten ja 

hakemukseen kuuluvien liitteiden jättö. Enimmäkseen hakemukset joita 

asiakkaat jättävät, liittyvät sairaanhoidonkorvauksiin ja matkakorvauksiin. 

Melko usein asiakkaat pyytävät hakemusten tarkistamista ja hakemuksen 

tietojen täydentämistä. Yksittäisten tietojen täydentämistä pyydetään mm. 

tilinumerotietojen kohdalla, erittäin harvoin pyydetään koko hakemuksen 

täyttöä. Asiakasneuvojien mukaan yleisin syy, että asiakas pyytää 

hakemuksen täydentämistä on, ettei hän itse pysty hakemusta kirjoittamaan 

esim. käsien vapinan tai heikon näön vuoksi. Eikä asiakkaalla ole ketään, 

kuka hakemuksen täytössä avustaisi. 

Suurimmaksi osaksi hakemusten täyttöapua kysytään eläkkeensaajan 

asumistukihakemuksen täytössä. Jonkin verran apua kysytään myös 

työttömyysetuushakemuksen täydentämisessä sekä yleisen asumistuen 

hakemusten täydentämistä. 

Muita asioinnin syitä ovat lääkärilausuntojen jättö sekä suljettujen 

kirjekuorien välittäminen eteenpäin. Myös jätettävien asiakirjojen kopiointia 
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pyydetään. Verkkopalveluiden opastuksen kysynnässä on 

paikkakuntakohtaisia eroja.  

Asiakaskäyntien syissä ei ole eroja eri kuntien välillä, vaikka asiakasmäärissä 

eri paikkakuntien välillä on suuriakin eroja. Kokonaisuudessa asiakasmäärät 

ovat laskeneet. Asiakaskäynnit päivästä riippuen voivat vaihdella suuresti. 

Saattaa olla päiviä, ettei yhteispalvelussa käy lainkaan asiakkaita Kela-

asiointiin liittyen. Asiakasmäärät kuukausitasolla vaihtelivat eri 

yhteispalvelupisteiden välillä suuresti. Vilkkaimmassa asiointipisteessä oli 

kuukauden aikana 147 asiakaskäyntiä, kun taas kahdessa asiakaspisteessä ei 

kuukauden aikana ollut käynyt lainkaan asiakkaita asioimassa Kela-asialla.. 

Kahdessa yhteispalvelupisteessä vuoden 2013 aikana oli käynyt yhteensä alle 

10 asiakasta. Oheisesta kuviosta (kuvio 3) ilmenee asiakaskäyntien 

jakautuminen kuukausittain. Sarja 1-7 kuvaa palvelupisteitä, joita salassa 

pidon vuoksi ei voi nimetä. 

Asiakaskäynnit Päijät-Hämeen yhteispalvelupisteissä vuonna 2013 

 

Kuvio 3 (Yhteispalvelupiste 2014). 

Haastattelujen perusteella asiakaspalvelijoiden oma mielipide palvelumallin 

toteutumisesta on, että he tarjoavat palvelumallin mukaista laadukasta 

asiakaspalvelua Kela-asioinneissa asiakkaille. Asiakasneuvojat itse pitävät 

haasteellisina tilanteita, joissa asiakkaat olettavat, että yhteispalvelun 

asiakasneuvojalla on sama tietämys Kela asioista kuin Kelan virkailijalla. 
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Asiakkaat eivät halua hyväksyä seikkaa, että yhteispalvelusta saa vain 

avustavaa neuvontaa ja yhteispalvelun asiakaspalvelijoilla ei ole käytössä 

Kelan tiedostoja joista asiakasneuvoja näkisi kaikki asiakasta koskevat tiedot. 

Haastattelussa ilmeni, että monesti vanhemmat asiakkaat palauttavat suljetun 

kirjekuoren, mutta heillä on paljon kysyttävää Kela-asioista. ”asiakkaan 

varsinainen asia on kirjekuoren palauttaminen, mutta hän haluaa jäädä 

jutustelemaan Kela-asioista”. Tämä koetaan haasteellisena kiire tilanteissa, 

koska usein miten vastauksia ei ole antaa suoraan vaan tietoa joutuu etsimään. 

Haastavana yhteispalvelun yksi asiakasneuvoja piti sitä, että he hoitavat 

monia eri asioita. Poliisi, verottaja, Kela jne.. Mihin kanavaan asia kuuluu?                            

”Joskus on vaikea hahmottaa, mitä asiaa asiakas tulee hoitamaan. 

Asiakkaalla ei aina itselläänkään ole selkeää käsitystä siitä. Joutuu 

pohtimaan mistä lähteä liikenteeseen, onko kyse Kela-asiasta vai jostain 

muusta” (Asiakasneuvoja 2013). 

Tutkimus on toteutettava hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Tutkija on 

perehtynyt tutkimusetiikkaan aineiston hankinnan, käytön ja säilytyksen 

osalta. Tieteellisen käytännön mukaisesti tutkija on toiminut rehellisesti, 

tarkasti ja huolellisesti tutkimustyössä, tulosten arvioinnissa ja 

tallentamisessa. Tutkimukseen on käytetty tieteellisen tutkimuksen kriteerien 

mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta, arviointi ja 

tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksessa on kunnioitettu muiden tutkijoiden 

saavutuksia. Tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu 

yksityiskohtaisesti. (Kuula 2006.) 

Tutkimukseen osallistuneille asiakasneuvojille kerrottiin tutkimuksen aiheena 

olevan asiakaspalvelun laatu ja palvelumallin toteutuminen 

asiakaspalvelutilanteissa. Asiakasneuvojien osallistuminen tähän 

tutkimukseen oli vapaaehtoista. Asiakasneuvojille kerrottiin, etteivät 

yksittäiset asiakasneuvojat ole tunnistettavissa tutkimusraportissa. 

Tutkimuksessa olen käyttänyt havainnointia ja haastattelua, pidän sitä 

perusteltuna, koska pelkällä havainnoinnilla tiedonkeruu oli puutteellinen ja 

siihen jäi runsaasti aukkoja. Täten olen haastatteluilla täydentänyt tutkimusta. 
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Tämä tutkimus havainnointimenetelmää käyttäen ei ollut onnistunut. Saatujen 

tutkimustulosten perusteella tutkimusta ei voi pitää reliabiliteettisena.  

Reliabilteettisenä tutkimusta voidaan pitää, jos tutkimus toistetaan ja 

tutkimustulokset ovat samat (Kuula 2006). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tavoitteena oli tutkia Yhteispalvelupisteiden asiakasneuvojien antaman 

asiakaspalvelun laatua, koskien Kela-asiointeja. Selvittää, toteutuuko 

yhteispalveluiden palvelumallin mukainen yhdenmukainen palvelu 

asiakaspalvelutilanteissa. 

Tämän tutkimuksen mukaan asiakaspalvelu menee palvelumallin mukaisesti 

Päijät-Hämeen yhteispalvelupisteissä, koskien Kela-asiointeja. Palvelumalli 

toteutuukin asiakaspalvelutilanteissa hyvin ja tämän perusteella voi sanoa 

asiakkaiden saavan laadukasta palvelua asioidessaan yhteispalvelussa. 

Kysyttäessä onko palvelu kokonaisuudessaan laadukasta? Voi vastaus olla 

erilainen. Kokonaisuutena, miten asiakas kokee asiakaspalvelun laadun 

toteutuvan, ei voi tämän tutkimuksen perusteella arvioida. 

Yhteispalvelupisteet tarjoavat vain avustavaa palvelua. Monesti asiakkaan 

asiat ovat vaativia ja yhteispalvelun asiakasneuvoja eivät pysty auttamaan 

asiakasta tämän tarvitsemalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, ettei asiakas saa 

kerralla asiaa kuntoon vaan joutuu ottamaan yhteyttä Kelaan. Asiakkaalle 

koituu enemmän vaivaa, koska yhteispalvelupiste ei korvaa Kelan palvelua. 

Myös yhteispalvelupisteen asiakasneuvojat tuntevat riittämättömyyttä, koska 

eivät voi auttaa asiakasta häntä koskevissa asioissa. He kokevat epävarmuutta 

siitä, ettei oma tietämys Kela-asioihin ole riittävää. 

Asiakasneuvojat pitävät tärkeänä, että Kela järjestää koulutuksia 

Yhteispalvelupisteiden asiakasneuvojille, tällä tavoin pystytään varmistamaan 

asiakaspalvelun laadun toteutumista.  Myös Kelan viranomaislinjalta saatu 

apu palvelutilanteissa on ollut ensiarvoisen tärkeää. Asiakasneuvojien 

käytössä oleva extranet-palvelu on tarkoitettu tukemaan asiakasneuvojaa 

palvelutilanteissa, jotta hän voi vastata asiakkaan palvelutarpeeseen. Useampi 

asiakasneuvoja on kuitenkin kokenut extranet-palvelun käytön vaivalloiseksi 

ja helpompana tapana pitävät Kelan nettisivujen käyttöä, kun he etsivät tietoa 

asiakkaalle esimerkiksi eri etuuksista. Samalla he voivat opastaa asiakasta 

verkkopalveluiden käyttöön.  
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Kela on kehittänyt omaa asiakaspalveluaan monella eri tapaa. Asiakkaiden 

tarpeiden tunteminen ja ymmärtäminen on ollut keskeinen lähtökohta. Kelan 

tekemien tutkimusten mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä Kelasta saamaansa 

asiakaspalveluun. Koska yhteispalvelupisteet tarjoavat vain avustavaa 

asiakaspalvelua, tämä ei ole asiakkaan kannalta hyvää ja laadukasta palvelua. 

Asiakkaan tullessa hoitamaan asiaansa, haluaa hän hoitaa sen 

kokonaisuudessaan yhdessä paikassa. Mielestäni yhteispalvelusta saatu 

avustava asiakaspalvelu saattaa vaarantaa myös asiakkaiden kokemusta Kelan 

hyvästä asiakaspalvelun laadusta. Jollei asiakas saa oikeaa tai haluamaansa 

tietoa yhteispalvelupisteestä on hänen oltava yhteydessä Kelan toimistoon tai 

puhelinpalveluun. Kelan asiakaspalvelun palvelumallin mukaan asia tulisi 

hoitaa kerralla kuntoon. Asiakas ei välttämättä tiedosta yhteispalvelupisteen 

tarjoaman asiakaspalvelun ja Kelan tarjoaman palvelun eroa vaan odottaa 

saavansa saman palvelun Kela-asioissa molemmista paikoista. 

Meneillään oleva asiakaspalvelu 2014 – hanke vaikutti tutkimuksen 

tekemiseen. Tilanne on keskeneräinen, kaikki ovat odottavalla kannalla ja 

vaikutuksia ei vielä tiedossa. Osin hankkeeseen on suhtauduttu hyvin 

kriittisesti. On epäilty hankkeen onnistumista ja hankkeen säästövaikutuksia 

on pidetty epärealistisina. Hankkeen epäillään myös heikentävän 

asiakaspalvelun laatua.  

Tässä opinnäytetyössä keskeisenä asiana on palvelun laadun mittaaminen, 

saako asiakas parasta palvelua ja sen arviointi palvelumallin kautta. 

Opinnäytetyön tekeminen ei onnistunut prosessina suunnitellusti. Ajankäytön 

organisointi ja aineistojen hankinta oli haasteellista, jotta opinnäytetyö 

valmistuisi vaatimusten mukaisesti. Tutkimusmenetelminä on käytetty 

havainnointeja ja haastatteluja. Käytetyistä menetelmistä haastattelut toimivat 

tutkimuskysymysten selvittämisessä hyvin, mutta havainnointien kautta 

saadut tulokset ovat suppeat. Tekijän mielestä kuitenkin tutkimuskysymyksiin 

on saatu vastaukset tutkimuksen kautta.  

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli: 

Toteutuuko Yhteispalvelupisteissä palvelumallin mukainen asiakaspalvelu ja 

onko palveluvalikoima yhtenäinen palvelupisteestä riippumatta? Tutkijan 

saamien tulosten perusteella Päijät-Hämeen yhteispalvelupisteissä toteutuu 
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palvelumallin mukainen asiakaspalvelu. Palvelumalli toteutuu 

asiakaspalvelutilanteissa ja palvelutarjonta on yhtenäinen palvelupisteestä 

riippumatta. 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli 

Mitkä tekijät vaikuttavat, poikkeamiin palvelumallista palvelutilanteissa? 

Tähän kysymykseen vastauksia ei selkeästi saatu, johtuen havainnointien 

kautta saadun aineiston vähyyden vuoksi. Haastattelujen perusteella arvioisin 

seikkojen jotka vaikuttavat laatu poikkeamiin ovat asiakasneuvojien vähäinen 

etuusasiantuntemus koskien Kelaetuuksia ja kiire.  

Jatkotutkimus aiheena voisi olla asiakastyytyväisyys tutkimus. Tutkimus 

tulisi tehdä asiakkaille suunnatulla kyselyllä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

LIITTEET 

Liite 1. Haastattelun kysymykset 

Liite 2. Kyselykaavake 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1 

HAASTATTELUN KYSYMYKSET 

1. Tunnetko hallitsevasi YP? palvelumallin 

2. Millaisia Kela-asioita asiakkaat yleensä tulevat hoitamaan YP-pisteeseen? 

3. Mitä seikkoja koet haasteelliseksi palvellessasi asiakkaita Kela-asioissa? 

4. Mitkä asiat auttavat sinua asiakaspalvelutilanteissa, kun palvelet asiakkaita 

Kelaan liittyvissä asioissa. 

5. Millainen suunta on asiakkuuksissa. 
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LIITE 2 

Kysely Extranet-palvelu 

 

Ekstranet-palvelu on yhteispalvelupisteiden henkilökunnalle tarkoitettu 

palvelusivusto, sivuille pääsevät vain rekisteröidyt käyttäjät. 

Ohessa kysely, koskien Ekstranet-palvelun käyttöä. 

Ekstranetin käyttö on ollut odotettua alhaisempaa.  Kyselyllä kartoitetaan 

ekstranet-palvelun käyttöä ja pyrimme sen avulla parantamaan palvelun 

käyttöastetta. 

Kyselyn vastauksia käytetään osana opinnäytetyötä. Vastaukset voi jättää 

anonyymina. Tarvittaessa voit jatkaa vastauksia kääntöpuolelle. 

1. Missä tilanteissa käytät Kelan ekstranet-palvelua? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ 

2. Millaisena koet ekstranetin käytön? 

______________________________________ 

a. Jos koet käytön hankalana/haastavana, miksi ja mitkä seikat koet 

hankaliksi? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________ 

b. jos koet käytön helppona, kerro mikä tekee käytöstä helppoa? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________ 

3. Auttaako Extranet sinua palvelutilanteissa ja miten? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ 

4. Mitä parannuksia ehdottaisit tai toivoisit ekstranettiin? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


