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#MakeWithEspoo-tuoteperhe
Espoossa kokeillen kehitettyjä tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin
työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti.

Kaupunki palveluna
Kaupunki
palveluna

Viitekehykset

kuvaavat kehittämisen taustan ja teoreettisen viitekehyksen

•
•
•

Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys
Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys
Johtamisen viitearkkitehtuuri

#MakeWithEspoo kokoaa Espoossa kokeillen kehitettyjä
tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin
työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti. Se on

Käsikirjat

6Aika-projekteissa luotujen viitekehysten, käsikirjojen ja

tarjoavat malleja ja esimerkkejä kaupunkikehittäjien käyttöön

•
•
•
•
•
•
•

työkalujen yhteiskehittämisen sateenvarjo, joka uudistaa
toimintaa sosiaalisesti, kulttuurillisesti, ekologisesti ja
taloudellisesti kestävällä tavalla.
6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin,
Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun – yhteinen
strategia, joka tähtää avoimempien ja älykkäämpien

Avoimen osallisuuden käsikirja
Yhteiskehittämisen käsikirja
Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja
Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja
Monikanavaisten asiointipalvelujen käsikirja
Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
Kuntakanvas

palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on synnyttää
Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.
6Aika-hankkeita oli käynnissä vuoden 2017 lopussa yli 30,
ja niiden yhteenlaskettu budjetti oli yli 57 miljoonaa euroa.

Sovellus
esimerkit

esittelevät konkreettisia toteutuksia Espoosta

•
•
•
•
•

Ison Omenan palvelutori innovaatio-alustana
Innovaatioiden showroom
Datan tietosuoja ja tietoturvallinen avaaminen
KYKY - koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen
KIPINÄ Toimintojen ja tietojärjestelmien kytkentäkartta

Esipuhe
Maailma muuttuu seuraavien vuosikymmenten aikana enemmän kuin se on muuttunut
viimeisten vuosisatojen aikana. Uutta luovat innovaatiot muuttavat vakiintunutta toimintaa,
mikä luo kokonaan uusia mahdollisuuksia kestävän ja ihmislähtöisen tulevaisuuden
rakentamiseen.
Julkissektorin on aktiivisesti etsittävä ja löydettävä uudistuva roolinsa ratkaistaessa yksilöiden, yhteisöjen, yritysten, yhteiskunnan ja ympäristön muutosmahdollisuuksia. Perinteisen,
siiloutuneen ja hallintoperustaisen toiminnan tilalle tarvitaan uusia, avoimia ja vaikuttavia
tapoja ymmärtää asiakkuutta, tietoa ja toimintaa. Avoin toiminta vahvistaa osallisuutta,
vastuullisuutta ja luottamusta. Se raivaa tietä asiakkuusperustaisille palveluille ja uusille
liiketoiminnoille sekä julkisen toiminnan uudelle roolille.
Me Espoossa luomme uusia menestystarinoita törmäyttämällä erilaisia toimijoita, toimintoja
ja verkostoja. MakeWithEspoo -menetelmien ja -työkalujen avulla varmistamme, että teemme
oikeiden ihmisten kanssa oikeita asioita, oikea-aikaisesti, oikeiden kyvykkyyksien avulla.
Tämän MakeWithEspoo työkaluperheeseen kuuluvan käsikirjan tavoitteena on kuvata
monikanavaisen sähköisen asioinnin asiakastuen keskitetty toimintamalli. Käsikirjassa on
myös arviointityökaluja, joiden avulla voidaan arvioida keskittämisen kannattavuutta sekä
työkaluja muutoksen läpivientiin. Toimintamallia on pilotoitu Espoon Sosiaali- ja terveystoimen, kehittämisen tulosalueen Ketterän ja Yhteispalvelun Contact Centerin kanssa. Toimintamallin tavoitteena on, että kaikki asiointiin liittyvä opastus, tuki ja neuvonta näkyy asiakkaalle
keskitettynä ja monikanavaisena.
Lämmin kiitos kaikille käsikirjan kehittämiseen osallistuneille sekä erityisesti sen kehittämisestä vastanneelle projektipäällikkö Paula Hirvoselle.

Päivi Sutinen
KT, EMBA, palvelukehitysjohtaja
Espoon kaupunki
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Johdanto
Espoon kaupungin Konserniesikunnan palvelukehitys -yksikkö käynnisti osana
6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanketta kesäkuussa 2016 ”Sähköisen
asioinnin asiakastuki” -projektin (SATu). Sen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida
laajennettavissa olevaa, keskitettyä ja monikanavaista toimintamallia sähköisen
asiointipalvelun asiakastukeen.
Espoon kaupunki toteutti projektin yhdessä Tieto Finland Oy:n asiantuntijoiden
kanssa. Pilotin jälkeen toimintamalli arvioitiin ja päivitettiin pilotissa saatujen
kokemusten perusteella. Tarkoituksena on, että kehitystyö jatkuu Espoossa, ja
toimintamalli voidaan ottaa käyttöön laajemmin.
Tämän käsikirjan tavoitteena on kuvata sähköisen asioinnin asiakastuen keskitetty
monikanavainen toimintamalli ja toimintamallia tukeva arviointi- ja työkalupakki
palvelujen tuen keskittämiseksi. Toimintamallia on pilotoitu Sosiaali- ja terveys
toimen, kehittämisen tulosalueen Ketterän ja Yhteispalvelupisteiden kanssa.
Pilotissa Ketterän tukemia sähköisen asioinnin palveluita (Kansalaisen Ajanvaraus,
Terveyskansio ja eEsitietolomakkeet) siirrettiin Yhteispalvelupisteiden ”contact
center” -tiimin tuettavaksi.
Tämä käsikirja laadittiin muiden kuntien käyttöön soveltuvaksi työkaluksi
sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on, että tätä
työkalua käytetään 6Aika-kaupungeissa ja muissa kunnissa sähköisen asioinnin
asiakastuen kehittämiseen ja mahdollisesti myöhemmin muuhunkin asiakastuen ja
neuvonnan kehittämiseen.
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Tausta ja tavoitteet
Espoon kaupungin eri toimialoilla on erilaiset asiakaspalvelun toimintamallit. Palvelujen
ja asioinnin yleisneuvonta ja asiakastuki on joillain toimialoilla osittain keskitetty ja
toisilla toimialoilla neuvonta ja tuki on hajautettu palvelua tuottavaan yksikköön.
Asiakaspalvelun palveluajat, prosessit ja järjestelmät ovat erilaisia.
Tavoitetila on, että kaikki asiointiin liittyvä tuki ja neuvonta näkyvät asiakkaalle
keskitettynä ja monikanavaisena. Keskitetyn asiakastuen volyymeja, jakaumia,
vasteaikoja ja asiakastyytyväisyyttä seurataan ja toimintaa kehitetään seurantatietojen perusteella.

Miksi palvelun asiakastuki keskitetään
Keskitetyllä asiakastuella pyritään saavuttaman hyötyjä asiakkaan, prosessien,
osaamisen ja talouden näkökulmista. Espoossa toteutetussa pilotissa toimintamallin hyödyt todennettiin varsin kattavasti ja niiden todettiin puoltavan toimintamallin käyttöönottoa.
Keskitetyn asiakastuen hyötyjä asiakkaan näkökulmasta ovat:

• Asiakas saa tukea sähköiseen asiointiin valitsemassaan kanavassa
(puhelin, palautepalvelu, sähköposti, chat, sosiaalinen media,
video, jne.)
• Asiakastyytyväisyys kasvaa, koska asiakas saa vastauksen
ongelmaansa nopeasti (asiakasneuvojat heti tavoitettavissa) ja
yhdestä pisteestä, ilman ”pompottelua.”
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Asiakkaat

Prosessit

• Asiakas saa hoidettua asiansa ensisijaisesti
itsepalveluna

• Sähköisen asioinnin asiakastuki on yhtenäistä
toimialasta tai palvelusta riippumatta

• Asiakas saa helposti, joustavasti ja
monikanavaisesti tukea sähköiseen asiointiin

• Asiakastuki on monikanavaista, ajasta, paikasta
ja laitteista riippumatonta

• Asiakkaan hallinnollinen taakka vähenee
• Sähköisen asioinnin tuen tarve vähenee

• Toiminnasta ja kehittämisestä tulee
suunnitelmallisempaa

Osaaminen & henkilöstö

Talous

• Asiakastuen keskittäminen laajentaa
asiakasneuvojan työnkuvaa

• Asiakastuen järjestäminen on
kustannustehokasta

• Asiakastuen keskittäminen mahdollistaa
asiantuntijan keskittymisen asiantuntijatyöhön

• Keskitetty asiakastuki parantaa palvelujen
tuottavuutta

• Henkilöstön osaaminen pysyy ajantasalla

• Keskitetty asiakastuki parantaa työn
vaikuttavuutta

• Asiakasneuvoja saa tukea tehtäviinsä ajasta
riippumatta

• Analysoidun tiedon hyödyntäminen helpottuu

Kuva 1: Sähköisen asioinnin asiakastuen keskittämisen hyötytavoitteet

Keskitetyn asiakastuen hyötyjä prosessien näkökulmasta ovat:
• Vakioitu prosessi lyhentää prosessin läpimenoaikaa varsinkin
ensimmäisellä ja toisella tukitasolla. Vaikutuksia on myös
kolmannelle tukitasolle, koska palvelupyynnön käsittelyn seuranta on
vastuutettu selkeästi.
• Yhteydenottomääriä voidaan seurata, mikä mahdollistaa resurssien
kohdentamisen oikein.
• Yhteydenottosyitä voidaan seurata, mikä mahdollistaa palvelun
kehittämisen tietoon perustuen.
• Asiakastuen asiakaspalvelijoiden keskinäinen tiedonvaihto parantaa
asiakaspalvelun laatua.

Keskitetyn asiakastuen hyötyjä osaamisen ja henkilöstön näkökulmasta ovat:
• Asiakastuen asiakaspalvelijoiden yhteistyö mahdollistaa toisilta
oppimisen (henkilöillä erilaiset taustat, osaaminen).
• Osaamista tuettavista palveluista on helppo levittää useammalle
henkilölle (asiakaspalvelijat).
• Asiakaspalvelijan digitaalinen osaaminen kehittyy (työvälineet,
sähköiset palvelut, asiakkaiden päätelaitteet).
• Asiakaspalvelijan työnkuva laajenee ja syvenee.

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
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Asiakkaat

Palvelukanavat

Keskitetty
asiakaspalvelu

Toimialan tuottama palvelu

Internet

Mobiilisovellus

Kuntalaiset,
henkilöasiakkaat

Puhelin

Sähköposti
Yritykset,
yhteisöt

Chat

Kunnan sisäiset
asiakkaat

Some

Yleistuki ja
neuvonta

Palvelun
substanssituki
ja neuvonta

Asiakasneuvojat

Palvelun asiantuntijat,
pääkäyttäjät

Palvelun IT tuki,
3. osapuolen tuki

Käynti
Palvelun
erityisasiantuntijat,
3. osapuoli/toimittajat

Kuva 2: Monikanavainen keskitetty asiakaspalvelu

Keskitetyn asiakastuen hyötyjä talouden näkökulmasta ovat:

• Yksikkö, josta palvelu siirretään, voi keskittyä omaan
asiantuntijatehtäväänsä, kun työaikaa vapautuu neuvonnasta muihin
tehtäviin.
• Asiakastuen toiminnasta saatava tieto, kuten yhteydenottomäärät,
yhteydenottosyyt, yhteydenottoajat, henkilöiden työkuorma
jne. mahdollistaa asiakastuen toiminnan suunnittelun
kustannustehokkaaksi.

Keskitetyn asiakastuen toimintamallin tavoitteet
Keskitetyn asiakastuen toimintamallin kehittämisen lähtökohtana oli asiakastuen
toiminnan parantaminen.
Kuvassa 1 on esimerkki keskitetyn sähköisen asioinnin asiakastuen kehittämisen
tavoitteista tasapainotetun tuloskortin näkökulmien mukaisesti. Tavoitteiden
saavuttamisen edellytyksenä on datan ja tiedon saatavuus ja hyödyntäminen.
Sähköisen asioinnin keskitetyn asiakastuen tavoitetilan pohjana on yleinen kuvaus
keskitetystä monikanavaisesta asiakastuesta, joka vastaa asiakkaiden yhteydenottoihin. Keskitetty asiakastuki vastaa palvelua koskeviin yleisiin kysymyksiin,
riippumatta mitä palvelumuotoa tai palvelukanavaa asiakas käyttää. Asiakastuki
antaa yleistukea ja neuvontaa palveluihin liittyen ja tarvittaessa ohjaa kysymykset
palvelun substanssitukeen palvelun asiantuntijoille.
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Asiakkaat

Yhteydenotto
kanavat

1. Tason tuki

2. Tason tuki

3. Tason tuki

Puhelin

Sähköposti

Kuntalaiset,
henkilöasiakkaat
Yritykset,
yhteisöt

Palautejärjestelmä

Sähköisen
asioinnin
keskitetty
asiakastuki

Palvelun erityis
asiantuntijat
Palvelun
asiantuntijat
Palvelun
pääkäyttäjät

(Chat)

(Video)
Espoon kaupungin
sisäiset asiakkaat

Tietohallinto
palvelut
Järjestelmä
toimittaja
IT-toimittajat

Palveluyksikkö
Some

Kuva 3: Sähköisen asioinnin keskitetty asiakastuki

Keskitetyn monikanavaisen asiakastuen edellytyksenä on, että palveluun liittyvistä
kysymyksistä ja ongelmista tunnistetaan yleisimmät, toistuvat aiheet ja luodaan
ohjeistus niihin vastaamiseen. Kuvassa 2 on kuva keskitetyn monikanavaisen
asiakastuen toiminnasta.
Keskitetty sähköisen asioinnin asiakastuki ei periaatteiltaan eroa monikanavaisesta
keskitetystä asiakaspalvelusta. Kuvassa 3 on kuvattu tarkemmalla tasolla, miten
sähköisen asioinnin asiakastuki toimii ensimmäisen tason tukena asiakkaisiin päin
ja mitkä roolit/yksiköt vastaavat toisen ja kolmannen tason tuesta.
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Toimintamalli: Sähköisen
asioinnin keskitetyn
asiakastuen kuvaus
Sähköisen asioinnin keskitetyn asiakastuen tukiprosessissa kuvataan toiminnan
eteneminen neuvontatilanteessa.
Asiakastukiprosessi sisältää seuraavat toiminnot ja tehtävät:
1. Keskitetyn asiakastuen asiakaspalvelija vastaa hänelle ohjattuun asiakkaan
yhteydenottoon, kuten puheluun, chat-yhteydenottoon, sähköpostiin tai Palautejärjestelmän kautta välitettyyn asiakkaan palautteeseen. Jatkossa on mahdollista
ottaa mukaan muita, uusia palvelukanavia kuten sosiaalinen media tai video.
2. Asiakaspalvelija kartoittaa, miksi asiakas on ottanut yhteyttä keskitettyyn
asiakastukeen.
3. Asiakaspalvelija selvittää asiaa palvelukorttien ja muiden tietolähteiden, kuten
verkkosivuston tai muun palveluntuottajan sivuston (esim. pankin sivustot) avulla.
4. Jos asiakaspalvelija löytää ratkaisun tai toimintaohjeen, hän vastaa asiakkaalle.
5. Jos tyydyttävää ratkaisua tai toimintaohjetta ei löydy, asiakaspalvelija ottaa
yhteyttä sähköisen asiointipalvelun toisen tason tukeen
a. siirtämällä tapahtuman käsittelyn eteenpäin tiketöintijärjestelmällä,
b. lähettämällä sähköpostiviestin valmiilla lomakepohjalla, jos käytössä ei
ole tiketöintijärjestelmää, tai
c. akuutissa tilanteessa ottamalla yhteyttä toisen tason tukeen puhelimella tai pikaviestillä esim. Skype for Business –työkalulla.
6. Kun vastaus saadaan toisen tason tuesta, asiakaspalvelija vastaa asiakkaalle.
7. Jokaisen päättyneen yhteydenoton jälkeen asiakaspalvelija luokittelee yhteydenoton kontaktien hallintajärjestelmässä tai esimerkiksi sähköisellä kysely
lomakkeella.

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
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Yhteydenottojen luokittelu
Esimerkki
1

Yhteydenottokanava
• Puhelu
• Sähköposti
• Palautepalvelu

4

• YPP
• Ketterä

5

2 Yhteydenoton syy
• Tekninen ongelma
• Asiakas ei osaa käyttää sähköistä palvelua
• Toiminto ei ole aktivoinut tiliä/lomaketta/näkymää
asiakkaalle
• Kysymys koski laajemmin terveydenhuollon palvelua
• Muu

6

Asiakas ohjattiin toiseen palveluun
• Toiminto, terveydenhoito
• Muu

7
Ajanvaraus
Terveyskansio
Esitietolomakkeet
Muuta

Yhteydenotto liittyi asiakkaan aikaisempaan 		
yhteydenottoon
• kyllä

3 Mitä palvelua asia koski?
•
•
•
•

Ongelmanratkaisu

Tuntemuksesi palvelutilanteesta:
• Liukumittari/radio button? Negatiivinen - positiivinen

8

Vapaa tekstikenttä
• Huomio esim palvelukortin toimivuudesta

3.1 Mitä kysymys koski? (Pikaohjeen tyypillisimmät
yhteydenottosyyt)
• Alatasot palvelukohtaisesti

Kuva 4: Esimerkki yhteydenottojen luokittelusta, pilottiprojekti

Prosessin kuvaus ja keskeiset roolit
Tukiprosessi kuvataan yksityiskohtaisemmin kuvissa 5 ja 6.
Toisen tason tukiprosessissa kuvataan sähköisen asioinnin häiriö- tai tukipyynnön
selvittelyn eteneminen toisella tukitasolla. Toisen tason tukeen ottaa yhteyttä
keskitetty asiakastuki.
Toisen tason tukiprosessi sisältää seuraavat toiminnot ja tehtävät:
1. Toisen tason asiantuntija vastaanottaa tukipyynnön keskitetyltä asiakastuelta ja selvittää asiaa.
2. Toisen tason asiantuntija vastaa tai neuvoo keskitettyä asiakastuen asiakaspalvelijaa saamaansa tukipyyntöön liittyen.
3. Jos asia ei selviä, toisen tason asiantuntija kartoittaa kenelle jatkoselvittely
kuuluu ja siirtää tukipyynnön eteenpäin kolmannelle tasolle.
4. Kolmannen tason tuki vastaa tasolle kaksi, joka välittää vastauksen tai selvityksen asiakastuelle, joka vastaa tai laatii selvityksen asiakkaalle.
Pääsääntöisesti toisen tason tuki antaa aina vastauksen keskitetylle asiakastuelle,
joka vastaa asiakkaalle. Joissain erikoistilanteissa asiakastuki ja toisen tason tuki
voivat sopia, että toisen tason tuki ottaa yhteyttä suoraan asiakkaaseen, tai että
asiakastuki siirtää asiakaspuhelun toisen tason tukeen.

Toisen tason tuen taustapalveluprosessi kuvataan
yksityiskohtaisemmin
kuvassa 7.
Keskitetyn asiakastuen
keskeisimmät roolit ja
niiden tehtävät ylätasolla
on kuvattu taulukossa 1,
sivulla 13.

Kolmannen tason tukeen yhteyttä ottaa aina vain toisen tason tuki. Esimerkiksi
palvelusopimukset saattavat edellyttää, että toimittajaan ottavat yhteyttä vain
tietyt henkilöt. Kolmannen tason tuen vastaukset tulevat aina toisen tason tukeen,
joka välittää saamansa vastauksen tai selvityksen edelleen asiakastuelle.
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Keskitetty asiakastuki
Asiakastukiprosessi

KESKITETTY ASIAKASTUKI
ASIAKASTUKIPROSESSI

ASIAKAS

Aspa = keskitetty asiakstuki
Asiakas
soittaa tai
chattaa

Asiakas
ottaa
yhteyttä

Vastaa
puheluun tai
chattiin

Ota yhteydenotto
käsittelyyn

Aspa = keskitetty asiakastuki

ASPA

Anna vastaus
asiakkaalle

Hoida asiakaspuhelu/chat ja
siirrä sen jälkeen asia Taso-2:lle.

Koskee vain puheluita tai
chat-yhteydenottoja
(kts. kuva 3)

Soita/Lyncyhteys
Toiselle tasolle

Lue Taso-2:sen
vastaus asiaan.

Vastaus puhelimessa, sähköpostilla,
chatilla tai Palaute-järjestelmässä.

Muotoile
vastaus *)

Anna vastaus
asiakkaalle

Laadi selite
toisen tason
tuelle

Lähetä tiketti

Jos asiakas soittanut,
sovi siirrätkö puhelun
Taso-2:lle (esim. väärä
valinta valikossa).

Jos toisen tason tuki ei
käytä tiketöintijärjestelmää,
lähetetään sähköposti

Tiketti
osoitetaan
toisen tason
tuen jonoon.

Siirrä käsittely
toiselle tasolle.
Valmis lomakepohja
tai häiriöilmoitus-template

Selkeytä
jatkotoimet

Selvitä asiaa

Tee päätös

Asiakas
vastaa
as.kyselyyn

Asiakas saa/
lukee
vastauksen

*) Vastaus asiakkaan asiaan voi
1. olla ratkaisu tai selvitys
2. ohjata asiakasta ottamaan yhteyttä toimintoon

Kartoita
asiakkaan
asia

TOISEN
TASON TUKI

Linkki
asiakaskyselyyn

Asiakas saa
vastauksen

Sulje välipuhelu/Lync , hoida asiakaspuhelu ja
siirrä sen jälkeen asia toiselle tasolle.

Tee
luokittelu

Siirrä puhelu ja
tee luokittelu

Neuvo
Aspaa

Ota puhelu
vastaan

Vastaus selvä

Selvitä asia
Vastaus ei
ole selvä

Toisen tason tuki vastaa ainaAspa:lle ja Aspa vastaa asiakkaalle.
Harkinnan mukaan myös toisen tason tuki voi vastata asiakkaalle (siitä sovitaan erikseen).

Anna vastaus
Aspa:lle
sähköpostilla

Taustapalveluprosessi (kolmas tuki taso)

Kuva 5: Keskitetty asiakastuki, asiakastukiprosessi

ASIAKAS

Asiakastukiprosessi
Selvitä asiaa-kohta avattuna

*) Vastaus asiakkaan asiaan voi
1. olla ratkaisu tai selvitys
2. ohjata asiakasta ottamaan yhteyttä toimintoon

Asiakas ottaa yhteyttä

Muotoile
vastaus *)

Anna vastaus
asiakkaalle

Laadi selite
Taso-2:lle

Lähetä tiketti

Valmis lomakepohja

Muut
--------------- Palvelukortti -------------------lähteet
syy-lista +
palvelun
yleisohje
ratkaisu
kuvaus

ASPA

Kun kokemus karttuu,
asian ja ratkaisun
löytäminen nopeutuu
ilman apuja.

Tunnista
palvelu ja
asia

Asiakas
vastaa
as.kyselyyn

Tee
luokittelu

Tiketti osoitetaan
toisen tason tuen
jonoon.

Jos toisen tason tuki ei
käytä tiketöintijärjestelmää, lähetetään
sähköposti

Etsi
ratkaisua

Tutki
palvelukuvaus

Etsitään tietoa esim.
netistä (espoo.fi sivut,
pankin sivut, jne)

TOISEN
TASON
TUKI

Linkki
asiakaskyselyyn

Lue Taso-2:sen
vastaus asiaan.

Ota yht.otto
käsittelyyn

Kartoita
asiakkaan
asia

Asiakas saa
vastauksen

Selvitä ja
tutki
tietoja

Anna vastaus asiakkaalle
Tee päätös

Etsi lisää tietoja, selvitä asiaa lisää

Kuittaa asia/
vastaa
Aspa:lle

Selvitä asia

Siirrä käsittely toisen tason tuelle

Toisen tason tuki vastaa aina Aspa:lle ja Aspa vastaa asiakkaalle.
Harkinnan mukaan myös toisen tason tuki voi vastata asiakkaalle (siitä sovitaan erikseen).

Kun asia on selvinnyt.

Kuva 6: Asiakastukiprosessi – ”Selvitä asiaa”-kohdan tarkennettu prosessiosuus.
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kts ensimmäinen prosessikuva
Asiakastukiprosessi

Muotoile
vastaus
asiakkaalle

Lue toisen
tason tuen
vastaus asiaan.

TOISEN
TASON TUKI

ASPA

Toisen tason tuki - taustapalveluprosessi
Kolmannen tason (Taso-3) yhteydenotot

Neuvo
Aspaa

Ota puhelu
vastaan

Päätä kenelle
jatkoselvittely kuuluu.

TOIMINTO tai
MUU SISÄINEN
ORGANISAATIO
(esim. IT)

Siirto sisäiselle
sidosryhmälle

IT selvittää

Toisen tason
tuen muut
kollegat
selvittää

Anna vastaus
Aspa:lle
tiketöintijärj.

Vastaus selvä

Selvitä asia

Siirto ulkoiselle
sidosryhmälle

Lue 3-tason
vastaus

Anna väliaikatieto Aspa:lle
tiketöintijärj. kautta, jos
vastauksen saaminen 3tasolta kestää.
Jos toisen tason
tuki ei käytä
tiketöintijärjestelmää,
käytetään tässä
sähköpostia.

Muu
toiminto
selvittää*)
Anna
vastaus
toiselle tuki
tasolle.
Lue vastaus

TOIMITTAJA tai
ULKOINEN
SIDOSRYHMÄ

Taso 3
Järjestelmätoimittaja
selvittää

Muu
sidosryhmä
selvittää

Esim. IT-palvelutalo

Esim. toinen kaupunki

Vastaus muu kunnan
tai kaupungin toiminto
tai organisaatio

Anna
vastaus

*) Kunnan tai kaupungin muu palveluyksikkö tai toiminto. Selvittelypyyntö voidaan joutua
toimittamaan toisen tason tuesta kunnan tai kaupungin muuhun palveluyksikköön
selvitystä varten.

Vastaus
toiselle
tukitasolle.

Kuva 7: Taustatuen tukiprosessi

Tehtävät

Rooli
1-tason tuki

• Asiakkaan ensisijainen yhteydenottopiste nimettyjen sähköisen asioinnin palvelujen käytön
tukemiseksi
• Seuraa asiakkaiden yhteydenottosyitä, määriä, tikettejä ja muita raportoitavia asioita

1-tason tuki: Asiakasneuvoja

• Asiakkaan neuvominen ja auttaminen sähköiseen asiointiin liittyen
• Mahdollisten ongelmien tiketöinti ja huolentiminen siitä, että asiakas saa vastauksen palvelulupauksen mukaisesti
• Mahdollisten palvelukorttisisällön puutteiden tai itse palvelun puutteiden raportointi
eteenpäin palvelukorttisisällöstä ja palvelusta vastaaville tahoille

1-tason tuki: IT koordinaattori

• 1-tason tuki: Tukee asiakasneuvojia työvälineisiin (laitteet, järjestelmät) liittyvissä
IT-ongelmissa ja vie ongelmat eteenpäin IT-tukeen

2-tason tuki

• Ottaa vastaan tikettejä ja auttaa asiakaspalvelijaa selvittämään asiakkaan ongelmaa, tai
• Ottaa ongelman itselle selvitettäväksi (tiketöi ongelman eteenpäin 3-tasolle). On tarvittaessa
yhteydessä ulkopuolisiin palveluntarjoajiin ja IT-toimittajiin
• Palvelukorttisisällön päivittäminen

3-tason tuki:

• Selvittää 2-tason raportoimia ongelmia
• On tarvittaessa yhteydessä ulkopuolisiin palveluntarjoajiin ja IT-toimittajiin

IT –tuki

• Ottaa vastaa tukipyyntöjä 1-tason tuen IT-koordinaattorilta ja selvittää ongelmatilanteita

Palveluyksikkö/Toiminto

• Ottaa vastaan 1-tason tuen uudelleenohjaamia asiakasyhteydenottoja

Taulukko 1: Roolit ja niiden selite

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
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Mitä palveluja keskitetään
Seuraavissa kappaleissa esitetään menetelmiä ja työkaluja, joilla voidaan arvioida
milloin palvelun asiakasutuki kannattaa siirtää keskitettyyn asiakastukeen.
Menetelmillä kuvataan ja analysoidaan nykytilaa sekä arvioidaan, mihin palveluihin
liittyvää asiakastukea kannattaisi keskittää. Kuvatut menetelmät tuottavat tietoa,
joka tukee asiakastuen keskittämiseen liittyvää päätöksentekoa.

Arviointityökalu
Nelikenttä-menetelmällä kartoitetaan, mitkä sähköisten asiointipalveluiden tuet on
mahdollista ja järkevää siirtää keskitetylle asiakastuelle.
Palvelun neuvonnan siirrettävyyttä arvioidaan nelikentässä neuvonnassa
tarvittavan substanssiosaamisen ja neuvonnan kuorimittavuuden perusteella.

Sähköisten palveluiden neuvonnan arviointi ja sijoittaminen
nelikenttään
Neuvontaa antava toiminto arvioi, mikä on substanssi-osaamisen tarve
neuvonnassa. Osaamisen tarpeen määrittämisen tulisi olla mahdollisimman objektiivista.
Jos joka toisessa jonkin palvelun sähköisen asioinnin neuvontatilanteessa
tarvitaan syvällistä substanssiosaamista, palvelu sijoittuu substanssiosaamista
määrittävälle akselille keskikohdan yläpuolelle.
Neuvonta sijoittuu substanssiosaamisen akselin yläosaan, jos syvällistä substanssiosaamista tarvitaan melkein jokaisessa neuvontatilanteessa. Akselin alaosaan
sijoittuvat paljolti sähköisen asioinnin puhtaat käyttöneuvontatilanteet.

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
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Sähköisen asioinnin tuki vaatii
substanssiosaamista paljon

Sähköisen asioinnin tuki vie
(työaikaa) resursseja vähän

Sähköisen asioinnin tuki vie
(työaikaa) resursseja paljon

Sähköisen asioinnin tuki vaatii
substanssiosaamista vähän

Kuva 8: Nelikenttä

Osaamistarpeeseen vaikuttavat välillisesti myös neuvonnassa tarvittavat järjestelmät. Jos neuvontaan tarvittavan järjestelmän käyttöoikeuksia ei sallita kuin
varsinaisen palveluyksikön edustajille (esimerkiksi ammatillisesta vaatimuksesta tai
tietosuojasyistä), neuvonnan siirtämisellä keskitettyyn asiakastukeen ei saavuteta
tavoiteltavia hyötyjä.
Neuvonnan kuormittavuuden määrittäminen on selkeämpää. Neuvontaan
käytettävä aika määritetään arvioimalla yhteydenottojen määrät ja keskimääräinen neuvontatapahtumaan kuluva aika. Jos neuvonta kestää vain 1–2 minuuttia,
mutta niitä on paljon, on niiden kuormittavuus vastaava kuin jos yhteydenottoja
tulisi vähän, mutta yksittäinen neuvontatilanne kestäisi aina puoli tuntia.
Neuvonnan kuormittavuuden perusteella neuvonta voidaan sijoittaa nelikenttään
seuraavien periaatteiden pohjalta:
• Jos neuvontaa annetaan muutaman tunti per henkilö kuukaudessa,
sijoittuu palvelu resurssitarvetta määrittävän akselin vasempaan
laitaan (neuvonta vie vähän työaikaa ja siten resursseja).
• Jos neuvontaan menee edes yhdeltä henkilöltä yli 50 tuntia
kuukaudessa, sijoittuu palvelu resurssitarvetta määrittävän akselin
oikeaan laitaan (neuvonta vie paljon työaikaa ja siten tarvitaan myös
resursseja). Jos neuvonnan takia varsinaisille omille töille ei jää
aikaa, kuormittavuus on suuri.

Nelikentän tulkinta
Kuvassa 9 on sijoitettu neljä sähköisen asiointipalvelun esimerkkiä nelikentän
äärikohtiin.

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
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Sähköisen asiointi
palvelun nimi A

Sähköisen asiointi
palvelun nimi B
Sähköisen asioinnin tuki vaatii
substanssiosaamista paljon

Karkeasti ajatellen substanssi osaamisen kannalta palvelun neuvonnan
keskittäminen voidaan tehdä viivan alapuolelle sijoittuvista palveluista.

Sähköisen asioinnin tuki vie
(työaikaa) resursseja vähän

Sähköisen asioinnin tuki vie
(työaikaa) resursseja paljon

Sähköisen asioinnin tuki vaatii
substanssiosaamista vähän
Sähköisen asiointi
palvelun nimi C

Sähköisen asiointi
palvelun nimi D

Kuva 9: Sähköisen palvelun sijoittaminen nelikenttään (kuvassa on esimerkit ns. ääritilanteista – suurin osa sähköisen palvelun
neuvonnasta hajautuu nelikenttään).

Nelikentän tulkinta neljän ääriesimerkin osalta:
Sähköisen asiointipalvelun nimi A

Sähköisen asiointipalvelun nimi B

Neuvonnassa tarvitaan substanssiosaamista, mutta kyselyitä
tulee vähän ja/tai neuvontatilanteet ovat yleisesti ajallisesti
lyhyitä (rasittavat resursseja vähän/vievät vähän työaikaa).

Neuvonnassa tarvitaan substanssiosaamista. Lisäksi kyselyitä
tulee paljon ja/tai neuvontatilanteet saattavat kestää kauan
(rasittavat resursseja/vievät työaikaa).

Näiden palveluiden neuvonnan siirtämisessä toiminnon
ulkopuolelle ei välttämättä saavuteta tavoiteltavaa hyötyä
(esim. osaamisen ylläpitäminen, jos neuvonnan tarve on pieni).
Keskitetty asiakastuki yleensä joutuu ottamaan yhteyttä
asiantuntijaan selvittelyn osalta. Toisaalta asiakkaalle olisi yksi
kontaktipiste sähköisten asiointipalveluiden osalta.

Näiden palveluiden neuvonnan keskittäminen toiminnon
ulkopuolelle on hankalaa ja haastavaa. Neuvonta kuormittaa
toimintoa, mutta tarvittavan substanssi-osaamisen vuoksi keski
tettyyn neuvontaan tarvitaan erityisosaajia. Neuvonnan keskit
tämiseksi kannattaa harkita toiminnon sisäistä asiakastukea.

Sähköisen asiointipalvelun nimi C

Sähköisen asiointipalvelun nimi D

Neuvonnassa tarvitaan vähän substanssiosaamista. Kyselyitä
tulee vähän ja/tai neuvontatilanteet eivät kestä yleensä kauaa
(rasittavat resursseja vähän/vievät vähän työaikaa).

Neuvonnassa tarvitaan vähän substanssiosaamista, mutta
kyselyitä tulee paljon ja/tai neuvontatilanteet saattavat kestää
kauan (rasittavat resursseja/vievät työaikaa).

Näiden palveluiden neuvonnan keskittäminen asiakastuelle on
suotavaa.

Näiden palveluiden neuvonnan keskittäminen asiakastuelle on
ensisijainen kohde.

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
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Toimeentulotuki
PSOP Palvelu
seteli ostopalv.

Sähköisen asioinnin tuki vaatii
substanssiosaamista paljon

Ajanvaraus

Esitieto
lomakkeet
(koulutulokas,
hammashoito)

Terveyskansio

Sähköisen asioinnin tuki vie
(työaikaa) resursseja vähän

Sähköisen asioinnin tuki vie
(työaikaa) resursseja paljon

Verkkoneuvonta

• Talous-ja velkaneuvonta
• Aikuissosiaalipalvelut
• OmaVerkosto

Sähköisen asioinnin tuki vaatii
substanssiosaamista vähän

Hoitotarvikkeiden
tilauslom.

Kuva 10: Esimerkki Sosiaali- ja terveystoimen kehittämisen tulosalueen tukemien sähköisten palveluiden sijoittumisesta nelikenttään.

Yleensä sähköiset palvelut jakautuvat nelikentän eri kohtiin. Kuvassa 10 on
esimerkki Sosiaali- ja terveystoimen kehittämisen tulosalueen tukemien sähköisten
palveluiden sijoittumisesta nelikenttään.
Nelikenttäanalyysin avulla valitaan ne sähköiset palvelut, joiden neuvonta voidaan
siirtää keskitetylle asiakastuelle.

Kustannushyötyanalyysi
Kustannushyötyanalyysilla arvioidaan asiakastuen keskittämisen hyötyjä ja
kustannuksia. Seuraavissa kappaleissa on esitetty, mistä tekijöistä sähköisen
asioinnin tuen keskittämisen kustannukset muodostuvat.
Hyötyjen arvioimiseksi on tärkeää ensin tunnistaa tai kerätä nykytilanteen
keskeiset tunnusluvut ja arvot, jotta pystytään arvioimaan, mitä hyötyjä keskittäminen tuo asiakkaan, prosessien, osaamisen ja henkilöstön sekä talouden
näkökulmista.
Keskitettyyn asiakastukeen siirtymisen kustannukset koostuvat kahdesta tekijästä:
a) Keskitetyn asiakastuen tai contact center -toiminnon perustaminen.
b) Käyttöönottokustannukset eli tuettavien palvelujen siirtäminen keskitetyn
asiakastuen vastuulle.

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
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Kustannustyyppi

Siirtoprojektin vaiheet
Siirtoprojektin suunnittelu

• Työvoimakustannukset

Mille yksikölle kustannus kohdistuu
• Koordinaattorin/projektipäällikön yksikkö
• Palvelun tuesta luopuva yksikkö

Analyysivaihe 1

• Työvoimakustannukset

• Koordinaattorin/projektipäällikön yksikkö
• Palvelun tuesta luopuva yksikkö

Analyysivaihe 2

• Työvoimakustannukset

• Koordinaattorin/projektipäällikön yksikkö
• Palvelun tuesta luopuva yksikkö

Valmisteluvaihe

• Työvoimakustannukset

• Koordinaattorin/projektipäällikön yksikkö

• Työtilojen ja välineiden hankinta
kustannukset

• Palvelun tuesta luopuva yksikkö
• Keskitetty asiakastuki

• Contact center järjestelmään liittyvät
kustannukset
• Muut hankinnat esim. markkinoinnin ja
viestinnän tuki

Pilottivaihe ja pilotin päätös

• Työvoimakustannukset

• Koordinaattorin/projektipäällikön yksikkö
• Palvelun tuesta luopuva yksikkö
• Keskitetty asiakastuki

Taulukko 2: Käyttöönottokustannusten rakenne

Taulukossa 2 kuvataan minkä tyyppisiä kertaluonteisia kustannuksia voidaan
tunnistaa, kun siirretään palveluja keskitetylle asiakastuelle.

Kustannushyötyanalyysityökalu
Kustannusten ja hyötyjen arvioimiseksi on luotu taulukkotyökalu (liite 5), jonka
avulla asiakastuen keskittämisen kertaluonteisia ja jatkuvia kustannuksia voi
arvioida siirrettävien palvelujen tuen osalta. Kertaluonteiset kustannukset
muodostuvat yllä kuvatuista käyttöönoton/siirtoprojektin kustannuksista.
Jatkuvien kustannusten osalta tulee ensin tunnistaa nykytilanteen luvut palvelun
tuesta luopuvan yksikön osalta. Sen jälkeen arvioidaan, millainen vaikutus
asiakastuen keskittämisellä on yksikölle. Myös keskitetyn asiakastuen jatkuvien
kustannusten nykytila ja arvio keskittämisen jälkeen tunnistetaan.
Työkalussa on myös arviointikehikko, jonka avulla voidaan arvioida keskittämisen
suoria taloudellisia hyötyjä, kuten säästöjä työvoimakustannuksissa. Lähtökohtana
hyötyjen arvioinnissa on nykytilanteen lukujen tai arvojen tunnistaminen.

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
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Miten palveluja keskitetään
Kun päätös sähköisen asioinnin palvelun asiakastuen siirtämisestä keskitettyyn
asiakastukeen on tehty, on ryhdyttävä asiakastuen siirtämisen valmisteluun.
Seuraavassa on kuvattu niitä toimenpiteitä ja edellytyksiä, joita asiakastuen siirtoprosessissa on huomioitava.

Nykyisen tukiprosessin kuvaus
Siirtyvien sähköisten asiointipalveluiden asiakastuen osalta kuvataan ensin
nykyisen tuen sisältö. Esimerkiksi palveluaika ja palvelun yhteydenottokanavat
sekä nykyiset käytössä olevat tai tavoitteelliset palvelutasomääritykset kuvataan.
Sähköisen asioinnin tukiprosessin osalta kartoitetaan, mitä vaiheita ja tehtäviä
nyt annettava tuki sisältää tai vaatii sekä ketkä kyseisen sähköisen asioinnin tukea
antavat. Siirrettävän sähköisen asiointipalvelun tukeen saattaa liittyä vaiheita tai
tehtäviä, jotka vaikuttavat keskitetyn asiakastuen tukiprosessiin.
Nykyinen tukiprosessi kuvataan vuokaaviona (liite 3). Tukiprosessin voi olettaa
olevan hyvin samanlainen eri sähköisten asiointipalveluiden tuen osalta, mutta
joidenkin palveluiden kohdalla prosessissa voi olla erityistehtäviä, joiden pitää tulla
esille prosessikuvassa.
Kuvassa 11 esitetään esimerkkinä yksinkertainen kaavio tukiprosessista.

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
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Nykyinen sähköisen asioinnin tukiprosessi
Palveluaika ma – pe klo 8:00 – 16:00
ohjaa ottamaan yhteyttä
toimintoon, joka asiaa hoitaa
(syvällinen substanssiosaaminen)
Palvelunumero
09 816 123456

vastaa
puheluun

Outlook-sp osoite
aaa.tuki@kaupunki.f

lue sp

yhteydenotto palvelun
toimittajaan

asian/ongelman
kartoittaminen
kaupunki.fi
Palaute

lue Palaute

kaupunki.fi/
Aaa toiminto
Chat linkki

vastaa chat

Usein etsitään asiakkaalle
esim. puhelinnumero tai muut
kontakti, johon voi ottaa
yhteyttä.

yhteys asiakkaaseen, kun
tarkempaa tietoa

etsii ratkaisua esim. netistä
(esim. pankin sivut – onko
tunnistamisessa ongelmia)

ratkaisu tiedossa

Vastauksen antaminen asiakkaalle:
• puhelimessa
• sähköpostilla
• Palaute-kanavan kautta
tulleessa palautteessa asiakkaan
pyytämällä tavalla
• chatissa

• Puheluiden ja chat yhteydenottojen hoitamisessa käytössä Vision CC
• Sähköpostit hoidetaan Outkookilla
• ko. kaupungin palautejärjestelmä

Kuva 11: Esimerkki nykyisen sähköisen asioinnin tukiprosessista

Tukiprosessin lisäksi kaavioon merkitään
• Mitkä ovat ne palvelukanavat, joiden kautta yhteydenotot tulevat
(puhelut, sähköpostit, palaute, chat, some, video, jne.) sekä
–– palvelunumero, johon asiakkaat soittavat
–– sähköpostiosoite, johon viestit lähetetään
–– tiedot muista palvelukanavista, joiden kautta yhteydenottoja tulee
–– muut palvelukanavien yksilöintitiedot.
• Tuen palveluajat (esim. ma – pe klo 8.00 –
16.00)
• Mitä järjestelmiä/työkaluja asiakasneuvojat käyttävät tuen antamiseen
tai tukitilanteessa (esim. puheluiden ohjaus Vision CC, tiketöintijärjestelmä Service Now).

Tukiprosessin ja nykytilan selvityksestä syntyy kuvaus, joka sisältää
• tuen vaiheet ja tehtävät
• palvelukanavat tai tukikanavat
• mihin ja miten asiakkaat ottavat yhteyttä (palvelunumero,
sähköpostiosoite, jne.)
• palveluajat tai tukiajat
• nykyiset palvelutasomääritykset ja -tavoitteet
• käytetyt järjestelmät ja työkalut.

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
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Juurisyyanalyysi eli yhteydenottojen syyanalyysi
Juurisyyanalyysi on analyysi yhteydenottojen syistä. Siinä kartoitetaan ja listataan
alustavasti keskitetylle asiakastuelle siirrettäväksi sovittujen sähköisten asiointi
palveluiden yhteydenottojen syyt palvelukohtaisesti. Jo olemassa olevia listoja
yhteydenottosyistä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
Juurisyyanalyysilla saadaan tarkennettua, mikä on substanssiosaamisen osuus
sähköisen asiointipalvelun neuvonnassa ja samalla kuvataan tarkemmalla tasolla
mitä neuvonnassa kysytään. Yhteydenottojen syiden analysointi tarvitaan myös,
kun keskitetyn asiakastuen työskentelyn tueksi laaditaan ohjeistus.
Yhteydenottojen syiden analysointia voidaan hyödyntää sähköisten asiointipalveluiden kehittämisessä. Jos samaa asiaa kysytään useasti, voidaan esimerkiksi
sähköisen asiointipalvelun toiminnallisuutta tai käyttöliittymää kehittää.

Yhteydenottojen juurisyiden kartoitus
Usein ei ole käytettävissä varsinaisia tilastoja siitä, miten paljon kyselyitä eri
aiheista tulee. Tällöin neuvontaa antavat henkilöt pystyvät yleensä listamaan ne
asiat ja ongelmat, joita kyselyt useimmin koskevat.
Yhteydenottolukumäärät auttavat keskitetyn asiakastuen resurssitarpeen
määrityksessä. Yhteydenottojen syiden järjestelmällinen kartoitus neuvontaa
antavassa organisaatiossa on hyödyllistä syiden tarkentumisen ja yhteydenottojen
lukumäärien selvittämisen vuoksi, jos lukumääriä ei saada selvitettyä muuten.
Yhteydenottojen syiden kartoituksessa käytetään kontaktien hallintajärjestelmän
luokittelua. Mikäli kontaktien hallintajärjestelmää ei ole käytettävissä voidaan
laatia yksinkertainen lomake, jonka avulla kartoitetaan yhteydenoton syitä. Kun
neuvontaa antava henkilö täyttää lomakkeen jokaisesta käsitellystä yhteydenotosta, saadaan myös tietoa yhteydenottojen lukumääristä.
Tavoitetilassa keskitetty asiakastuki käyttää kontaktien hallintajärjestelmää, joka
pystyy tarjoamaan yhteydenottojen luokittelun ja järjestelmällistä tietoa yhteydenottojen syistä. Siirtymäkautena myös keskitetty asiakastuki voi käyttää sähköisellä
lomakkeella toteutettua luokittelua.
Yksinkertaisimmillaan juurisyyanalyysissä listataan yhteydenottojen syyt asiointi
palvelukohtaisesti taulukkoon. Jos käytettävissä on aiempia listoja yhteydenottojen syistä, hyödynnetään niitä mahdollisuuksien mukaan.
Laajennetussa selvityksessä laaditaan kontaktien ohjausjärjestelmää hyödyntäen
luokittelulomake, jossa tarkennetaan yhteydenoton syitä ja samalla saadaan
tilastotietoa. Mikäli kontaktien ohjausjärjestelmää ei ole käytettävissä, voidaan
lomake toteuttaa esimerkiksi SurveyPal-ohjelmistolla.

Juurisyyanalyysista saatavat tiedot ja tulokset

• Lista asioista, joita sähköiseen asiointipalveluun liittyvät kyselyt
koskevat.
• Mahdolliset arviot yhteydenottojen lukumääristä.
• Vahvistus ja varmistus niistä sähköisistä asiointipalveluista, joiden
neuvonta kannattaa siirtää keskitetylle asiakastuelle.
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Ohjeistus ja osaamisen siirto
Palvelukorttikuvaukset
Keskitetyssä asiakastuessa asiakaspalvelijan työn onnistumisen perusedellytys
on helposti saatavilla olevat ajantasaiset tiedot tuettavista palveluista ja ohjeet
erilaisiin kysymyksiin vastaamiseksi.
Nämä tiedot muodostavat palvelukorttisisällön, jota asiakaspalvelija hyödyntää
asiakaspalvelutilanteessa. Palvelukortti sisältää kaiken tiedon yksittäisestä
tuettavasta palvelusta, sekä lisäksi listan yleisimmistä yhteydenottosyistä ja ohjeet
kuinka vastata yhteydenottoihin.
Palvelukortin laatimisen apuna voi käyttää dokumenttipohjia, joita on liitteessä 6.
Dokumenttipohjat on tarkoitettu tietojen keräämiseksi ja kuvaamiseksi palvelukohtaisesti. Yleiskuvaus-dokumenttipohjassa tulee huomioida Suomi.fi-palvelutietovarannon (PTV) palvelukuvauksissa vaadittavat tiedot ja muut vastaavat viitekehykset. Palvelukorttiin lisätään tietokenttiä asiakaspalvelijan tarpeisiin.
Palvelukohtaiset palvelukorttisisällöt laatii kunkin palvelun asiantuntija tai pää
käyttäjä. Palvelukorttikuvauksen luomiseen on varattava riittävästi aikaa, koska
usein palvelujen tietoja ei ole kuvattu aikaisemmin dokumenttipohjien vaatimalla
tasolla.
Palvelukorttien laatimisessa tulee varmistaa myös, että kuvauksia tekevät
henkilöt osaavat kuvata palvelut helposti ymmärrettävässä muodossa, heillä
on ensikäden kokemusta asiakaspalvelusta ja he ovat sitoutuneita kuvausten
luomiseen.
Palvelukorttien tulisi olla helposti käytettävässä muodossa, jotta asiakaspalvelijan
on nopeaa ja vaivatonta löytää tarvitsemansa tiedot. Palvelukortteja tulee myös
päivittää tarpeen mukaan. Päivitysprosessi on sovittava yhdessä asiakastuen ja
palvelun asiantuntijoiden kanssa, päävastuun ollessa palvelun asiantuntijoilla.
Tietojen päivityksen pitää olla helppoa, koska tietoja tulisi päivittää jatkuvalla
periaatteella muun muassa asiakasyhteydenottosyiden sekä palvelun muutosten
perusteella.
Palvelukorttisisältöjen julkaisemisessa ja päivittämisessä voi hyödyntää wikialustaa. Wikillä tarkoitetaan verkkosivustoa, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse
muokata haluamallaan tavalla, usein ilman sivustolle kirjautumista ja ilman erillisiä
muokkaamisoikeuksia. Wiki-alustoja on erilaisia, ja niissä käytettävyys ja wikin
yhdistäminen muihin sähköisiin ryhmätyövälineisiin voi vaihdella. Toimintamallin
pilotoinnin yhteydessä hyödynnettiin SharePoint -ryhmätyötilan wiki-ominaisuutta.
Muut asiakaspalvelijan tarvitsemat tiedot, kuten esimerkiksi erilliset ohjeet
sähköisen asioinnin palvelujen käyttöön, on hyvä ylläpitää wikissä sekä julkaista
myös ulkoisilla verkkosivuilla.

Koulutus
Koulutussuunnitelma ja koulutuksen aikataulutus laaditaan, kun keskitettävien
sähköisten asiointipalveluiden tuen siirtoaikataulu on varmistunut. Ennen asiakaspalvelijoiden koulutusta on luotava palvelukortit sekä kuvattava siirrettävät palvelut.
Koulutuksen ja yleensä muun tuen sisällön mietinnässä tulee tunnistaa, vaatiiko
asiointipalveluiden neuvonta jonkin erityisen tietojärjestelmän tai sovelluksen käyttämistä ja vaaditaanko järjestelmän käyttöön erillisiä tunnuksia tai oikeuksia. Yksi
tällainen sovellus on Suomi.fi-tunnistautuminen, jossa tunnistaudutaan palveluun
pankkitunnuksilla tai mobiilitunnisteella. Keskitetyn asiakastuen henkilöillä olisi
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hyvä olla käytössään mobiilitunnistautuminen, jotta he voivat neuvoa asiakasta
tunnistautumiseen liittyvissä ongelmissa.
Palveluiden asiantuntijat tai pääkäyttäjät kouluttavat ja opastavat asiakaspalvelijoita. Koulutustilaisuuksissa käydään läpi palvelun toimintaa sekä siihen liittyviä
asiakkaan mahdollisia ongelmatilanteita ja niiden ratkaisua. Erityinen huomio tulee
kiinnittää siihen, että koulutettavat pääsevät harjoittelemaan asiakaspalvelutilanteita riittävästi. Koulutustilaisuudet kannattaa pitää melko lyhyinä, noin kahden
tunnin kestoisina tilaisuuksina, jotta koulutettavat jaksavat keskittyä uuteen asiaan
ja heille jää myös aikaa sisäistää opitut asiat. Koulutustilaisuuksia on hyvä järjestää
useampia, aloittaen noin kuukausi ennen palvelun varsinaista siirtoa.
Keskitetyn asiakastuen asiakaspalvelijoiden olisi hyvä tutustua heille siirrettäviin
sähköisiin asiointipalveluihin myös itseopiskeluna. Tietoa sähköisestä asioinnista
saadaan verkkosivustoilta sekä tutustumalla palvelun käyttöohjeisiin ja käyttämällä
kyseisiä sähköisiä asiointipalveluita. Tutustumisessa, opastuksessa ja koulutuksessa
voidaan hyödyntää myös sähköisen asiointipalvelun testiympäristöjä.
Kun sähköisen asiointipalvelun asiakastuki on siirtynyt keskitettyyn asiakastukeen, palvelun asiantuntijan tai pääkäyttäjän tulisi olla tukemassa asiakaspalvelijoita ensimmäisinä päivinä. Tärkeintä on, että palvelun asiantuntija on
nopeasti tavoitettavissa ja tuen pyytämiseen ei ole kynnystä. Toimintamallin
pilotoinnissa todettiin hyväksi käytännöksi pitää joka päivä lyhyt Skypekokous asiakaspalvelijoiden ja palvelun asiantuntijoiden kesken. Päivittäisessä
kokouksessa käydään läpi muun muassa asiakasyhteydenottojen tilannetta ja
mahdollisia haasteita.

Asiakastuen organisointi
Asiakastuen organisoinnin oletuslähtökohta on, että keskitetylle asiakastukiorganisaatiolle on olemassa tietty organisatorinen pohja. Tätä asiakastukea voidaan
lähteä kehittämään ja laajentamaan kohti keskitettyä asiakastukimallia.
Espoon pilottiprojektissa olemassa olevaa Yhteispalvelupisteiden asiakastukea
laajennettiin ja keskitetty asiakastuki luotiin organisatorisesti olemassa olevaan
organisaatioon. Esimerkiksi keskitetylle asiakastuelle varattiin omat tilat.
Keskitetyn asiakastuen asiakaspalvelijat tulivat kahdesta eri asiakaspalvelua
tuottavasta palveluyksiköstä (Yhteispalvelupisteet ja Vaihdepalvelut) ja asiakaspalvelijat hoitivat keskitettyjen sähköisten asiointipalveluiden tuen ohella myös heille
normaalisti tulevia yhteydenottoja.
Kun uuden sähköisen asiointipalvelun tuki siirretään keskitettyyn asiakaspalveluun,
tulee huomioida seuraavat asiat:
Palvelukokonaisuuden organisointi
Suunnitellaan, miten sähköisen asiointipalvelun tuki järjestetään keskitetyssä
asiakastuessa. Tuen siirtäminen keskitetylle asiakastuelle voi vaatia lisäresursseja,
jolloin huomioidaan uusien työtekijöiden valinta sekä tarvittavat tilajärjestelyt ja
työvälineet uusille työntekijöille.
Uudistuksia keskitetyn asiakastuen työvälineisiin voidaan tarvita myös sähköisen
asiointipalvelun tuen sisältöön liittyen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusia
tietojärjestelmiä ja niiden käyttöoikeuksia. Tilajärjestelyihin ja työvälineisiin
liittyvien teknisten komponenttien asennukset ja testaukset sekä muut määritykset
saattavat viedä aikaa, mikä kannattaa huomioida palvelukokonaisuuden käyttöönotossa. Tämä tarkoittaa tilausten tekemistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa,
huolellista testaamista, IT:n vastuuttamista ja yhteistyötä keskitetyn asiakastuen
IT-koordinaattorin kanssa.

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja

23

Sivulta 17 alkaen kuvataan tarkemmin keskitetyn asiakastuen tarvitsema ohjeistus,
osaamisen siirto sekä koulutus.
Asiakaspalvelujärjestelmät ja lisenssit
Määritetään ja toteutetaan ne muutokset, joita tarvitaan asiakastuessa käytössä
oleviin asiakaspalvelujärjestelmiin. Esimerkiksi tiketöintijärjestelmään lisätään
mahdolliset palvelujonot siirtyvää tukea varten, kontaktien ohjaukseen tarvitaan
yhteydenottojen reititykseen ja ohjaukseen liittyvät määritykset sekä tietämyshallintaan uusien artikkeleiden lisääminen.
Lisäksi varmistetaan eri järjestelmien lisenssien riittävyys. Esimerkiksi uudet
työntekijät saattavat aiheuttaa lisälisenssien tarpeen, ja lisääntyvät yhteydenotot
saattavat vaikuttaa järjestelmän lisensseihin.
Raportoinnin tarkistaminen (historiaraportointi ja online-monitorointi)
Keskitetyn asiakastuen käyttämisestä eri asiakaspalvelujärjestelmissä saadaan
paljon erilaisia raportteja. Raporttien osalta varmistetaan nykyisten raporttien
tietosisältöjen riittävyys siirtyvän sähköisen asiointipalvelun raportointi
tarpeisiin.
Yhteydenottojen luokittelun tarkistaminen
Selvitetään, miten asiakastuen yhteydenottojen luokittelua on muutettava tai
mitä luokitteluun on lisättävä, jotta se tukee siirtyvän sähköisen asiointipalvelun
sisältöä ja palveluun liittyvää tukea.
Luokittelulla kerätään tarkempaa tietoa asiakkaan palvelutilanteesta ja niistä juurisyistä, miksi asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Luokittelu ei saa viedä liikaa
aikaa eikä luokittelu kokonaisuutena saa olla monimutkainen. Esimerkiksi valittavia
kohtia tai tekstikenttiä ei saa olla useita. Tietyt luokittelun valintavaihtoehdot
voivat olla juuri tiettyyn sähköiseen asiointipalveluun liittyviä, jolloin luokittelun
rakenne on hyvä olla sidoksissa siihen palveluun, johon asiakkaan yhteydenotto
kohdistuu.
Kontaktien ohjauksen suunnittelu ja toteutus
Tuen siirron yhteydessä kannattaa tarkastella käytössä olevien palvelukanavien ja
tuen kokonaisuuden toimivuutta. Koska tuki sisällytetään keskitetyn asiakastuen
toimintamalliin, kannattaa tässä vaiheessa hyödyntää mahdollisesti käytössä
olevien asiakaspalvelujärjestelmien tarjoamia erilaisia toiminnallisuuksia ja
kontaktien ohjaustoimintoja.
Kontaktien ohjauksen osalta tulee huomioida seuraavat asiat:
• Mitkä ovat palvelukanavien yhteystiedot. Siirtyykö tuki esimerkiksi
yhteisen palvelunumeron tai sähköpostiosoitteen alle ja mitä
muokkauksia silloin tarvitaan näiden kanavien ohjauksiin.
• Mikä on palveluaika. Pidetäänkö nykyinen tuen palveluaika vai
muutetaanko palveluaikaa.
• Mitkä ovat palvelutasomääritykset ja -tavoitteet.
• Mitä uusia äänitiedotteita tarvitaan puhelinpalvelun osalta sekä
mitä muita tiedotteita tai ilmoitustekstejä, kuten sähköpostin
automaattiviestejä, mahdollisesti tarvitaan.
• Millä ohjaussäännöillä yhteydenotot ohjataan asiakaspalvelijoille.
Sääntöjä voivat olla esimerkiksi puheluissa ylivuoto taustaryhmään
30 sekunnin jonotuksen jälkeen tai chat-kontaktien priorisointi aina
sähköpostien edelle.
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• Otetaanko käyttöön uusia palvelukanavia tai muita toiminnallisuuksia,
joita keskitetyn asiakastuen järjestelmät mahdollistavat. Mitä uudet
palvelukanavat (chat tai sosiaalinen media) tai toiminnallisuudet
(palveluvalikot) tarkoittavat järjestelmien määritysten ja palveluiden
kehittämisen kannalta.

Toisen tason tuen organisointi
Toisen tason tuen pääasiallinen tavoite on auttaa keskitettyä asiakastukea tilanteessa, jossa sillä ei ole tietoja tai valtuuksia asian ratkaisemiseen. Näin voi käydä,
jos keskitetyllä asiakastuella ei esimerkiksi ole oikeuksia joihinkin järjestelmiin tai
järjestelmän osiin, vastaus vaatii syvempää substanssiosaamista tai vastauksen
antaminen vaatii päätöksen. Toisen tason tukea antaa pääsääntöisesti se palveluyksikkö, joka vastaa sähköisestä asiointipalvelusta sekä kehittää tai ylläpitää
kyseistä palvelua.
Jotta keskitetyn asiakastuen ja toisen tason tuen yhteistyö pystytään toteuttamaan toimivasti ja laadukkaasti, toisen tason tuen osalta on tärkeää määrittää:

• Miten yhteydenotto keskitetystä asiakaspalvelusta välitetään toisen
tason tuelle.
• Ketkä (myös varahenkilöt) vastaavat ensisijaisesti saapuviin
tukipyyntöihin.
• Milloin toisen tason tukea on saatavilla.
• Millainen on toisen tason tukea antavan organisaation sisäinen
työnkulku.
• Millainen on toimintamalli kolmannen tason tuen kanssa.
• Miten yhteistyötä tehdään keskitetyn asiakastuen kanssa. Yhteis
työhön sisältyy seuraavia sovittavia kokonaisuuksia:
–– tiedottaminen sähköisen asiointipalvelun muutoksista tai
kehityksestä,
–– jatkokoulutus ja opastaminen tarvittaessa, esimerkiksi uusien
ohjelmistoversioiden yhteydessä,
–– palvelukorttien ylläpitoon liittyvät käytännöt,
–– seurantaan liittyvät muut käytännöt, kuten seurantapalaverit,
luokittelutietojen määrämuotoinen läpikäynti sekä asiakastyytyväisyyden seuranta.

Ensisijaisesti käytettävä palvelukanava toisen tason tukeen on yleensä tiketöintijärjestelmän kautta tuleva häiriö- tai tukipyyntö. Jos toisen tason tuessa ei ole
käytettävissä tiketöintijärjestelmää, välitetään häiriö- tai tukipyyntö esimerkiksi
sähköpostilla hyödyntäen esivalmisteltua lomakepohjaa.
Akuuteissa tilanteissa toisen tason tuen sähköisen asiointipalvelun vastuuhenkilö
on hyvä olla tavoitettavissa myös puhelimitse tai Skype-yhteydellä. Näitä yhteydenottoja varten voidaan luoda myös sähköpostiryhmä tai Skype-keskusteluryhmä.
Toisen tason tuen yhteyshenkilöt ja -ryhmät sekä yhteydenottokanavat on hyvä
kuvata selkeästi palvelukorteissa. Lisäksi keskitetyn asiakastuen ja toisen tason
tuen vastuuhenkilöiden keskinäinen tapaaminen auttaa eri tukitasojen yhteistyössä.
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Projektipäällikkö
Viestintä

It-organisaatio

Koordinaattori
Muut sidosryhmät

3. tason tuki
Asiakaspalvelu

Palveluyksikkö

Kuva 12: Siirtoprojektin osallistujat

Kolmannen tason tuen organisointi
Kolmannen tason tukeen kuuluvat kunnan tai kaupungin muut palveluyksiköt
kuin toisen tason tuen tuottava organisaatio, IT-organisaatio, sekä ulkopuoliset
sidosryhmät kuten palvelu- tai järjestelmätoimittajat tai muut kunnat ja kaupungit
tai valtio. Yhteydenottokanavat ja toimintamalli kolmannen tason tuen eri sidosryhmien kanssa vaihtelevat, joten yhtä yhteistä kolmannen tason tuen organisointimallia ei ole.
Toisen tason tuki on yhteydessä kolmannen tason tukeen toimintamallissa tai
mahdollisessa palvelusopimuksessa sovitulla tavalla.
Kolmannen tason tuelle on hyvä tiedottaa, kun sähköinen asiointipalvelu siirtyy
keskitetyn asiakastuen vastuulle. Kolmannen tason henkilöille tai organisaatioille
voidaan tiedottaa suoraan tai koko organisaatiolle voidaan tiedottaa yleisesti.

Asiakastuen siirron vaiheet
Palveluiden tuen keskittämiseksi perustetaan siirtoprojekti, joka jakautuu neljään
vaiheeseen. Nämä vaiheet kuvataan ja selvennetään tässä kappaleessa tarkemmin.
Kun päätös tietyn palveluyksikön sähköisten asiointipalveluiden tuen siirron
kartoituksesta on saatu, valitaan siirtoprojektille projektipäällikkö, joka
valmistelee ja käynnistää projektin. Projektiin osallistuvat tahot esitetään yllä
kuvassa 12.
Kuvassa 13 esitetään ne vaiheet ja toimenpiteet, joita palveluiden siirtoprojekti
keskitettyyn asiakastukeen (eli siirto tukea tuottavasta yksiköstä keskitettyyn
asiakastuen yksikköön) sisältää.
Vaiheessa 1 selvitetään minkä sähköisen asiointipalvelun tuki ja neuvonta
kannattaa sekä voidaan siirtää keskitettyyn asiakaspalveluun. Lisäksi arvioidaan
siirron kustannuksia ja potentiaalisia hyötyjä.
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Vaihe 3 - Palveluyksikkö

Tarkistuspiste

Päätös
jatkamisesta

Aloitus
Vaihe 1

Vaihe 2

• Nelikenttä
• Kustannuslask.

• Tuen nykytilakuvaus
• Juurisyyanalyysi

Palveluyksikön tehtävät:
• Palvelukortit
• Keskitetyn asiakastuen koulutus
• Toisen tason tuen organisointi

Tuen käynnistyminen
keskitetyssä asiakas
tuessa

Vaihe 3 – Keskitetty as.tuki
Keskitetyn as.tuen tehtävät:
• Organisointi
• Raportoinnin ja luokittelun
tarkista- minen
• Kontaktien ohjauksen suunnittelu
• Kouluttautuminen

Päätös
jatkamisesta

Vaihe 4
Pilottivaihe
• Koordinaattori
organisoi

Vaihe 3 - Koordinaattori
Koordinaattorin tehtävät:
• Palvelukanavat / kontaktien
ohjauksen suunnittelu
• Siirron suunnittelu ja organisointi
• Pilotin jälkeisten ylläpitotehtävien koordinointi ja työtavoista
sopiminen

Kuva 13: Siirron vaiheet

Vaiheessa 2 kartoitetaan ja kuvataan siirrettävien palveluiden sähköisen asioinnin
tukiprosessin vaiheita ja tehtäviä. Tässä vaiheessa kuvataan mitä prosesseja nyt
annettava tuki sisältää tai vaatii sekä ketkä kyseisen sähköisen asioinnin tukea
antavat. Nykyisen tukimallin tehtävien ja vaiheiden tarpeellisuutta ja kehitystarpeita kannattaa tarkastella kriittisesti.
Lisäksi kuvataan käytössä olevat palvelukanavat sekä kartoitetaan ja listataan
alustavasti keskitetylle asiakastuelle siirrettäväksi sovittujen sähköisten asiointipalveluiden yhteydenottojen syyt ja lukumäärät palvelukohtaisesti.
Vaiheessa 2 tulisi myös tarkastella palveluihin liittyvien verkkosivustojen sisältöä.
Kuvattaessa yhteydenottojen syitä voi esille nousta sellaisia usein kysyttyjä kysymyksiä, joihin voidaan vaikuttaa täydentämällä tai selkeyttämällä verkkosivustolla
tai palvelussa olevaa tekstiä.
Vaiheessa 3 laaditaan ohjeistus (palvelukortit), pidetään koulutus, kuvataan
palvelukanavat ja kontaktien ohjaukset, organisoidaan ensimmäisen ja toisen tason
tuki ja suunnitellaan pilotointivaihe sekä tehdään tarvittavat järjestelmäkonfiguroinnit. Lisäksi sovitaan myös pilotin jälkeisten ylläpitotehtävien koordinoinnista
ja työtavoista, esimerkiksi miten palvelukortteja ylläpidetään, millaista yhteistyötä
asiakaspalvelu ja palveluyksikkö tekevät, sekä millaiset ovat palaverikäytänteet.
Pääsääntöisesti käytänteet pyritään laatimaan samankaltaisiksi eri palveluyksiköiden kanssa, mutta joissain tilanteissa voidaan tarvita normaalikäytänteistä
poikkeavia toimenpiteitä.
Vaiheessa 4 pilotoidaan sähköisen asiointipalvelun tukea asiakaspalvelussa.
Pilottivaihe on selkeästi rajattu ajanjakso, jolloin annettavaa tukea seurataan
tarkemmin ja palveluyksikön sekä asiakaspalvelun keskinäinen kanssakäyminen on
tiiviimpää. Pilotin kokemuksien perusteella tehdään esimerkiksi tarvittavia muokkauksia palvelukortteihin tai muihin toimintatapoihin.
Pilotoinnin jälkeen siirrytään normaaliin tukivaiheeseen, jossa sovelletaan
vaiheessa 3 sovittuja käytänteitä.
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Toimintamallia tukevat
järjestelmät ja työkalut

Keskitetyssä asiakastuessa ja asiakaspalvelussa työkalujen rooli nousee vielä
tärkeämmäksi kuin hajautetussa asiakaspalvelussa. Keskitetyssä asiakaspalvelussa
tiimit ja yksittäiset asiakaspalvelijat hoitavat yleensä useampia aihealueita kuin
hajautetuissa asiakaspalveluissa. Asiakaspalvelun järjestäminen ja aihealueiden
mukainen asiakastuki vaativat tiiviimpää organisointia kuin hajautetussa asiakastuessa tarvitaan. Ilman asianmukaisia työkaluja asiakaspalvelun tehokas organisointi on haastavaa.

Asiakaspalvelun järjestelmät
Asiakaspalvelun työn organisoinnin apuna käytettäviä järjestelmiä on kolmenlaisia:
1. kontaktien hallintajärjestelmä
2. tiketöintijärjestelmät
3. tietämyskantajärjestelmät
Laajemmissa asiakaspalveluorganisaatioissa (yli 40 asiakaspalvelijaa) voidaan
lisäksi käyttää työvuorosuunnittelujärjestelmiä asiakaspalvelijoiden työvuorojen
suunnittelun apuna.

Kontaktienhallintajärjestelmä
Kontaktienohjausjärjestelmän tehtävänä on vastaanottaa ja ohjata asiakkaiden
eri kanavista tulevat yhteydenotot asiaan perehtyneille asiakaspalvelijoille,
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Asiakas

Puhelut

Sähköposti

Verkkoviestit
Palautteet, video jne.

Kontaktien ohjaus
(kontaktien hallintajärjestelmä)

Artikkelit
ohjeistus

Saapuvat kontaktit ja niiden ohjaus
asiakaspalveluun oikealle osaajalle

Asiakaspalvelu

Palvelupyynnön ja häiriöilmoituksen
tekeminen ja hallinta

2

3

Tiedonhaku

Tietämyksenhallinta

Asiakastyytyväisyyskyselyt

1

Chat, some

Verkkosivut
Sähköiset asiointipalvelut

(tietämyskantajärjestelmä)

Tikettien hallinta
(tiketöintijärjestelmä)

Kunnan/Kaupungin Palvelut

Kuva 14: Asiakaspalvelujärjestelmät

tasata työkuormaa ja tarjota asiakaspalvelijalle riittävästi aloitustietoa asiakkaan
asian käsittelyn aloittamiseksi. Kontaktienohjausjärjestelmän avulla voidaan
seurata asiakaspalvelun tilaa ja tilannetta (esim. palvelutaso) sekä säätää
ohjaussäännöstöä automaattisesti tai manuaalisesti muuttuneen palvelutarpeen
perusteella.
Kontaktienohjausjärjestelmä ohjaa kaikista eri kanavista tulevat kontaktit mahdollisimman tehokkaasti oikeille asiakaspalvelun osaajille. Järjestelmä on modulaarinen
siten, että kanavia voidaan ottaa käyttöön ja jättää pois käytöstä tarpeen mukaan.
Sähköisten kanavien käytön jatkuvasti yleistyessä puheluiden rinnalla, täytyy
järjestelmänkin tukea tätä kehitystä. Kaikki kanavat ovat järjestelmän näkökulmasta tasa-arvoisia ja toimivat samojen työkalujen avulla. Järjestelmä mahdollistaa myös integraatioiden rakentamisen taustajärjestelmiin, jolloin esimerkiksi
asiakkaan tunnistautumisesta saatavia tietoja voidaan hyödyntää kontaktien
ohjauksessa ja asiakaspalvelijan sovelluksessa. Asiakaspalvelijan sovelluksella
tarkoitetaan kontaktien hallintajärjestelmän asiakaspalvelijalla käytössä olevaa
käyttöliittymää, joka voidaan integroida operatiivisiin järjestelmiin. Tämä mahdollistaa palveluprosessin automatisoinnin esimerkiksi asiakastietojen ja tapahtumatietojen haun osalta.

Tiketöintijärjestelmä
Tiketöintijärjestelmään kirjataan asiakkaiden palvelupyynnöt ja häiriöilmoitukset asiakkaan yhteydenottojen perusteella. Tiketöintijärjestelmällä seurataan
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tapahtuman käsittelyn etenemistä. Tapahtumaa voidaan käsitellä useammassa
eri toiminnossa tai palveluyksikössä. Seurannalla varmistetaan, että asiakkaiden
vaikeammatkaan pyynnöt eivät jää käsittelemättä.
Tiketöintijärjestelmän avulla asiakkaiden palvelupyynnöt ja häiriöilmoitukset
saadaan kirjattua ylös ja niitä voidaan käsitellä hallitusti. Tikettien käsittely ja
tilojen seuraaminen kuuluvat järjestelmän perustoiminallisuuksiin samoin kuin
esimerkiksi automaattiset hälytykset aikarajojen täyttyessä. Tikettejä voidaan
siirtää toisille käsittelijöille ja toisille tasoille.

Tietämyksenhallintajärjestelmä
Tietämyskantaa hyödynnetään asiakasrajapinnassa ja asiakaspalvelussa. Tietämyksenhallntajärjestelmillä helpotetaan, nopeutetaan ja tehostetaan verkkosivustolla
asiakkaiden tiettyyn aiheeseen liittyvää tiedonhakua, kun järjestelmä tarjoaa
ennakoivasti asiaan liittyviä tietämysartikkeleita. Kohdistamalla asiakkaalle oikeaa
tietoa oikeaan aikaan voidaan vaikuttaa asiakkaiden tarpeeseen ottaa yhteyttä
asiakaspalveluun ja siten palvelupyyntöjen sekä häiriöilmoitusten tikettien
luomiseen.
Asiakaspalvelijoille tietämyskannan toimintaperiaate on vastaava kuin asiakkaille.
Asiakaspalvelijoille tarjotaan käsiteltävään aiheeseen liittyvää tietoa ja artikkeleita
helpottamaan ongelman selvittämistä sekä tukemaan asiakkaan asian käsittelyä.
Asiakaspalvelija saa saman tiedon kuin asiakas, mutta yleensä asiakaspalvelijalle
näytetään lisäksi tarkempaa ja laajempaa tietoa, jota asiakkaalle ei voida näyttää.
Tällaista tietoa ovat muun muassa sisäiset ohjeet tai ohjeet siitä, mistä lisätietoa
voi kysyä. Asiakaspalvelua tukeva toiminnallisuus on myös asiakkaan hakujen
näkyvyys asiakaspalvelijalle.
Tietämyskannan ylläpitoon eli tietojen oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen on kiinnitettävä erityisesti huomioita. Tietämyskannan käyttöä on seurattava ja saatujen
tulos- sekä raportointitietojen perusteella tietämyskannan tietoja on päivitettävä.
Tarpeettomia artikkeleita poistetaan, artikkeleiden painoarvoja muutetaan ja
tärkeimpiä nostetaan esille sekä tietosisältöä muokataan tilanteen mukaan ajan
tasaisemmaksi.
Vaikka tietämyksenhallintajärjestelmä kuvataan omassa kappaleessaan,
tietämyskantatoiminnallisuus on usein osa tiketöintijärjestelmää, joskin
yleensä oma modulinsa. Tietämyksenhallintajärjestelmiä löytyy myös omina
järjestelmäkokonaisuuksina.

Asiakaspalvelijan työvälineet
Asiakaskontaktien-, tiketöinti- ja tietämyksenhallintajärjestelmien lisäksi on
olemassa muitakin työvälineitä, jotka tehostavat ja helpottavat asiakaspalvelijoiden työtä.
Skype For Business on nykyään käytännössä standardityöväline toimistotyössä.
Tämän avulla on helppo olla yhteydessä kollegoihin eri puolilla organisaatiota.
Keskitetyssä asiakaspalvelussa asiakaspalvelija voi Skypen avulla olla yhteydessä
taustaorganisaatioiden asiantuntijoihin, vaikka kesken asiakkaan asian käsittelyn,
ilman että käsittely häiriintyy.
Toinen mainittava työväline on erilaiset ryhmätyötilat. Näitä voidaan käyttää
tiedon jakamiseen ja hankalampien ongelmien selvittämiseen käyttäen hyväksi
esimerkiksi keskustelupalstaominaisuuksia. Ryhmätyötilan käytön riskinä on
tiedon pirstaloituminen. Ryhmätyötilan käyttö voi olla myös liian raskasta, mikäli
asiat voidaan hoitaa muutakin kautta, jos käyttäjäryhmät ovat esimerkiksi pieniä
tai paikallisia. Ryhmätyötilassa tieto säilyy ja sitä voidaan hakea myöhemminkin.
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Wikit edustavat tiedon helppoa saatavuutta ja käsiteltävyyttä. Wikeihin voidaan
tallentaa tietoa ja tietojen muokkaaminen on helppoa kenelle tahansa. Asiakaspalvelijan tarvitsemat tiedot palveluista on hyvä koostaa wikiin, jossa tietojen
päivittäminen on helppoa. Yleiskäyttöisen ratkaisun löytyessä ratkaisu olisi hyvä
tallentaa myös wikiin, jotta siitä tulisi osa virallisesti hyväksyttyä ratkaisupankkia.
Jos tietämyskanta on käytössä, wikiä ei välttämättä tarvita.

Raportointi- ja seurantatyökalut
Raportoinnin ja seurannan työkalut jaetaan niin sanottuihin online monitoring
-työkaluihin ja historia-raportointityökaluihin.
Online Monitoring -työkaluilla nähdään palvelun tilanne koko ajan, jolloin poikkeaviin tilanteisiin päästään reagoimaan välittömästi. Monitorointityökalujen
automaattisilla hälytyksillä ilmoitukset palvelun poikkeamista saadaan nopeasti
esimiesten ja palveluvastaavien tietoon.
Historiaraporttien perusteella puolestaan analysoidaan mennyttä ja ennustetaan
tulevaa. Niiden pohjalta tarkastellaan, miten palvelu on onnistettu tuottamaan.
Seuraamalla toteumia pystytään ennustamaan palvelun tarvetta, kuten ruuhka- ja
kiireaikoja sekä kontaktoinnin kasvua.

Asiakaspalvelun raportit ja seuranta
Eri asiakaspalvelujärjestelmät tuottavat raportteja järjestelmäkohtaisesti. Yleisesti
asiakaspalvelun raportoinnin mittaamisessa ja seurannassa on oltava mukana
kaikki eri palvelukanavat, jotka asiakaspalvelussa on käytössä. Seuranta ja raportit
tulee saada samoilla monitorointi- ja raportointivälineillä, eikä niin, että esimerkiksi
puheluiden seurantatiedot saadaan eri välineillä kuin sähköpostien tai chattien
seurantatiedot.
Eri järjestelmien mittareiden ja raporttien pohjana käytettävän datan pitää olla
laadukasta ja luotettavaa sekä tarpeeksi monipuolista, jotta erilaiset seurantaja raportointitarpeet voidaan tyydyttää. Strategiset tavoitteet asiakastuelle
tulevat johdolta ja nämä tavoitteet tulee huomioida seurattavissa mittareissa.
Asiakaspalvelun operatiivista toimintaa voidaan seurata lukuisilla mittareilla,
mutta mittareita ja seurattavia tulosteita ei saa olla liikaa. Lisäksi mitattavien ja
seurattavien asioiden tulee olla sellaisia, joihin asiakaspalvelussa voidaan oikeasti
vaikuttaa.

Raportointi- ja seurantatiedot
Raportointi- ja seurantatyökalujen tulee mahdollistaa ainakin seuraavien raportointi- ja seurantatietojen saaminen:
1. Perusmittarit/operatiiviset mittarit
Perinteisesti asiakaspalvelun mittarit painottuvat usein tehokkuuteen ja asiakaspalvelijan suorituskykyyn. Mittareita ovat
• kontaktimäärät
• palvelutasot (palvelulupaus) SLA = service level agreement
• keskimääräiset käsittelyajat
• kontaktien kesto, jälkityöaika ja kokonaisvastausprosentti
Näille mittareille ja seurattaville raportointituloksille asetetaan erilaisia
tavoitteita sekä kattolukuja.
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2. Palvelun laadun seurantaan liittyvät mittarit
Contact Centerin tärkein tavoite on palvelun laatu. Uusien mittareiden huomio
keskittyy asioihin, jotka parantavat asiakaspalvelun tasoa ja tuottavat parempia
asiakaskokemuksia. Asiakaspalvelukokemusta mittaavia mittareita ovat:

• First Contact Resolution (FCR) => ”Saako asiakas vastauksen
ensimmäisellä yhteydenotolla”
–– Asiakkaan vaatimus saada asia kerralla hoidetuksi (yhdellä
kontaktilla kaikki kuntoon)
–– FCR:n mittaamiselle ei ole yleistä standardia
–– FCR-mittari korvaa nykyään usein AHT-mittarin
(AHT= average handling time= keskimääräinen käsittelyaika)
• “Voice of the Customer” (VOC) => ”Oliko asiakas tyytyväinen
saamaansa palveluun”
–– Asiakkaan mielipide asiakaspalvelukokemuksesta. Tätä
tarkastellaan usein rinnakkain muiden mittarien kanssa
–– Asiakkaan odotukset ja mieltymykset
–– Asiakasymmärryksen kerääminen, mittaaminen ja raportointi
• Net Promoter Score (NPS) => ”Kuinka todennäköisesti asiakas
suosittelisi yritystä”
–– Kysymys on yleisluontoinen, eikä sovi suoraan julkiselle puolelle.
Kysymys voi olla kohdistetumpi, kuten: Millaista asiakaspalvelua
koit saavasi äskeisessä puhelussa? Vastaa tähän viestiin numerolla
1-10, jossa 1 = huonoa ja 10 = erinomaista.
–– Vastausasteikko 0-10 (9-10: suosittelijat (promoters), 7-8: neutraalit
(passives), 0-6: arvostelijat (detractors).
• Customer Effort Score (CES) => ”Kuinka vaivattomana asiakas koki
saamansa palvelun”
–– Mittari pyrkii ennustamaan helppoutta
(yksi asiakaskokemuksen osa-alue), vastausasteikko 1-5 (1 =
vaivatonta, 5 = erittäin vaivalloista)
–– Tyypillisiä asiakaskokemusta heikentäviä asioita ovat
esimerkiksi aiheutettu vaiva, kun asiakas joutuu siirtymään
verkkoasiointikanavasta puhelinkanavaan, asiaan uudelleen
palaaminen ja puhelun siirtäminen palvelutapahtuman aikana.

3. Yhteydenottosyihin liittyvät raportit
Yhteydenoton syy on yksi tärkeimmistä asiakaspalvelun mittareista. Analysoimalla
yhteydenottojen syitä pystytään kehittämään toimintaa, prosessia ja sähköisiä
palveluita esimerkiksi poistamalla yhteydenottoja aiheuttavia tekijöitä kuten
epäselviä ohjeita tai toimintoja. Asiakkaiden ongelmiin voidaan varautua etukäteen
tehostamalla asiakaspalvelijoiden ohjeistusta sekä ennaltaehkäisemällä ongelmia
ja epäselvyyksiä.

Asiakastyytyväisyyden seuranta
Asiakastyytyväisyyskyselyillä mitataan asiakkaan suhtautumista palveluun ja
palvelutapahtumaan. Asiakastyytyväisyyskyselyillä pyritään mittaamaan palvelun
laadun nykytilaa ja kehittymistä. Samalla voidaan hakea mahdollisia palvelun
pullonkauloja.
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Kehitä palvelua ja
toimintaa saatujen
tulosten pohjalta

Vaikutukset asiakas
palvelutilanteeseen ja
asiakaskokemukseen

Korjaavat toimenpiteet

Analysointi ja johto
päätökset

Käsittely ja vastaus

Luokittelu

Analysoi tietoa
järjestelmällisesti:

Jalkauta kontaktien
luokittelu osaksi asiakas
palvelun toimintaa

• analysointiprosessi
• analysointiorganisaatio
• ylläpito ja hallintamalli

Kuva 15: Jatkuvan kehittämisen malli: tiedon kerääminen, tiedon analysointi, toimenpiteet, tavoitteiden asettaminen ja vaikutuksien seuranta

Tyypillisesti asiakastyytyväisyyskysely lähetetään välittömästi kontaktin jälkeen.
Tällä pyritään varmistamaan, että asiakas muistaa edelleen asiakaspalvelu
tilanteen selkeästi. Joskus tehdään myös laajempia asiakastyytyväisyyskyselykartoituksia. Nämä tehdään kuitenkin yleensä varsinaisen asiakaspalvelun ulkopuolella, eivätkä nämä vaikuta samalla tavalla suoraan asiakaspalvelun toimintaan.
Asiakaspalvelutilanteen asiakastyytyväisyyttä mitattaessa tärkeintä on pitää
kysely lyhyenä. Lyhyt ja täsmällinen kysely tuottaa parhaat tulokset.
Tyypillisesti asiakastyytyväisyyttä selvitetään tekstiviestillä, verkkokyselyllä tai
joissain tapauksissa sähköpostilla. Mahdollisia järjestelmiä on markkinoilla paljon ja
ne vaihtelevat yksinkertaisista verkkosivulomakkeista järjestelmiin, joissa verkko
kyselyn data voidaan integroida suoraan yhteen asiakaspalvelun järjestelmissä
käytettävän datan kanssa.

Ylätason vaatimukset järjestelmille
Liitteessä 8 kuvataan ylätason vaatimukset asiakaspalvelun tarvitsemille järjestelmille. Mikäli asiakaspalvelussa ei ole käytössä varsinaisia asiakaspalvelujärjestelmiä, näitä vaatimuksia voidaan käyttää pohjana varsinaiselle asiakaspalvelujärjestelmien vaatimusmäärittelylle.
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Tulevaisuuden näkymät

Asiakaspalvelun toimintatapojen yhdenmukaistaminen on jatkunut yksityisellä
puolella jo pitkään. Sama kehitys on käynnissä myös julkisella puolella ja
vahvistuu jatkossa. Yhteistyö voisi jatkossa ulottua yli kuntarajojenkin. Kunnilla on
käytössään valtavat tietovarastot, joita ei tällä hetkellä voida vielä käyttää asiakaspalvelutilanteessa tehokkaasti esimerkiksi tietosuojasyistä. Kun tietoturva- ja
tietosuojakysymykset saadaan ratkaistua, voidaan tietojen yhdistämisellä palvella
asiakasta paljon nykyistä kokonaisvaltaisemmin.
Teknisistä ratkaisuista asiakaspalvelun lähitulevaisuuteen kuuluvat kiinteästi
tietämyskannat, prosessiautomaatio, chat ja chatbotit sekä sähköiset työpöytä
ratkaisut.
Tietämyskantojen avulla asiakkaille ja asiakaspalvelijoille voidaan luoda vastauksia
yleisiin kysymyksiin ja myös tuoda lisäinformaatiota muista järjestelmistä. Tämä
helpottaa sekä asiakkaan omaa toimimista, että asiakaspalvelijoiden työtä.
Prosessiautomaatiolla voidaan tehostaa manuaalisia prosesseja sekä asiakaspalvelijan työpöydällä, että taustaprosesseissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
eri järjestelmistä saatavien tietojen perusteella suoritetaan prosessiin kuuluvia
toimintoja automaattisesti ja siirretään tietoa eri järjestelmästä toiseen.
Chat ja chatbot -ratkaisuilla asiakaspalvelu saadaan kiinteäksi osaksi verkko
palveluita. Chat–ratkaisuilla tarkoitetaan sovelluksia tai ohjelmia, joiden avulla
voidaan käydä keskusteluja reaaliaikaisesti internetissä. Chatbot-ratkaisut
tarkoittavat sovelluksia tai ohjelmia, jotka voivat käydä keskustelua hyödyntäen
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keinoälyä. Näin asiakkaat saavat palvelua suoraan verkossa ollessaan, ilman että
heidän tarvitsee soittaa asiakaspalveluun. Chatbot-ratkaisut soveltuvat parhaiten
yksinkertaisten vastausten antamiseen ja samalla ne vähentävät varsinaisen
asiakaspalvelun työkuormaa ja pienentävät jonoja. Chatbot-ratkaisuja voidaan
käyttää myös eri kielisiin kysymyksiin vastattaessa, koska esimerkiksi automaattiset chatbot-ratkaisut voivat hyödyntää eri kielisiä tekstejä vastauksessaan,
jolloin henkilöresursseja ei tarvita.
Työpöytäratkaisuilla asiakaspalvelijoiden työtä saadaan helpotettua ja tehostettua.
Johdolle puolestaan voidaan antaa kattavampi tilannekuva asiakaspalvelusta.
Asiakaspalvelijan työpöytäratkaisuissa tietoja yhdistetään eri lähteistä samaan
näkymään ja kehittyneemmissä ratkaisuissa toimintoja myös automatisoidaan.
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Yhteenveto

Edellä esitetty käsikirja sähköisen asioinnin asiakastuen keskittämiselle pitää
sisällään:
• Ylätason kuvauksen toimintamallin tavoitteista sekä prosesseista ja
rooleista
• Kuvauksen keskitetyn asiakastuen toimintamallin hyödyistä sekä
keskittämisen edellytyksistä
• Arviointi- ja työkalupakin palvelujen asiakastuen keskittämiseksi
• Kuvauksen palvelujen asiakastuen keskittämisen projektista eli
siirtoprojektista
• Kuvauksen keskitettyä toimintamallia tukevista asiakaspalvelun
järjestelmistä ja muista työkaluista
• Asiakaspalvelun tulevaisuuden kehittämisen vaihtoehtoja.

Käsikirjan on tarkoitus toimia kehittämisen tukena sellaisille organisaatioille, jotka
pohtivat sähköisen asioinnin tai yleisesti asiakastuen keskittämistä.
Käsikirja perustuu asiakaslähtöiseen kehittämiseen: asiakkaiden tulisi saada tukea
sähköiseen asiointiin joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi sähköisen
asioinnin palveluita tulisi jatkuvasti kehittää asiakastiedon, palautteen ja yhteydenottosyiden perusteella vähentäen asiakkaiden tarvetta tukeen.
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Keskitetyn sähköisen asioinnin asiakastuen toimintamalli on yleistettävissä minkä
tahansa palvelun asiakastuen keskittämiseen. Sähköinen asiointi on asiakkaan ja
asiakaspalvelun näkökulmasta vain yksi palvelukanava, ja keskitetty asiakaspalvelu
voi vastata, mistä tahansa palvelukanavasta tulevaan yhteydenottoon.
Keskitetyn asiakastuen toiminnan tärkeimpiä edellytyksiä ovat:
• Tuettavista palveluista on tunnistettu yleisneuvontaosuus, joka on
keskitetyn asiakastuen vastuulla.
• Keskitetyn asiakastuen toiminnan lisäksi on toisen ja kolmannen
tason (palvelun substanssiasiantuntijat ja muut asiantuntijat) toiminta
selkeästi kuvattu ja vastuutettu.
• Asiakaspalvelujärjestelmät, jotka tukevat keskitettyä asiakastukimallia
monikanavaisesti.
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Liitteet
Liite 1 – Nelikenttä
Liite 2 – Juurisyyanalyysi
Liite 3 – Nykyinen tukipalvelu ja tukiprosessi
Liite 4 – Keskitetty asiakastuki tukiprosessit
Liite 5 – Kustannushyötyanalyysityökalu esimerkkipohja
Liite 6 – Palvelukorttikuvauspohjat
Liite 7 – Siirron vaiheet
Liite 8 – Asiakaspalvelujärjestelmien ylätason vaatimukset
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Liite 1. Nelikenttä
Toiminnon sähköisten asiointipalveluiden nelikenttä kartoitus
Nelikentällä kartoitetaan mitkä sähköisten asiointipalveluiden neuvonnat/tuki on mahdollista ja
järkevää siirtää ensivaiheessa keskitetylle asiakastuelle.

1.

Listaa toiminnon/yksikön sähköiset asiointipalvelut, joissa annetaan asiakasneuvontaa.

Sähköisen asiointipalvelun nimi

Sähköisen asiointipalvelun sisältö
(mitä palvelussa tehdään)

Muut huomiot

2. Arvioi palvelun osalta annettavaa neuvontaa kahden tekijän kautta:
• Kuinka paljon neuvonta vaatii ko. alueen substanssiosaamista?
• Kuinka paljon palvelun tukeminen vie resursseja eli työaikaa yhteensä?
3. Sijoita sähköinen asiointipalvelu nelikenttään.

Sähköisen asioinnin tuki vaatii
substanssiosaamista paljon

Sähköisen asioinnin tuki vie
(työaikaa) resursseja vähän

Sähköisen asioinnin tuki vie
(työaikaa) resursseja paljon

Sähköisen asioinnin tuki vaatii
substanssiosaamista vähän
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Liite 2. Juurisyyanalyysi
Yhteydenottojen juurisyyt
Listaa yhteydenottojen syyt sähköinen asiointipalvelukohtaisesti.

Sähköisen asiointipalvelun nimi
Palvelu ABC

Yhteydenoton syy (Mitä asiakas kysyy?
Miksi asiakas otti yhteyttä?)
Syy XXX

Muut asiaan liittyvät huomiot
<tähän kenttään voi esim. kuvata, jos selvittelyssä tarvitaan joitain erikoisohjelmistoja
tai -tietoja>

Syy YYY

Syy ZZZ
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Liite 3. Nykyinen tukipalvelu ja tukiprosessi
– Vuokaavio tukiprosessista / työprosessista

Prosessin kulku
• Kuvaa toiminnan periaatteet, toiminnot ja
vastaavat suorittajat
• Tuo esille tekniset ongelmat
• On tehokas keskusteluväline
• Organisaatiotaso: tiimit, toimijat, kehittäjät

– Mitkä ovat palvelukanavat, joiden kautta yhteydenotot tulevat (puhelut, sähköpostit, palaute,
chat, video, some, web-lomake, jne) sekä
• palvelunumero, johon asiakkaat soittavat
• sähköpostiosoite, johon viestit lähetetään
• muiden palvelukanavien tiedot, joiden kautta yhteydenottoja tulee
• muut palvelukanavien yksilöintitiedot
– Tuen palveluajat (esim. ma – pe klo 8:00 – 16:00)
– Mitä järjestelmiä/työkaluja asiakasneuvojat käyttävät tuen antamiseen tai tukitilanteessa
(esim. Vision CC, tiketöintijärjestelmä ServiceNow)
Esimerkki:

Nykyinen sähköisen asioinnin tukiprosessi
Palveluaika ma – pe klo 8:00 – 16:00

Palvelunumero
09 816 123456

vastaa
puheluun

Outlook-sp osoite
aaa.tuki@kaupunki.f

lue sp

yhteydenotto palvelun
toimittajaan

asian/ongelman
kartoittaminen
kaupunki.fi
Palaute

lue Palaute

kaupunki.fi/
Aaa toiminto
Chat linkki

vastaa chat

ohjaa ottamaan yhteyttä
toimintoon, joka asiaa hoitaa
(syvällinen substanssiosaaminen)

• Puheluiden ja chat yhteydenottojen hoitamisessa käytössä Vision CC
• Sähköpostit hoidetaan Outkookilla
• ko. kaupungin palautejärjestelmä

Usein etsitään asiakkaalle
esim. puhelinnumero tai muut
kontakti, johon voi ottaa
yhteyttä.

yhteys asiakkaaseen, kun
tarkempaa tietoa

etsii ratkaisua esim. netistä
(esim. pankin sivut – onko
tunnistamisessa ongelmia)

ratkaisu tiedossa

Vastauksen antaminen asiakkaalle:
• puhelimessa
• sähköpostilla
• Palaute-kanavan kautta
tulleessa palautteessa asiakkaan
pyytämällä tavalla
• chatissa
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Ota yhteydenotto
käsittelyyn

Vastaa
puheluun tai
chattiin

Kartoita
asiakkaan
asia

Asiakas ot
taa yhteyttä

Asiakas
soittaa tai
chattaa

(kts. kuva 3)

Selvitä asiaa
Soita/Lyncyhteys
Toiselle tasolle

Neuvo
Aspaa

Jos asiakas soittanut,
sovi siirrätkö puhelun
Taso-2:lle (esim. väärä
valinta valikossa).

Selkeytä
jatkotoimet

Hoida asiakaspuhelu/chat ja
siirrä sen jälkeen asia Taso-2:lle.

*) Vastaus asiakkaan asiaan voi
1. olla ratkaisu tai selvitys
2. ohjata asiakasta ottamaan yhteyttä toimintoon

Aspa = keskitetty asiakastuki

KESKITETTY ASIAKASTUKI
ASIAKASTUKIPROSESSI

Aspa = keskitetty asiakstuki

Toisen tason tuki vastaa ainaAspa:lle ja Aspa vastaa asiakkaalle.
Harkinnan mukaan myös toisen tason tuki voi vastata asiakkaalle (siitä sovitaan erikseen).

Lue Taso-2:sen
vastaus asiaan.

Tee päätös

Koskee vain puheluita tai
chat-yhteydenottoja

TOISEN
TASON TUKI

ASPA

ASIAKAS

Keskitetty asiakastuki
Asiakastukiprosessi

Valmis lomakepohja
tai häiriöilmoitus-template

Ota puhelu
vastaan

Siirrä puhelu ja
tee luokittelu

Vastaus ei
ole selvä

Vastaus selvä

Anna vastaus
Aspa:lle
sähköpostilla

Tee
luokittelu

Jos toisen tason tuki ei
käytä tiketöintijärjestelmää,
lähetetään sähköposti

Taustapalveluprosessi (kolmas tuki taso)

Selvitä asia

Asiakas
vastaa
as.kyselyyn

Vastaus puhelimessa, sähköpostilla,
chatilla tai Palaute-järjestelmässä.

Linkki
asiakaskyselyyn

Tiketti
osoitetaan
toisen tason
tuen jonoon.

Lähetä tiketti

Laadi selite
toisen tason
tuelle
Siirrä käsittely
toiselle tasolle.

Anna vastaus
asiakkaalle

Muotoile
vastaus *)

Asiakas saa/
lukee
vastauksen

Sulje välipuhelu/Lync , hoida asiakaspuhelu ja
siirrä sen jälkeen asia toiselle tasolle.

Anna vastaus
asiakkaalle

Asiakas saa
vastauksen

Liite 4. Keskitetty asiakastuki tukiprosessit
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Lue toisen
tason tuen
vastaus asiaan.

Taso 3

IT selvittää

Neuvo
Aspaa

Lue vastaus

Muu
toiminto
selvittää*)

Ota puhelu
vastaan

Muu
sidosryhmä
selvittää
Esim. toinen kaupunki
Esim. IT-palvelutalo

Siirto ulkoiselle
sidosryhmälle

Päätä kenelle
jatkoselvittely kuuluu.

Vastaus selvä

Järjestelmätoimittaja
selvittää

Anna
vastaus
toiselle tuki
tasolle.

Siirto sisäiselle
sidosryhmälle

Selvitä asia

*) Kunnan tai kaupungin muu palveluyksikkö tai toiminto. Selvittelypyyntö voidaan joutua
toimittamaan toisen tason tuesta kunnan tai kaupungin muuhun palveluyksikköön
selvitystä varten.

Toisen tason
tuen muut
kollegat
selvittää

kts ensimmäinen prosessikuva
Asiakastukiprosessi

Toisen tason tuki - taustapalveluprosessi
Kolmannen tason (Taso-3) yhteydenotot

ASPA

TOISEN
TASON TUKI

TOIMINTO tai
MUU SISÄINEN
ORGANISAATIO
(esim. IT)

TOIMITTAJA tai
ULKOINEN
SIDOSRYHMÄ

Anna
vastaus

Anna vastaus
Aspa:lle
tiketöintijärj.

Vastaus
toiselle
tukitasolle.

Jos toisen tason
tuki ei käytä
tiketöintijärjestelmää,
käytetään tässä
sähköpostia.

Anna väliaikatieto Aspa:lle
tiketöintijärj. kautta, jos
vastauksen saaminen 3tasolta kestää.

Vastaus muu kunnan
tai kaupungin toiminto
tai organisaatio

Lue 3-tason
vastaus

Muotoile
vastaus
asiakkaalle
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ASPA

ASIAKAS

Tee päätös

Etsitään tietoa esim.
netistä (espoo.fi sivut,
pankin sivut, jne)

Kartoita
asiakkaan
asia

Ota yht.otto
käsittelyyn

Etsi
ratkaisua

Etsi lisää tietoja, selvitä asiaa lisää

Siirrä käsittely toisen tason tuelle

Anna vastaus asiakkaalle

Tunnista
palvelu ja
asia

Kun kokemus karttuu,
asian ja ratkaisun
löytäminen nopeutuu
ilman apuja.

Asiakas ottaa yhteyttä

Asiakastukiprosessi
Selvitä asiaa-kohta avattuna

Muut
--------------- Palvelukortti -------------------lähteet
syy-lista +
yleisohje
ratkaisu

palvelun
kuvaus

TOISEN
TASON
TUKI

Tutki
palvelukuvaus

Valmis lomakepohja

Laadi selite
Taso-2:lle

Muotoile
vastaus *)

Selvitä asia

Tee
luokittelu

Asiakas
vastaa
as.kyselyyn

Kun asia on selvinnyt.

Kuittaa asia/
vastaa
Aspa:lle

Jos toisen tason tuki ei
käytä tiketöintijärjestelmää, lähetetään
sähköposti

Linkki
asiakaskyselyyn

Tiketti osoitetaan
toisen tason tuen
jonoon.

Lähetä tiketti

Anna vastaus
asiakkaalle

Asiakas saa
vastauksen

Toisen tason tuki vastaa aina Aspa:lle ja Aspa vastaa asiakkaalle.
Harkinnan mukaan myös toisen tason tuki voi vastata asiakkaalle (siitä sovitaan erikseen).

Selvitä ja
tutki
tietoja

Lue Taso-2:sen
vastaus asiaan.

*) Vastaus asiakkaan asiaan voi
1. olla ratkaisu tai selvitys
2. ohjata asiakasta ottamaan yhteyttä toimintoon

Liite 5. Kustannushyötyanalyysityökalu esimerkkipohja
Kustannukset
Perustiedot kustannuksista
Projekti:
Organisaatio:

Kustannusten analysointi

Lisäinformaatiota, laskenta
perusteet

Lisää kustannukset EUR

Kertaluonteiset kustannukset - siirtoprojekti

Työvoimakustannukset

3Q07

Projektipäällikkö

0,0

Palvelun tuesta luopuvan yksikön
henkilöstö

0,0

Asiakastukihenkilöstö

0,0

Muut

0,0

4Q07

2018

2019

2020

Huomiot

4Q07

2018

2019

2020

Huomiot

Laitteisto
Työtilat

0,0

Työvälineet (tietokoneet,
puhelimet, liittymät)

0,0

Järjestelmät
Contact center järjestelmän
lisenssit

0,0

Contact center järjestelmän
muutokset

0,0

Muut järjestelmäkustannukset

0,0

Muut kustannukset
xxx

0,0

yyy

0,0

Kertaluonteiset kustan
nukset yhteensä

0,0

Jatkuvat kustannukset

Nykytila

Työvoimakustannukset

3Q07

Palvelun tuesta luopuvan yksikön
henkiöstö

0,0

Asiakastukihenkilöstö

0,0

Muut jatkuvat kustannukset
0,0
0,0
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Taloudelliset hyödyt

Hyöty:
Palvelun luovuttavan organisaation
henkilöstön käyttämä työaika asiakas
tukeen vähenee

Hyödyn
prioriteetti

Baseline luku,
tämänhetkinen
tilanne

Arvioi vaikutus

Lisäinformaatio ja vaikutuksen arvioinnin
laskentaperuste

Henkilötyö
vuodet HTV

2018

Miten hyöty mitatataan, mittarit ja
laskentaperuste

Suoriin asiakasyhteydenottoihin
vastaaminen

not set

keskimääräinen aika/ yksi asiakasyh
teydenotto x vuosittaiset asiakasyhtey
denotot

Informaation haku useista lähteistä
asiakayhteydenottoihin vastaamiseksi

1 = very critical

keskimääräinen aika/ yksi asiakasyhtey
denotto/informaation haku x vuosittaiset
asiakasyhteydenotot

Yhteensä
0,00

Hyöty:
Asiakastuen toiminta muuttuu kustan
nustehokkaammaksi: Reaaliaikainen
tieto yhteydenottomääristä, yhtey
denottosyistä, yhteydenottoajoista,
henkilöiden työkuormasta mahdollistaa
resurssien (asiakaspalvelijat) kohden
tamisen kustannustehokkaasti
Asiakaspalvelijan työajan käyttö asia
kaspalvelussa tehostuu

Hyödyn
prioriteetti

Henkilötyö
vuodet HTV

0,00

2018

Miten hyöty mitatataan, mittarit ja
laskentaperuste
(työaika asiakastyössä - kiinteä työaika
varattu kouluttautumiseen ja hallinnollisiin
asioihin) x asiakaspalvelija määrä

not set

not set

Yhteensä
0,00

0,00
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Muut hyödyt

Hyöty:
Asiakastyytyväisyyden parantuminen

Hyödyn
prioriteetti

Asiakastyytyväisyys: asiakastuen
saatavuus - kanava

not set

Asiakastyytyväisyys: asiakastuen
saatavuus - aika

not set

Asiakastyytyväisyys: ongelmanrat
kaisun nopeus

not set

Asiakastyytyväisyys: laadukas, asian
tunteva palvelu

not set

Hyöty:
Työtyytyväisyyden parantuminen

Hyödyn
prioriteetti

Palvelun luovuttavan henkilöstön
työtyytyväisyys: keskittyminen asian
tuntijatehtäviin

not set

Asiakaspalvelijan työtyytyväisyys:
työnkuvan laajentuminen

not set

Asiakaspalvelijan työtyytyväisyys:
digitaalisen osaamisen kehittyminen

not set

Asiakaspalvelujan työtyytyväisyys:
substanssiosaamisen kehittyminen
tuettavista palveluista

not set

Hyöty:
Tuettavien palvelujen parantuminen
systemaattisen tietoon perustuvan
kehittämisen kautta
Palvelujen kehittämisen tueksi saadaan
laajemmin ja ajantasaisemmin tietoa
yhteydenottosyistä, volyymeistä jne.

Hyödyn
prioriteetti

Tämänhetkinen
tilanne

Arvioi vaikutus

Arvo/taso
nykytilassa

2018

Miten hyöty mitatataan, mittarit ja
laskentaperuste

Arvo/taso
nykytilassa

2018

Miten hyöty mitatataan, mittarit ja
laskentaperuste

Arvo/taso
nykytilassa

2018

Miten hyöty mitatataan, mittarit ja
laskentaperuste

not set

not set

Asiakaspalvelujan työtyytyväisyys:
substanssiosaamisen kehittyminen
tuettavista palveluista

not set

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja

47

Liite 6. Palvelukorttikuvauspohjat
Palvelukortti
Pikaohje: Yhteydenoton syyt ja ongelmanratkaisuohjeet
”Palvelun”/ Sähköisen asiointikanavan nimi:
Yhteydenoton syy / Ongelmakuvaus
(asiakkaan näkökulma)

Ratkaisu

1.

1.

Linkkejä lisäinformaatioon

2.
3.
Jos ei mikään ylläolevista, ota yhteyttä:
2.

3.

4.

5.

...

Jos ei mikään ylläolevista

Jos ei mikään ylläolevista, ota yhteyttä:
Linkki: lisäohjeistuksiin
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”Palvelun”/Verkkoasiointikanavan yleiskuvaus
”Palvelun”/ Sähköisen asiointikanavan nimi max 100 merkkiä:

Asiakkaat (Asiakkaat eritellään)
Maksullisuus
Vaihtoehtoiset asiointitavat
Kanavan (”Palvelun”) perustiedot
Kuvauspohjan siniset sarakkeet perustuvat Suomi.fi-palvelutietovarannon palvelukuvauksissa vaadittaviin tietoihin

*Organisaatio
*Kuvaus palvelusta
(max. 4000 merkkiä)

*Lyhytkuvaus palvelusta
(max. 150 merkkiä)

*Linkki verkkoasiointikanavaan / ”palveluun”
*Vaatii tunnistautumisen (Kyllä/Ei)
Lisätiedot tunnistautumisesta
*Vaatii sähköisen allekirjoituksen (Kyllä/Ei)
Jos valitsit Kyllä, *sähköisten allekirjoitusten
lukumäärä (numero)
Toisen tason tuen yhteystiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Muuta tietoa
Tuen normaali aukioloaika
voimassa pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv
Aukioloajan lisätieto
Kolmannen tason tuen yhteystiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Muuta tietoa
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Liite 7. Siirron vaiheet

Vaihe 3 - Palveluyksikkö

Tarkistuspiste

Päätös
jatkamisesta

Aloitus
Vaihe 1

Vaihe 2

• Nelikenttä
• Kustannuslask.

• Tuen nykytilakuvaus
• Juurisyyanalyysi

Palveluyksikön tehtävät:
• Palvelukortit
• Keskitetyn asiakastuen koulutus
• Toisen tason tuen organisointi

Tuen käynnistyminen
keskitetyssä asiakas
tuessa

Vaihe 3 – Keskitetty as.tuki
Keskitetyn as.tuen tehtävät:
• Organisointi
• Raportoinnin ja luokittelun
tarkista- minen
• Kontaktien ohjauksen suunnittelu
• Kouluttautuminen

Päätös
jatkamisesta

Vaihe 4
Pilottivaihe
• Koordinaattori
organisoi

Vaihe 3 - Koordinaattori
Koordinaattorin tehtävät:
• Palvelukanavat / kontaktien
ohjauksen suunnittelu
• Siirron suunnittelu ja organisointi
• Pilotin jälkeisten ylläpitotehtävien koordinointi ja työtavoista
sopiminen

Vaihe 2

Vaihe 1

Vaiheet

Tehtävä

Tarkoitus / Selite

Toimintaohje, lomake

Tuotos/Tavoite

Nelikenttä menetelmä

tarkoitus kartoittaa mitkä sähköisten
asiointipalveluiden tuet on mahdollista ja
järkevää siirtää ensivaiheessa keskitetylle
asiakastuelle

Liite 1 - Nelikenttä

Nelikenttä analyysin lopputuotoksena
valitaan sähköiset palvelut, joiden neuvonta
siirretään keskitetylle asiakastuelle.

Kustannushyötyanalyysi ja
Käyttöönottokustannusten
rakenne ja laskentamalli

asiakastuen keskittämisen kertaluonteiset
ja jatkuvat kustannukset arvioidaan
siirrettävien palvelujen tuen osalta

Liite 5 - Kustannushyöty
analyysityökalu esimerkkipohja

Kustannusrakenne sekä kustannusten
suuruusluokka.

Päätös siirrosta

Kun nelikenttä analyysi ja kustannusanalyysi
on tehty, tehdään päätös siirretäänkö
sähköisen asioinnin tuki keskitetylle
asiakastuelle.

Nykyinen tukiprosessi-kuvaus
(nykytila)

Sähköisen asioinnin tukiprosessin osalta
kartoitetaan mitä vaiheita ja tehtäviä nyt
annettava tuki sisältää tai vaatii sekä kuka/
ketkä (esim. yksi henkilö, tuki jakautunut
useamman tiimin kesken, jne.) kyseisen
sähköisen asioinnin tukea antavat. Kuvataan
nykyiset palvelukanavat.

Liite 3 - Nykyinen tukipalvelu
ja tukiprosessi

Kartoitetaan nykytilan
- tuen vaiheet ja tehtävät
- palvelukanavat/tukikanavat
- mihin ja miten asiakkaat ottavat yhteyttä
(palvelunumero, sähköpostiosoite, jne.)
- palveluajat/tukiajat
- käytetyt järjestelmät ja työkalut

Juurisyyanalyysi
(yhteydenottojen syyanalyysi)

Juurisyyanalyysissa (yhteydenottojen
syyanalyysi – mistä kysytään ja mitä
kysytään) kartoitetaan ja listataan
alustavasti keskitetylle asiakastuelle
siirrettäväksi sovittujen sähköisten
asiointipalveluiden yhteydenottojen
syyt palvelukohtaisesti. Yhteydenottojen
lukumäärät.

Liite 2 - Juurisyyanalyysi

Lista niistä asioista, mitä sähköisen
asiointipalveluun liittyvät kyselyt koskevat.

Tarkistus piste

Mahdolliset arviot yhteydenottojen
lukumääristä.
Vahvistus ja varmistus niistä sähköisistä
asiointipalveluista, joiden neuvonta
siirretään keskitetylle asiakastuelle.

Nykytilakuvauksen ja juurisyyanalyysin
jälkeen varmistetaan, että esille ei ole
tullut asioita, jotka estävät tuen siirtämisen
keskitetylle asiakastuelle. Mukaan voidan
otta vielä muitakin tukipalveluita, mikäli
nykytilakuvauksessa ja juurisyyanalyysissä
on ilmennyt tälle tarve.
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Vaihe 4 - Pilotti

Vaihe 3 - Koordinaattori

Vaihe 3 - Keskitetty asiakastuki

Vaihe 3 - Palveluyksikkö

Vaiheet

Tehtävä

Tarkoitus / Selite

Toimintaohje, lomake

Tuotos/Tavoite

Palveluyksikkö - Palvelukortit

Palvelukohtaiset palvelukorttisisällöt laatii
kunkin palvelun asiantuntija tai pääkäyttäjä.

Kuvataan luvussa
”Miten palveluja keskitetään”
sivulla 22.

Palveluyksikkö - Koulutus ja
opastus

Keskitetylle asiakastuelle annettava koulutus
ja opastus.

Kuvataan luvussa
”Miten palveluja keskitetään”
sivulla 22.

Palveluyksikkö - Toisen tason
tuki

Toisen tason tuen organisointi.

Toisen tason tuen
organisointiin liittyvät
huomiot kuvataan luvussa
”Miten palveluja keskitetään”
sivulla 25.

Keskitetty asiakastuki
organisointi

Tuen suunnittelu ja organisointi
(resurssit, tilat, työvälineet, palveluajat),
järjestelmäkonfiguraatiot ja käyttöoikeudet
(mahdolliset lisenssiasiat)

Keskitetty asiakastuki
raportointi ja luokittelu

Kartoitetaan ja varmistetaan mahdolliset
raportointiin ja kontaktien luokitteluun
tarvittavat muutokset ja lisäykset.

Keskitetty asiakastuki
kontaktien ohjaus

Asiakaspalvelijoiden osaamiset ja esim.
tiedotteet palveluajan ulkopuolella.
Järjestelmäkonfigurointien määrittely (esim.
palvelunumerot, sähköpostit, jne)

Keskitetty asiakastuki
kouluttautuminen

Asiakaspalvelijoiden koulutukset.

Koordinaattori - Palvelukanavat

Sähköisen asiointipalvelun yhteydenottojen
ohjaaminen keskitetylle asiakaspalvelulle
- Ohjausmallin suunnittelu
- Palvelunumero, puheluiden ohjaus
keskitetylle asiakastuelle (esim. valikko
vai ei)
- Sähköpostit, sp-osoitteet
- Palaute-kanavan kautta tulevat
yhteydenotot
- Chat, mitkä sivustot

Koordinaattori - Siirron
suunnittelu ja organisointi

- aikataulu
- koulutussuunnitelma
- viestintä
- yhteydenottotietojen muutokset
verkkosivuille
- keskitetyn asiakastukiprosessin
katselmointi

Koordinaattori - Pilotin jälkeiset
käytänteet

Pilotin jälkeisten ylläpitotehtävien
koordinointi ja työtavoista sopiminen
yhdessä keskitetyn asiakaspalvelun ja
palveluyksikön kanssa (esim. kuka ja miten
palvelukortit ylläpidetään, asiakaspalvelun
ja palveluyksikön yhteistyökuvio sekä
palaverikäytänteet).

Pääsääntöisesti käytänteet pyritään
laatimaan samankaltaisiksi eri
palveluyksiköiden kanssa, mutta
joissain tilanteissa voidaan tarvita
normaalikäytänteistä poikkeavia
toimenpiteitä.

Kustannushyötyanalyysi ja
Käyttöönottokustannusten
rakenne ja laskentamalli

kustannusrakenteen ja kustannusten
tarkennukset

Tarkennettu kustannusarvio.

Koordinaattori - Pilottivaihe

Sähköisen asioinnin tuen siirtyessä
keskitetylle asiakastuelle, vaiheen alussa
palveluiden tukea pilotoidaan muutaman
viikon ajan. Tällä todennetaan tuen
toimivuus.
- pilottivaiheen seuranta
- pilottivaiheen päättäminen ja siirtyminen
tuotantoon

Päätös jatkamisesta

Tehdään päätös sähköisen asioinnin tuesta
keskitetyssä asiakastuessa.

Tarkastellaan mitä höytyjä tukipalvelun
keskittämisestä on realisoitunut.
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Contact Center Järjestelmät
kontaktien ohjaus ja hallinta (customer care ja customer interaction management)
tiketöinti (case management)
tietämyshallinta (knowledge base)
Kontaktienohjaus (customer care /
customer interaction management)

Tiketöinti (case management)

Tietämyksenhallinta (Knowledge base)

Kontaktienohjausjärjestelmä ohjaa kaikista
eri kanavista tulevat kontaktit mahdollisimman tehokkaasti oikeille asiakaspalvelun
osaajille. Järjestelmän on modulaarinen
siten, että kanavia voidaan ottaa käyttöön
ja jättää pois käytöstä tarpeen mukaan.
Sähköisten kanavien käytön jatkuvasti yleistyessä puheluiden rinnalla, täytyy järjestelmänkin tukea tätä kehitystä. Kaikkien
kanavien tulisi olla järjestelmän näkökulmasta tasa-arvoisia ja toimia samojen
työkalujen avulla. Järjestelmän tulee myös
mahdollistaa integraatioiden rakentaminen
taustajärjestelmiin sekä reitityksessä, että
asiakaspalvelijan sovelluksessa.

Tiketöintijärjestelmän avulla asiakkaiden
palvelupyynnöt ja häiriöilmoitukset
saadaan kirjattua ylös ja niitä voidaan
käsitellä hallitusti. Tikettien käsittely ja
tilojen seuraaminen kuuluvat järjestelmän
perustehtäviin sekä esim. automaattiset
hälytykset aikarajojen rikkoutuessa.
Tikettejä voidaan siirtää toisille käsittelijöille
ja toisille tasoille. Järjestelmän tulisi olla
käytettävissä selaimella. Portaalitoiminnot
asiakkaan suuntaan (tikettien luonti,
tarkastelu ja käsittely) ovat myös usein
hyviä lisäominaisuuksia.

Tietämyskantajärjestelmän tehtävänä
on tarjota asiakkaalle ja asiakaspalvelijallekin lisätietoa aiheena olevasta asiasta.
Asiakkaan suuntaan tietämyskantajärjestelmä auttaa asiakasta ratkaisemaan
ongelmansa itse. Asiakaspalvelijalle tietämyskanta antaa tietoa ja apua ongelman
selvittämiseen.

Kontaktienhallintajärjestelmien hankinnassa
on kiinnitettävä erityistä huomiota tulevaisuuden näkymiin. Erityisesti sähköisten
kanavien merkitys tulee jatkossa edelleen
kasvamaan. Näin ollen oleellista on
kiinnittää huomiota sähköisten kanavien
toiminnallisuuksiin ja kaikkien kanavien
yhteensopivuuteen keskenään. Lisäksi on
hyvä huomioida järjestelmän modulaarisuus
siten, että kanavat ovat aidosti yhteensopivia ja ne todella tarjotaan samasta
järjestelmästä. Tämä mahdollistaa kanavien
sovittamisen yhteen sekä reitityksessä ja
raportoinnissa, että asiakaspalvelijoiden
työpöydällä.

Tiketöintijärjestelmän yhtenä osana voi olla
myös tietämyskantaosio, jolla helpotetaan,
nopeutetaan ja tehostetaan asiakkaiden
tiettyyn aiheeseen liittyvää tiedonhakua
sekä proaktiivisesti tarjotaan selailtavien
sivujen asiaan liittyviä tietämysartikkeleita.
Kohdistamalla asiakkaalle oikeaa tietoa
oikeaan aikaan voidaan vaikuttaa asiakkaiden tarpeeseen kontaktoida asiakaspalveluun ja siten palvelupyyntöjen sekä
häiriöilmoitusten tikettien luomiseen.

Asiakkaan suuntaan tietämyskannan
tarkoituksena on vähentää kontakteja
asiakaspalveluun. Pelkkä tietämyskannan
rakentaminen ei kuitenkaan tähän riitä,
vaan tietämyskannan käyttöä tulee seurata
ja saadun tiedon perusteella tietämyskantaa tulee myös ylläpitää. Tarpeettomia
artikkeleja tulee poistaa, tärkeimpiä nostaa
esille, tietoa muokata mikäli artikkeleiden
sisältö ei vastaa tarkoitusta.
Tietämyskantatoiminnallisuus on usein osa
tiketöintijärjestelmää. Tiketöintijärjestelmän
hankinnan yhteydessä kannattaa siis
tarkistaa myös tämä osuus, jotta selviää
tarvitaanko erillistä tietämyskanta järjestelmää lainkaan. Lisäksi on tarkennettava,
mikä tietämyskantatarve lopulta on. Mikäli
tarve osoittautuu yksinkertaiseksi, ei kovin
monimutkaista tietämyskantajärjestelmää
ole syytä hankkia.

Kontaktien ohjaus
Vaatimuslistaus

1

Tuettu
kyllä/ei

Jos ei ole tuettu ominaisuus, Muut kommentit/selite
miten voidaan muuten
totetuttaa.

Yleiset vaatimukset
Tämä kappale sisältää yleisiä vaatimuksia, joita tarkennetaan myöhemmissä kappaleissa
1

Saatavana palveluna / paikallisesti asennettuna.

2

Käyttäjähallinta oltava osa järjestelmää

3

Kertakirjautuminen tulee olla mahdollista

4

Järjestelmän tulee tukea paikkariippumattomuutta

5

Ainakin yleisimmät kanavat: puhelut, chat ja sähköposti saatavana suoraan

6

Myös muiden kanavien kuten sosiaalinen media ja video tulisi olla osa järjestelmää tai liitet
tävissä siihen. Myös yhteisselaustoiminnallisuus tulisi olla mahdollista liittää järjestelmään

7

Järjestelmän tulisi olla modulaarinen, järjestelmä tulisi voida ottaa käyttöön
kanavakohtaisesti

8

Kanavia tulisi pystyä lisäämään ja poistamaan tarpeen mukaan.

9

Kanavien yhteensopivuus, kaikkien käytettävien kanavien tulisi käyttää samaa reititys
moottoria ja kanavista tulevia kontakteja tulisi voida käsitellä samalla sovelluksella, jotta
asiakaspalvelijat eivät tarvitse useampia käyttöliittymiä. Näin myös raportointi saadaan
yhdenmukaiseksi. Hallintakäyttöliittymien pitäisi

10

Konfiguraatio tulisi olla sama kaikille kanaville. Tämä helpottaa järjestelmän hallintaa
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2

3

4

11

Yhteinen reititys tulisi olla mahdollinen kaikille kanaville, jotta kanavia voidaan priorisoida
ja samoja menetelmiä käyttää eri kanavien reititykseen.

12

Yhteiset työkalut tulisi olla saatavilla kaikille kanaville hallittavuuden helpottamiseksi

13

Yhteinen kontaktihistoria tulisi olla saatavilla kaikille kanaville, jotta asiakaskontaktin
saapuessa asiakkaan koko kontaktihistoria olisi saatavilla

14

Kontaktihistorian näkyvyyttä tulisi voida rajoittaa vain sitä tarvitseville. Varsinkin terveys
puolella on tärkeää, että kontaktihistorian näkevät vain ne, joille se on oleellista.

15

Järjestelmän tulis tarjota kontaktihakemisto, johon asiakkaiden tiedot tallentuvat
automaattisesti kontaktien saapuessa. Kontaktihakemistoon tulisi voida tallentaa kontakteja
myös käsin.

16

Järjestelmän tulisi tarjota Audit trail, järjestelmämuutoksista jää tieto kuka tehnyt ja mitä
tehty.

17

Järjestelmän tulisi olla avoin siten, että tiedot voidaan tarvittaessa siirtää ulos järjes
telmästä.

Kontaktien ohjaus / reititys
1

Sääntö- ja reititysmoottori tulisi olla sama kaikille kanaville. Kanavat eivät saa olla siiloissa.

2

Perusreititysvaihtoehdot tulisi olla saatavilla; Esim. skill, SLA, ryhmäpohjainen ohjaus

3

Reitityksen jokapäiväisten parametrien (aukioloajat, palvelun osaamistasot,
poikkeusaukioloajat) tulisi oltava konfiguroitavissa asiakkaan toimesta

4

Kontaktien reititys on pystyttävä priorisoimaan sekä kanavan sisällä, että kanavien yli.
Priorisointi pitäisi pystyä tekemään myös kontaktin datan perusteella.

5

Reitityksen tulee tukea datan hakemista myös muista järjestelmistä

6

Reitityksessä tulee pystyä liittämään reititettäviin kontakteihin dataa

Asiakaspalvelijan työkalut
1

Kaikista kanavista tulevien kontaktien hallinta tulee tapahtua samalla sovelluksella

2

Asiakaspalvelijan sovelluksen tulee tukea kaikkia käytössä olevia kanavia

3

Perustoiminnot oltava saatavilla kaikissa kanavissa

4

Sovelluksen muokkaaminen konfiguroimalla oltava mahdollista

5

Sovelluksen muokkaaminen ohjelmoimalla tulee olla mahdollista ilman, että koko sovellusta
muutetaan. Tämä helpottaa mahdollisten lisäominaisuuksien ja integraatioiden tekemistä.

6

Kontaktin jälkirapotoinnin tulee sisältää luokittelumahdollisuus. Luokittelurakenteen tulee
voida olla monitasoinen ja kontaktiin tulee voida liittää tekstimuotoinen kommentti.

7

Integraatioiden tekeminen muihin järjestelmiin tulee olla mahdollisia

Monitorointi ja raportointi
1

Online-monitorointi (reaaliaikainen tilanteenseuranta) ja historiaraportointi tulee olla
yhteneväinen kaikille kanaville

2

Reaaliaikainen tilanteen seuranta ja historiaraportointi tulee olla saatavana sekä esimiehille,
että asiakaspalvelijoille

3

Sekä reaaliaikaisia, että historiallisia näkymiä tulee voida muuttaa ja uusia tulee voida luoda

4

5

5

"Perusmittarit tulee olla saatavilla. Perusmittarit tarjoavat yleisnäkemän palveluiden ja
asiakaspalvelijoiden toimintaan. Mittareihin kuuluvat muun muassa:
- Palveluiden kontaktivolyymit, jonotusajat, käsittelyajat, jonossa luopuneiden määrät,
siirtojen määrät
- Asiakaspalvelijoiden kontaktimäärät palveluittain, käsittelyajat, siirtojen määrä. Vietetty
aika eri tiloissa (sisäänkirjautunut, valmis, ei valmis).”
Mittaamisessa ja seurannassa on ehdottomasti oltava mukana kaikki käytössä olevat
kanavat.

6

Datan keräyksen tulee tapahtua automaattisesti

7

Datan tulee sijaita avoimessa tietokannassa, jotta dataa voidaan yhdistää muiden
tietolähteiden kanssa

Asiakastyytyväisyyskysely
1

Asiakastyytyväisyyskysely tulee voida liittää käytössä oleviin kontaktikanaviin.
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Tiketöinti
Vaatimuslistaus

1

2

3

4

Tuettu
kyllä/ei

Jos ei ole tuettu ominaisuus, Muut kommentit/selite
miten voidaan muuten
totetuttaa.

Yleiset vaatimukset
1

Järjestelmän on tarjottava käyttäjähallinta

2

Järjestelmän tulee sallia kertakirjautuminen

3

Järjestelmän tulee tukea paikkariippumattomuutta

4

Järjestelmän tulee pystyä lähettämään hälytyksiä järjestelmän käyttäjille esim. sähkö
postilla

5

Järjestelmään tulee tukea mahdollisuutta syöttää tikettejä käsin ja ohjelmallisesti

6

Tikettien tilaa tulee pystyä seuraamaan

7

Järjestelmän tulee tukea portaalia, josta asiakas voi käydä katsomassa tikettiensä tilaa

8

Järjestelmässä tulee olla tai sen yhteydessä on voitava käyttää tietämyskantaa yhteyden
ottojen minimoimiseksi.

Tikettien käsittely
1

Uusien tikettien luominen+D15 on oltava mahdollista

2

Tikettien selailu on oltava mahdollista

3

Tikettien asettaminen asiakaspalvelijoille on oltava mahdollista.

4

Tikettien käsittely on oltava mahdollista: Tiketit tulee voida asettaa eri tiloihin ja tikettejä
tulee voida kommentoida

5

Alitehtävien luominen tulee olla mahdollista

6

Tikettien siirtäminen toisille käyttäjille ja käyttäjäryhmille on oltava mahdollista

7

Tikettien eskalointi (seuraavalle tasolle lähettäminen) on oltava mahdollista

8

Tiketteihin on voitava laittaa hälytyksiä. Hälytysajat määritellään yleensä palvelu- / jono
kohtaisesti. Hälytykset on voitava lähettää esim. sähköpostilla

9

Lisätiedon pyytäminen (sähköpostilla) palveluyksiköltä/asiakkaalta/ulkoiselta sidosryhmältä
ja tähän liittyvän vastauksen liittäminen suoraan kyseiseen tikettiin tulee olla mahdollista

Automaattiset ilmoitukset
1

Järjestelmän tulee lähettää Ilmoitus tiketin sulkemisesta asiakkaalle/ulkopuoliselle sidos
ryhmälle, kun tiketti on käsitelty (asiakas/ulkoinen sidosryhmä hyväksyy/hylkää vastauksen)

2

Kun tiketti on käsitelty, järjestelmän tulee lähettää automaatiinen ilmoitus tiketin
omistajalle tiketin valmistumisesta

Monitorointi ja raportointi
1

Järjestelmän tulee tuottaa riittävät raportit esimiesten ja asiakaspalvelijoiden tarpeisiin

2

Tikettien määrät palveluittain tilojen (auki, odottaa kommenttia, ratkaistu) ja palvelun
mukaan jaoteltuna.

3

Tikettien käsittelyajat

4

Työkuorman jakautuminen asiakaspalvelijoiden kesken

5

Eteenpäin siirrettyjen tikettien määrä
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Teitämyksen hallinta
Vaatimuslistaus

1

2

3

4

5

Tuettu
kyllä/ei

Jos ei ole tuettu ominaisuus, Muut kommentit/selite
miten voidaan muuten
totetuttaa.

Käyttäjähallinta
1

Järjestelmän tulee sisältää käyttäjähallinta-ominaisuudet

2

Järjestelmän tulee tukea kertakirjautumista

3

Järjestelmän tulee tukea paikkariippumattomuutta

Tiedon hallinta
1

Järjestelmän tulee tukea eri ryhmille näytettävää tietoa: Asiakkaille näkyvä tieto ja vain
sisäisille käyttäjille näkyvä tieto

2

Järjestelmään tulee olla mahdollista rakentaa useampi tietämyskanta tai jakaa tieto
modulaarisesti erilaisiin kokonaisuuksiin

3

Järjestelmän tulee tukea artikkelien lisäystä, muokkausta, poistoa. Liitteiden käyttäminen
artikkeleissa ja kuvien sekä muun media upottaminen artikkeleihin tulisi olla mahdollista

4

Järjestelmän tulee tukea avainsanojen lisäämistä artikkeleihin ja artikkelien luokittelua eri
kategorioihin

5

Järjestelmän tulee tukea artikkelien versiohallintaa

6

Artikkelien arvostelu ja kommentointi tulee olla järjestelmässä mahdollista

7

Järjestelmän tulee sisältää artikkelien julkaisuprosessi

8

Järjestelmässä tulee olla mahdollisuus tehdä artikkeleita eri kielillä

9

Artikkelien arvostelu ja kommentointi tulee olla järjestelmässä mahdollista

10

Artikkelien kommentteihin tulee voida reagoida

Asiakkaalle näytettävät artikkelit
1

Järjestelmän tulee tukea artikkelien näyttämistä ainakin seuraavilla kriteereillä

2

Suosituimmat artikketit

3

Luetuimmat artikkelit

4

Kategorian mukaisten artikkelien näyttäminen

5

Haku avainsanojen mukaan, vapaa tekstihaku

6

Järjestelmän tulee tarjota käyttäjälle mahdollisuus arvioida artikkelia

Tekniset ominaisuudet
1

Järjestelmän tulee olla selainpohjainen

2

Järjestelmän tulee tarjota kehitysrajapinnat / widgetit toiminnallisuuden upottamiseksi
sivuille

3

Järjestelmän käyttöliittymien tulee olla responsiivisia

Monitorointi ja raportointi
1

Järjestelmän tulee tarjota raportit ainakin seuraavista aiheista

2

Yleisimmät haut

3

Luetuimmat artikkelit

4

Hyödyllisiksi kommentoidut artikkelit

5

Hyödyttömiksi kommentoidut artikkelit

6

Kommentoiduimmat artikkelit

7

Artikkelien tehokkuus (itsepalvelu vs. kontaktointi, artikkelin lukemisen jälkeen)

8

Järjestelmän tulee olla avoin siten, että artikkelit voidaan tarvittaessa siirtää ulos
järjestelmästä
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Tekniset vaatimukset
Vaatimuslistaus
Järjestelmän hankkijan vaatimuksiin perustuen
1

Tuettu
kyllä/ei

Jos ei ole tuettu ominaisuus, Muut kommentit/selite
miten voidaan muuten
totetuttaa.

Yleiset vaatimukset
1
2
3
4
5

2

Verkkoyhteydet
1
2
3
4
5

3

Puhelinyhteydet
1
2
3
4
5

4

Tietoturva
1
2
3
4
5

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja

56

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja

57

#MakeWithEspoo-tuoteperhe
Espoossa kokeillen kehitettyjä tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin
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•
•
•
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