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Teema 1. Asiakkaat sekä asiakastarpeet toiminnan ja palvelujen pohjana
Asiakaslähtöisyys on valintoja - keitä palvellaan ja miten?
Uudistetuilla prosesseilla, rakenteilla ja toimintamalleilla saadaan 

aikaan tuloksellisuushyppyjä.  

Teema 2. Sähköinen asiointi ja monikanavaisuus
Asiakkaiden ohjaaminen tehokkaisiin palvelukanaviin: 
itsepalvelu, puhelinpalvelu, asiantuntijapalvelu, 
yhteisöllinen palvelu (sosiaalinen media). 

Teema 3. Kumppanuus- ja sidosryhmätoiminnan johtaminen
Kumppaneiden kanssa parempaan vaikuttavuuteen
Mitä kannattaa tehdä itse?

Teema 4. Tuloksellisen toiminnan johtaminen 
Miten varmistetaan tuloksellinen toiminta?
Haasteena vaikuttavuuden mittaaminen.
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Vain ymmärtämällä asiakkaiden tarpeita ja 
toimintaympäristöä löydämme parhaat keinot 

vaikuttaa

Ainoa kestävällä pohjalla oleva 
peruste priorisoida 

Pelkän tuottavuuden asemesta 
tavoitteena oikeasti vaikuttavat palvelut

Parhaaseen tulokseen pääsemiseksi myös 
palvelun ja palveluprosessien tulee olla 

erilaisia 

Asiakkaat sekä asiakastarpeet toiminnan ja palvelujen pohjana

Olemme asiakkaan tukena ja otamme asiakkaan 
asian hoitaaksemme



Tavoitteista vaikutuksiin 

Tavoitteet Panokset
Tuotos/ 
palvelu

Yhteis-
kunnalliset 
vaikutukset

Toimenpiteet
Välittömät 
vaikutukset

Asiakaslähtöiset tavoitteet ohjaavat…

resurssien kohdentamista…

toimenpiteisiin, jotka tuottavat…

välittömiin vaikutuksiin,
ja aikaansaaden laajempia 

Yhteis-
kunnallisia
vaikutuksia

mielekkäitä palveluita, johtaen… 

Tarpeet ja 
haasteet



Palvelutuotannon vaikuttavuus
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Palvelun 
määrittely

Palvelun 
toteuttaminen

Koettu palvelu

Odotettu 
palvelu

Palveluista 
viestiminen

Käsitykset           
asiakkaiden tarpeista   

ja odotuksista 

ORGANISAATIO

1. HAASTE

2. HAASTE

3. HAASTE

5. HAASTE

4. HAASTE

ASIAKAS



CASE: Tiehallinto 

Asiakasryhmittelyllä parempaan 
yhteiskunnalliseen 

kokonaisvaikuttavuuteen

Tasapuolisuus? 

Erityistarpeiden huomioiminen? 



PERUSPALVELUASIAKKAAT
(kansalaiset ja elinkeinoelämä)

ERITYISTARVEASIAKKAAT
Tukku- ja
vähittäis-

kauppa

Matkailu-
yritykset

Erikois-
kuljetusten

suorittajat

Vaarallisten
aineiden kulj.

suorittajat

Transito-
liikenne

Seniorit
(65+ v.)

Liikkumis-
ja toiminta-

esteiset

Nuoret
(15 - 21v.)

Yhteisk. 
peruspalv.

vastaavat

Alueelliset 
erityistarve-

asiakkaat

STRATEGISET ASIAKKAAT
Henkilö-
liikenne-

palveluiden 

tuottajat

Perus-
koululaiset

(7 - 15v.)

Työ-
matkalaiset

Ulkomaan-
kauppa

Tavara-
kuljetus-

palveluiden 

tuottajat

Metsä-
teollisuuden

puun-

hankinta

... strategisten asiakkaidemme 
tarpeiden ja kehitysnäkymien 

tuntemiseen perustuen.

Lisäksi otamme 
huomioon 

asiakkaidemme 
erityistarpeet.

Toiminnan kohdistaminen

Tuotamme peruspalvelua 
KAIKILLE asiakkaillemme...

Lähde: Tiehallinnon avainasiakasprojekti Loppuraportti



Toiminnan kohdistaminen

Tukku- ja
vähittäis-
kauppa

Matkailu-
yritykset

Erikois-
kuljetusten
suorittajat

Vaarallisten
aineiden kulj.

suorittajat

Transito-
liikenne

Seniorit
(65+ v.)

Liikkumis-
ja toiminta-

esteiset

Nuoret
(15 - 21v.)

Yhteisk. 
peruspalv.
vastaavat

Alueelliset 
erityistarve-

asiakkaat

Asenteisiin vaikuttaminen 
(liikenneturvallisuus, 
joukkoliikenteen ja 

kevyen liikenteen käyttö)

Liikkumis-
ympäristön 

selkeys

Opastus- ja 
informaatio-

palvelut, 
sijoittumis-
kysymykset

Liikkumis-
ympäristön 

esteettömyys

Kauppapaikkojen 
sijoittumis-
kysymykset

Mahd. kuljettaa 
painoltaan/kooltaan 
suuria kuljetuksia 

tieverkolla
Turvallisuus-
ja ympäristö-
näkökulma

Kauttakulkuliikenteen sujuvuus 
ja turvallisuus, haittojen 

hallinta

Alueelliset erityispiirteet rajatulla 
alueella (esim. turvekuljetukset)

Poliisi, 
puolustus-

voimat, 
palo- ja 

pelastustoimi

Lähde: Tiehallinnon avainasiakasprojekti Loppuraportti



Huonosti toimiva palvelu vai 

tyhmiä asiakkaita?

Asiakaslähtöisyydellä lisää tehoa 

ja vaikuttavuutta 

hakemusprosessiin



Asiakaslähtöisyydellä tehoa hakemusprosessiin 

Tarve ja tiedon 
hankinta 

(tarpeen 
jäsentäminen 

kehen 

yhteydessä)

Yhteydenotto

Tarvittavien 
taustatietojen 

hankkiminen

Hakemuksen 
jättäminen

Hakemuksen 
käsittely

(tarkennukset, 
käsittelyn

eteneminen)

Päätös Toiminta

Ensikertalainen

Vakioasiakas

Rekisteröity toimija

ASIAKKUUDEN HALTUUNOTTO ���� HENKILÖKOHTAINENPALVELU

OHJAUS SÄHKÖISEEN PALVELUKANAVAAN

AUTOMAATTISUUS

Miten lisää tehoa ja vaikuttavuutta?
1. Asiakkaalla todellinen tarve
2. Asiakkaalla tieto prosessista, sen etenemisestä ja kestosta

3. Hakemuksissa ei olennaisia puutteita
4. Sopiva työnjako asiakkaan ja viranomaisen välillä
5. Ei tarpeettomia valituksia päätöksistä 
6. Osataan ja ymmärretään toimia päätöksen mukaisesti



TEEMA 1: Asiakkaat sekä asiakastarpeet 

toiminnan ja palvelujen pohjana

Keskustelu: Uudistetuilla prosesseilla, rakenteilla 

ja toimintamalleilla saadaan aikaan 
tuloksellisuushyppyjä. Mitä hyviä esimerkkejä 

tiedätte? 



Sähköinen asiointi ja monikanavaisuuden 

hyödyntäminen –
Asiakkaiden ohjaaminen tehokkaisiin palvelukanaviin 

Markku Tinnilä 

Aalto University School of Economics



Muutos kohti palveluyhteiskuntaa
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Palvelujen tehokkuus on kriittistä yhteiskunnissa 



Vaihtoehdot asioinnille ja palveluille 

• Tiedonetsintä muuttunut eniten sähköisten kanavien 

myötä 

• Kuinka asiat olivat ennen? 

– Etsi kirjasta

– Tai luettelosta, oppaasta

sanakirjasta, …. 

– ”kilauta kaverille”

• Miten asiat ovat nyt? 

– Google it

– Wikipedia it

– Mobile it

– E-book it

– TomTom it

• Vaihtoehtoja on 



Joissain palveluissa monikanavaisuus on 

jo arkea

M2M

€

C



Palvelut erilaisia  - tarvitaan useampia kanavia –

monikanavaisuutta!

• Miten tiedämme millaisia palvelumme ovat ja mitä niille 

pitäisi tai voidaan tehdä? 



Asiakkaan tarve ja palvelukanava – opintojen ohjaus 

Miten opintotuki? 

Milloin on kurssin 

tentti?

Hyväksytäänkö 

opintoihin? 

Mitä minun kannattaisi 

opiskella jos haluan 

konsultiksi?

Assistentti

Opintotoimisto

Onko tämä hyvä gradun 

aihe? 

Kannattaako opiskella 

logistiikkaa? 



Asiakkaan tarve ja palvelukanava – opintojen ohjaus 
• Vastaako palvelujen tuottaminen ja tarjonta asiakkaan tarvetta?

Miten opintotuki? 

Milloin on kurssin 

tentti?

Assistentti

Hyväksytäänkö 

opintoihin? 

Mitä minun 

kannattaisi 

opiskella jos 

haluan konsultiksi?

Onko tämä hyvä gradun aihe? 

Kannattaako opiskella 

logistiikkaa? 



Miksi monikanavaisuus? 
• Organisaatioilla paine tehostaa palveluja

• Palveluiden kustannusrakenteet eroavat toisistaan

• Perinteiset konttoriasiointipalvelut –

useita €/ palvelu

• Internet palvelut – <1 c /palvelu

• Asiantuntija - >50-500 € /palvelu 

• Kaikki palvelutko siis nettiin? 

• Tehokasta – mutta se vaikuttavuus 
• Yleisin vastaargumentti: 

• Osaavatko kaikki käyttää monia kanavia



http://www.pihtipudas.fi/mummo/

Pihtiputaan mummokin osaa! 



Miten johtaa monikanavaisuutta ja ohjata 

oikeaan kanavaan?
Miten yhteisöllisyyttä ja sosiaalista mediaa on 

onnistuneesti hyödynnetty tai voi hyödyntää?

Esimerkkejä sähköisen kanavan 
hyödyntämisestä teidän organisaatioissa?



Transaktio- ja 
laatukustannukset

Tuotanto-
kustannukset

Keskinäinen 
apu

Rakenne-
muutoksen 

ohjaus

Tavallinen 
asiointi

Asiakaskoh-
tainen 

järjestely

Siirtymä 
Verkkoon 

Yhteisöt

Viranomais-
tehtävä

Sähköiset 
palvelut

Konttori 
asiointi

Neuvonta 
palvelut

Henkilökohtai
-nen palvelu

Aiemmat
palvelumallit

Palveluiden analysointi yleisellä mallilla
(Vepsäläinen, Tinnilä, Raulas, Kallio)

Arki-
rutiinit 

Toistuva 
toiminta

Tapauskohtais
et prosessit

Uudet 
linjaukset

Julkistila
Public Space

Edustajataho
Agent Club

Kohtauskenttä
Encounter Arena

Valtaydin
Principal Unit

Pervasive
Routine

Regular 
Operation

Contingent
Process

Emergent
Affairs

Palveluresurssi

Aktiviteetin tyyppi
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Kaupunkisuunnitteluviraston palvelustrategia
(Vepsäläinen, Tinnilä, Raulas, Kallio, Aalto yliopisto/kauppakorkeakoulu)

Arki-
rutiinit 

Toistuva 
toiminta

Tapauskohtais
et prosessit

Uudet 
linjaukset

Asiakkaiden 
keskinäinen 
yhteisöllinen 

toiminta ja apu

Maankäytön, liikenteen 
ja kaupunkiympäristön 

päätökset

Seuraaminen, 
kysyminen, 

osallistuminen

Asiakaskohtainen 
asiantuntijapalvelu

Julkistila
Public Space

Edustajataho
Agent Club

Kohtauskenttä
Encounter Arena

Valtaydin
Principal Unit

Pervasive
Routine

Regular 
Operation

Contingent
Process

Emergent
Affairs

Palveluresurssi

Aktiviteetin tyyppi

Laituri, Virasto, 
Kirjaamo, Internet 

Suunnittelijat

Yhteisölliset foorumit

Palveluneuvojat 

Päätösprosessit

Neuvonta, 
keskustelu

Poliittinen
v aikutusvalta

Kansalaisten
osallistaminen
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• Yhteisöllisyydessä hyvää on se, että kun tiettyjä asioita jaetaan tietyille 
kellokauloille, he lähtevät toimimaan itse ja vievät asiaa eteenpäin ja hoitavat 
jatkoprosessin keskenään. 
Työ ei tule enää virastoon, mikä vähentää työtä virastossa.

• Yhteisöllisyys ei ole vain omien yhteisöllisten foorumeiden perustamista, vaan 
esim. blogien ja bloggaajien hyödyntämistä. Annetaan tietyille tahoille työkaluja 
viedä yhteisöllisyyttä eteenpäin.

• Kaupunkiosayhdistykset ovat yksi kanava asiakkaiden keskinäiseen 
keskusteluun. Sielläkin on murros menossa. On sellaisia yhteisöjä, jotka syntyvät 
väliaikaisesti ja osa on pysyviä.  On pitkäaikaisempia ja lyhytaikaisempia 
yhteisöjä.

� On tärkeää, että olemme mukana yhteisöissä, mutta tulee valita, miten ja missä.

• Asiakkaat otetaan mukaan myös palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen 
kaupunki- ja aluetasolla

Yhteisöllisyyden hyödyntäminen
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Kaksi näkökulmaa markkinoiden 

hyödyntämiseen julkisten palvelujen 
tuotannossa

1. Kilpailuttaminen ja markkinoiden luonti 

2. Markkinoiden valjastaminen ja kehittäminen - vai 
peittäminen



VALINNAT – Lisää vaikuttavuutta verkostoilla 

1. keiden toimijoiden kautta tuotamme eniten hyötyä 
loppuasiakkaalle, tavoitteidemme mukaisesti?

2. keiden kanssa toimien saavutamme parhaan vaikuttavuuden 
käytettävissä olevien resurssiemme puitteissa?

KAUPPAMERENKULKU 
LOPPUASIAKAS
Operatiivinen toiminta Asiakas- ja sidosryhmä 

yhteistyö

Strateginen yhteistyö / 

kehittäminen
Aluksen päällikkö Varustamot Suomen Varustamoyhdistys ry

Kansipäällystö Meklarit Rahtialusyhdistys ry
Luotsit Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry

Suomen Laivameklariliitto ry
Suomen Kuljetus- ja Logistiikka ry

Liikenneväyläneuvottelukunta 2005-2007

Merenkulun oppilaitokset
Saimaan Vesiliikenteen neuvottelukunta
Saimaan Satamien neuvottelukunta

Suomen Vesitieyhdistys ry

MAHDOLLISTAVA ASIAKAS

Asiakkaan 
kuuntelu ja 

palaute

Asiakas-
suhteen 

hoito

Viestintä- ja 
”markkinointi”

Toimintamallit eri asiakastasojen 

tavoitteelliseksi hoitamiseksi 
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Millaista on hyvä kumppanuus?

29292929

� Yhteinen tahtotila (ei pelkästään sopimuksella synnytettävä suhde) 

� Pitää sopia toiminto-/tehtäväkohtaisesti, ei vain yleisellä tasolla tahojen kesken 

� Pitkäjänteinen ja syvällinen yhteistyömalli 

� Aito win-win-win suhde kaikille (kumppaneille ja asiakkaille) 

� Kaikilla vastuu toiminnan kehittämisestä

� Perustuu kunnioitukseen, sitoutumiseen ja osaamisen ja tiedon jakamiseen

� Kumppanuudessa ei aina tarvitse siirtyä rahaa



Tutkimus: Vaikuttavuus ja 

tuloksellisuus 
valtionhallinnossa

Kyselyyn osallistui yli 200 

valtionhallinnon kehittämisen 
avainhenkilöä



Arvio oman organisaatiosi toiminnan tuottavuudesta 

ja vaikuttavuudesta tällä hetkellä? 

Toiminnan vaikuttavuusTehokkuus

Erittäin

heikko; 1 %
Heikko; 8%

Kohtalainen

; 46%

Hyvä

41 %

Erittäin 

hyvä; 4%
Heikko; 3%

Kohtalainen

; 41%

Hyvä; 48%

Erittäin 

hyvä; 7%



Mistä löytyy tuottavuuden lisäämisen potentiaalia?

Asteikko: 1= ei potentiaalia, 2= vähäinen potentiaali, 3= kohtalainen potentiaali, 
4 = paljon potentiaalia, 5 = huomattava potentiaali

TUOTTAVUUSPOTENTIAALI

2,75

2,77

3,35

3,37

3,49

3,56

3,59

3,86

0 1 2 3 4 5

Hankinnat

Palveluverkko ja toimitilat

Organisaatio ja rakenteet

Tuottavuusmittareiden kehittäminen, tutkimus,

kehitys ja innovaatiot.

Uudet innovaatiot

Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi

Johtamisjärjestelmä

Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset

palvelut



Onnistumisia… 

� Prosessien kehittäminen ja sähköistäminen

– Prosessien uudistaminen, toimintojen automatisointi, päällekkäisyyksien karsiminen, 

siirtyminen sähköiseen prosessiin (esim. laskujen käsittely Rondo), sähköisten työkalujen 

hyödyntäminen (esim. videoneuvottelut, sähköinen )

� Sähköinen asiointi ja -palvelut  

– Palveluiden vieminen verkkoon ja itsepalvelun mahdollistaminen, 

� Palvelurakenteen uudistaminen

– Palveluiden tuotteistaminen, rakenteen selkeyttäminen ja segmentointi. Tutkimuksesta 

palveluksi prosessin parantaminen.

� Keskittyminen ydintehtäviin 

– Kirkastettu ydintehtävää ja karsittu rönsyjä

� Organisaation madaltaminen

– Päätäntävallan siirtäminen alemmas organisaatiossa ja vastuualueiden kasvattaminen. 

� Vaikuttavuus ohjaa toimintaa 

– Vaikuttavuus on otettu organisaation strategiseksi tavoitteeksi ja kaikkiin hankkeisiin 

liitetään vaikuttavuustavoitteet.

� Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen

– Työtyytyväisyyteen, työssä kehittymiseen panostaminen ja motivaation paraneminen 



Onnistumisia…

″ Palveluiden sähköistäminen ja tuotantoprosessien rationalisointi on 
tuonut 2000-luvun alusta noin 50 % kokonaistuottavuuden kasvun. Tämä 

selittyy osin myös sillä, että verkkovälitteinen palvelutarjonta on 
tietotuotteille ja palveluille erinomaisen tehokas kanava. Manuaalisten 

työvaiheiden edelleen väheneminen automaatiota ja ennen kaikkea 

prosessiajattelua sekä palveluprosesseja kokoamalla ja 
automatisoimalla.

″ Palveluita on segmentoitu ja tuotteistettu; olemme voineet vähentyvällä 

henkilökunnalla tuottaa kasvavalle asiakasmäärälle enemmän ja 

laadullisesti parempia palveluita. Palveluita on myös viety verkkoon: 
itsepalveluasiakkaat voivat palvella itseään ja apua tarvitseville riittää 

resursseja paremmin. Prosessien tarkastelu ja hiominen kohtuulliselle 
tasolle on myös ollut avuksi - näin saadaan mitattavuutta ja 

tasalaatuisempaa jälkeä. Myös kohtuullista ulkoistamista on käytetty 

hyväksi, samoin rohkeita teknisiä uudistuksia. Organisaatiotakin on ollut 
tarve muokata, jotta toiminnot on voitu organisoida uudelleen. Tuloksena 

on ollut valtionhallinnossa keskimääräistä parempi tuottavuuskehitys.



Mitkä kaksi asiaa nostat päällimmäisiksi 

vaikuttavuuden kehittämiseksi?



ToimittajatKumppanuudet

Markkinat 

Omien resurssien 
johtaminen

Henkilöstö

Palvelukanavat Asiakkuudet

Tuloksellisen toiminnan johtaminen -
miten varmistetaan tuloksellinen toiminta?

Tavoitteet
Tarjoooma 
Tulokset 
(mittarit)

ProsessitTyömenetelmät ja 
järjestelmät


