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OSA 1 - LÄHTÖTIETOJA

Ympäristöllisten menettelyiden sujuvoittaminen ja kehittäminen
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Ympäristöllisten menettelyiden sujuvoittaminen
•

Ympäristöllisten menettelyiden sujuvoittamisesta ja kehittämisestä on tehty useita
selvityksiä viime vuosien aikana.
•
•
•
•
•
•
•

•

Keskeisintä on sujuvoittaa viranomaismenettelyjä ja tiedonsiirtoa ottamalla käyttöön ja
kehittämällä asiakas- ja käyttäjälähtöisiä digitaalisia järjestelmiä.
Ennakollisuuden lisääminen (mm. ennakkotapaamiset ja viranomaisten antama neuvonta
ja ohjeistus)
Ympäristömenettelyjen tiiviimpi yhteensovittaminen, ympäristöviranomaisten sisäinen
koordinaatiovastuu ja tiedon siirtäminen
Toimiala- ja sektorikohtaista asiantuntemus, toimialakohtaiset asiantuntijatiimi,
verkostot, vastuuasiantuntijat jne.
(Valvonta)viranomaisten tavoitettavuus, asiakkaan ohjaus nopeasti oikealle
viranomaiselle
Riittävät henkilöstöresurssit ja niiden tasaisempi käyttö valtakunnallisessa virastossa
Yhtenäiset ja tehokkaat toimintatavat

Toimintaa kehitetään usein keinoin.
•

Asiakasvastaavamalli on vain yksi useista ratkaisuista, erityisesti useampia menettelyitä
omaaviin hankkeisiin

Asiakasvastaavamalli osa Luovan
ympäristötoimialaa valmistelevaa kokonaisuutta
•

•

•
•

Asiakasvastaavamallin kehittäminen on osa uuden valtakunnallisen
lupa- ja valvontaviraston, eli Luovan, ympäristötoimialan
palvelukokonaisuutta valmistelevaa projektia.
Projektissa valmistellaan ehdotuksia ympäristötoimialan yhteisistä
toimintatavoista, ympäristötoimialan palveluista ja
palvelukanavista sekä asiakaspalvelusta ja keinoista sujuvan
asiakaspalvelun turvaamiseksi.
Asiakasvastaavamalli on vain yksi monia muita ehdotuksia
ongelmien ratkaisuun
Asiakasvastaavuutta tärkeämpää ovat ympäristötoimialan
sisällä sujuva hyvä yhteistyö ja yhtenäiset toimintatavat
•

Erityisesti luvituksen ja valvonnan yhtenäisyys (työpaja 3.9)
5

18.3.2019

Lisää alatunniste

OSA 1 - LÄHTÖTIETOJA

Asiakasvastaavamallin lähtökohdat ja rajaus
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Asiakasvastaavamallin kehittämisen vaiheet
2-5/2018
Alkuartoitus
ja ideointi

•Alkukartotus ja ideointi – projektiryhmä
•Benchmarking-selvitys – projektiryhmä
•TYÖPAJA -Kaikki projektiryhmät - Analyysi neljästä erilaisestia vaihtoehdosta
•Tulosten analysointi ja jatkosuunnittelu
•TYÖPAJA - Projektiryhmä - Työn rajaus ja jatkoideointi
•Tulosten analysointi ja jatkosuunnittelu

•RYHMÄTYÖT- Projektiryhmä - Ongelmanratkaisu ja kokeilut
•Tulosten analysointi ja jatkosuunnittelu
•JULKISET LÄHTEET + HAASTATTELUT - Asiakasvastaavuus muualla
6-8/2018
•LÄHTÖKYSELY - Asiakkaat
Jatkokartoitus •Tulosten analysointi ja asiakastyöpajan suunnittelu
ja suunnittelu •TYÖPAJA – Asiakkaat - erillinen tuloskooste saatavissa
•Tulosten analysointi
•Kokeilukehittämisen suunnittelu - Projektiryhmä
• SIDOSRYHMÄTILAISUUS ryhmätyö- Asiakkaat
•LAAJA ASIAKASKYSELY – Asiakkaat – (korvaamaan syksylle suunniteltuja kokeiluja, ajan puute)
9/18-1/19
•Resurssien ja tukitoimien hahmotus
Kehittäminen •Tulosten analysointi ja koonti ehdotuksista
ja kooste

Lähtökohdat ja rajaus
•

Asiakkaan neuvonnassa ja ohjeistuksessa keskeistä on
asiakkaan palvelutarpeiden määritys ja asiakkaan ohjeistus
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo ennen
asian vireille tuloa.
•
•

•

Menettelyiden sujuvuus asiakkaan kannalta
Ennakoitavuus viraston sisällä

Asiakasvastaavamallista huolimatta asiakas ohjataan aina
ensisijaisesti itse etsimään tietoa ja asioimaan sähköisen
kanavan kautta itsepalveluna.

Lähtökohdat ja rajaus
•

Asiakasvastaavuuteen kuuluu, että asiakkaan asioinnin tuki
rakennetaan asiakkaan palvelutarpeet ennakoiden.
•

•
•

Ympäristötoimialan prosessit ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa
(Ympäristö- ja vesiasiat, Luonnonsuojelu, Ympäristövaikutusten
arviointi). Asiakas voi laittaa vireille asian, joka sisältää useita
eri menettelyjä muodostaen monimutkaisen
asiointikokonaisuuden.
Sähköisiä palveluja tulee jatkuvasti kehittää tukemaan
asiakkaan asiointia myös monimutkaisemmissa asioissa.
Monimutkaisia asiointikokonaisuuksia ei kuitenkaan voida aina
sujuvimmin hoitaa ainoastaan sähköisen palvelukanavan kautta
itsepalveluna. Asiointia tulee tällöin tarvittaessa tukea myös
hyvin toteutetulla kaksisuuntaisella asiakasneuvonnalla, joka on
osa asiakasvastaavuutta.

Lähtökohdat ja rajaus
•

Kun asiakkaan palvelutarpeen kartoitus tehdään riittävällä tarkkuudella ja
eri menettelyitä yhteensovittaen jo palvelupolun alkuvaiheessa helpottuu
asiakkaan asiointi merkittävästi
•

•

Asiakasvastaavamalleja voi olla myös useampia erilaisia, erilaisiin tarpeisiin
•
•

•

Tehtävä joko ennen vireilletuloa tai mahdollisimman pian sen jälkeen

Tässä dokumentissa on myöhemmin esitetty erilaisia vaihtoja
asiakasvastaavamallille asiakkaan palvelupolun eri vaiheissa.
Päätöstä eri mallien käytöstä ei tehdä projektissa, vaan esitetään ehdotuksia

Projektissa asiakasvastaavamallin kehittämisessä keskitytään useampia eri
menettelyjä omaaviin asiointikokonaisuuksiin
•

Asiakasvastaavamalli voi samalla toimia pohjana ympäristöllisten
lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lakiluonnoksen mukaiseen
yhteensovittamismenettelyn käytännön toteutukseen

Asiakasvastaavuuden lähtökohdat

YHTEYSHENKILÖ
ASIAKKAAN SUUNTAAN

SUUNNITELMALLINEN
NEUVONTA
SUUNNITELMALLISUUS
ENNAKOITAVUUS
KOORDINOINTI JA
YHTEENSOVITTAMINEN
à ENNAKOITAVUUS

… Virastolle

Asiakkaalle...
-

OSA 1 - LÄHTÖTIETOJA

Millaisia tarpeita asiakkailla on eri vaiheissa palvelupolkuaan?
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Asiakkaiden tarpeista
•

Tiedot perustuvat
•
•
•

•

laajempaan asiakaskyselyyn (12/2018),
asiakastyöpajaan (9/2018) ja sen ennakkokyselyyn (8/2018)
Näiden pohjalla aiemmat ympäristöhallinnon selvitykset

Työpajassa ja kyselyssä (2018) Kartoitettiin tarkemmin palvelutarpeita ja palvelukokemusta eri vaiheessa
palvelupolkua tukien myös palvelut yhdeltä luukulta kehittämistä
•

Antaa tietoa siitä millaiset asiakasvastaavatoimintojen elementit parhaiten vastaavat asiakkaiden tarpeisiin

Kohderyhmä
•
Rajattu asiakasvastaavuuden kohteen mukaan, tulokset eivät koske kaikkia asiakkaita
•
•
•

yritysasiakkaiden asiakasryhmä,
julkishallinnon organisaatiot silloin kun ovat asiakkaan asemassa (ei kumppanina)
Asiakaskyselyssä vastaavien joukossa myös jonkin verran henkilöasiakkaita, jotka toiminnanharjoittajia ja tämä on
otettu huomioon

•
•
•

Valtakunnallinen edustavuus asiakkaista
Eri toimialojen edustajia
Lupa, valvonta, YVA, LS, JL menettelyjen asiakkaita

•

Tarkemmat erilliskoosteet saatavilla täältä
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Yleistä
•
•
•
•

Asiakkaat arvostavat yhteyttä asiantuntijaan, joka asiaa hoitaa tai tulee
hoitamaan
Yhteyshenkilöltä odotetaan myös kohteen tuntemusta käytännössä ja
paikan päällä käyntiä
Myös laajempi asiakkuudenhallinta ja erillisen yhden yhteyshenkilön
malli nähdään tarpeelliseksi. Siinä hahmotetaan kuitenkin myös haittoja
ja riskejä
Sähköisten palvelujen osalta tämä asiakasryhmä pitää hyödyllisimpänä
•
•
•
•

Asioiden sähköisen etenemisen seurannan mahdollisuutta
Erillisiä oppaita ja kirjallisia ohjeita, jotkaa mahdollistavat asiaan
perehtymisen
Automatisoitua asioinnin tukea ja jo aiemmin toimitettujen tietojen
yhteiskäyttöä eri menettelyissä mahdollistavat asiaan perehtymisen
Asiakasprofiileilla on eroa sähköisen asioinnin tarpeiden suhteen
(esim. harvoin asioivalle yksityishenkilölle yleisneuvonnan chat ollee erittäin
tärkeä, vaikka tälle asiakasryhmälle ei)
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Asiakkaat arvostavat suoraa yhteyttä asiantuntijaan
Ennakollisessä vaiheessa yli 70 % vastaajista pitää kaikkein
tärkeimpänä palveluna tai muuna toimena ennen asioiden vireille
laittamista sitä, että saa yhteyden siihen asiantuntijaan,
joka tulee jatkossa asiakkaan asiaa hoitamaan.
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Asiakaskysely 12/2018

Asioiden vireillä ollessa tärkeintä on, että yhteyshenkilö on mukana
asioiden käsittelyssä, kuten nykyäänkin, eli että asiakkaalla on suora
yhteys asiantuntijaan, joka menettelystä riippuen asiaa hoitaa.
Lähes yhtä tärkeää, että yhteyshenkilö tuntee kohteen (esim. laitos)
käytännössä ja käy paikan päällä
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Asiakaskysely 12/2018

Yhteyshenkilöstä
•

Lähes kolme neljästä (72,3 %) vastaajasta
pitää tärkeänä sitä, että saa yhteyden
asiaansa hoitavaan asiantuntijaan, kun on
epäselvyyttä toimitettavissa asiakirjoissa tai
asiassa muutoin ja 61,4 % tärkeänä kaikissa
laitoksensa valvontaan liittyvissä asioissa.

•

Vastaajista 22,3 % pitää erittäin tärkeänä ja
48,7 % melko tärkeänä laajemman
asiakkuuden hoidon, jolloin Luovan
ympäristötoimialalla olisi aina yksi ja sama
yhteyshenkilö riippumatta asioita
käsittelevistä asiantuntijoista.

16

18.3.2019

Etunimi Sukunimi

Asiakaskysely 12/2018

Suurin osa pitää melko tärkeän tai
erittäin tärkeänä, että
ympäristötoimialalla seurataan
laitoksen / hankkeen eri
menettelyjen yhteistä
etenemistä.
Ei lainkaan tärkeänä (1 %) tai vain
vähän tärkeänä (3
%) tätä pitää vain marginaalinen
joukko vastaajista.
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Vaihtelevat asiointikokonaisuudet ja
palvelupolut
•

Ympäristötoimialan prosessit ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa (Ympäristö- ja
vesiasiat, Luonnonsuojelu, Ympäristövaikutusten arviointi).
•
•

•

Useimmin havaittavissa on kolme palvelutarpeiltaan osittain erilaista vaihetta.
Näiden vaiheiden tulisi asiakkaan näkökulmasta kytkeytyä toisiinsa
tiiviisti ja muodostaa selkeä jatkumo
•
•
•

•
•

Useat eri menettelyt voivat muodostaa monimutkaisen asiointikokonaisuuden.
Asiointikokonaisuudet ja palvelupolut voivat olla hyvin erilaisia.

Ennakollinen vaihe
Menettelyiden vireillä olon vaihe
Jälkivalvonnan vaihe

Toisaalta odotukset eri vaiheisiin ovat selvästi erilaiset
Eniten odotuksia kanavoituu vaiheeseen, jossa asiakkaalla on
asioita/menettelyjä vireillä.
18
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Ennakollisessa vaiheessa
•

Yhteydenotto
•
•

•

Ennakollista suunnitelmaa asioiden yhteensovittamisesta ja etenemisestä piti tarpeellisena
asiakaskyselyn vastaajista 64 %. Tyypillisimpiä teemoja tarpeellisuudesta:
•
•
•
•
•

•

Huomattava enemmistö ottaa nykytilanteessa yhteyttä tuntemaansa asiantuntijaan asiasta riippuen. Suurin osa pitää
nykyistä yhteydenottotapaa riittävän selkeänä.
Asiakaskyselyyn vastaajista kuitenkaan 7,2 % ei tiedä kehen ottaa yhteyttä.

Laajoissa, monitahoisissa/-alaisissa asioissa, jotka vaativat usean eri toimijan yhteistyötä ja useita eri lupia.
Hankkeissa, jotka tehdään suuren koon takia vaiheittain.
Monimutkaisissa/epäselvissä tai hyvin kiireellisisissä tapauksissa, joissa halutaan mahdollisimman nopeasti - eli ilman useita
lisäpyyntöjä ja -selvityksiä - kerralla asia valmiiksi.
Ympäristölupa-asioissa.
Menettelyn ei kuitenkaan saisi olla pakollinen, etenkään ”tavallisissa” hankkeissa.

Ennakolliset tapaamiset ja neuvottelut
•
•

Ovat jo hyvin yleisiä. Asiakaskyselyyn (12/2018) vastaajista 58 % ilmoitti osallistuneensa
Kehityskohteita näihin esitetään edelleen paljon. Tyypillisiiä teemoja
•
kannanotot, neuvovampi ote,
•
valtakunnalinen yhdenvertaisuus neuvottelujen järjestämisessä,
•
viranomaisten sisäisen organisaation tiedon kulku,
•
neuvottelutaidot sekä riittävä toimivalta, tavoitettavuus,
•
aikataulujen yhteensovittaminen,
•
viranomaisilla tulisi olla enemmän aikaa tutustua lähtötietoihin,
•
selkeys siihen kuka asian hoitamisen kannalta on keskeinen taho
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Ennakollisessa vaiheessa
•

Suurimpia odotuksia yleisellä tasolla (3.9. asiakastyöpaja)
• Olennaisten asioiden molemminpuolinen ymmärtäminen ja esteiden
selvittäminen investointiprosessin alkuvaiheessa ennen
lupahakemusprosessia ja toteutussuunnittelun alkamista
• Jos hankkeeseen tulee show stopperi vasta lupavaiheessa, vuosien työ
voi mennä hukkaan ja työ yleensä etenee vauhdilla luparosessin
aikana
• Yhteiset ennakoivat neuvottelut, joissa ei haeta ennakkopäätöksiä
mutta ohjataan oikeaan suuntaan. Mukana eri tahot
(toiminnanharjoittaja, luvittaja ja valvoja)
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Asiakaskysely 12/2018

Asioiden vireillä ollessa
Tärkeimmiksi nousevat:
• asiaa käsittelevällä
asiantuntijalla kohteen
paikallistuntemus
• viranomainen keskustelee ja
on herkästi yhteydessä
asiakkaaseen epäselvyyksissä
• Kysyessä saa aina täsmällisen
ja kantaa ottavan vastauksen
•

HUOM Asiakokonaisuuden
hoitaminen nopeasti vasta
toiseksi viimeisenä (15%)
•

Vastaava tulos kuin
asiakastyöpajassa 3.9
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Asiakaskysely 12/2018

Vireillä ollessa
•

•

Huolestuttavinta on, että selkeä enemmistö asiakaskyselyyn
vastaajista (65 %) ei pidä selvänä, mitä itse voi tehdä
asioiden mahdollisimman sujuvaksi etenemiseksi
Suurin osa pitää melko tärkeän tai erittäin tärkeänä, että
ympäristötoimialalla seurataan laitoksen / hankkeen eri
menettelyjen yhteistä etenemistä.
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Jälkivalvonta
Jälkivalvontaa pidetään tällä
hetkellä palveluodotusten ja
yhteensovittamisen suhteen
sujuvimpina. Odotukset ovat
vähäisimmät jälkivalvonnan
vaiheeseen.
Kysyttäessä asiakaskyselyssä
jälkivalvonnan asiakaspalvelun
kannalta eri asioiden merkitystä
enemmistö vastaajista pitää lähes
kaikkia näkökulmia joko erittäin tai
melko tärkeinä. Yhteydenoton
selkeys ja matala kynnys sekä
asiantuntemus nousevat kaikkien
tärkeimmistä
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OSA 1 - LÄHTÖTIETOJA

Asiakasvastaavuuksia muualla julkisella sektorilla
Pirely hankekoordinaattori
SOTE
Valtiokonttori
Tukes
LUKE
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Pirkanmaan ELY-keskuksen hankekoordinaattori
•
•
•
•
•
•

Tavoitteena parantaa, sujuvoittaa ja yksinkertaistaa asiakkaan saamaa
palvelua.
Selkeä yhteyshenkilö ELY:ssä, kun kyse suuremmasta
hankekokonaisuudesta, jossa useita asioita ja asiakkaita (Esim. Eco3alue). Myös sisäinen viestintä ja yhteistyö
Noussut käytännön tarpeesta käytännön ongelmien ratkaisuun.
Hankekoordinaattorin tehtävä ei muuta muiden asiantuntijoiden tehtäviä
eikä asioiden työjärjestyksen mukaista ratkaisujärjestystä.
Nimetään tarvittaessa. OTO-tehtävä. On resurssien säästämiseksi myös
itse viranomaisena jossakin hankkeeseen liittyvässä asiassa
(maankäyttö, YVA, vastuuvalvoja…)
Jatkossa myös ilmiöpohjaisia hankekoordinaattoreita (esim. ilmasto,
kiertotalous ja vähähiilisyys)
Selvästi näkyvissä alueellisen/paikallisen läsnäolon näkökulma
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Pirkanmaan ELY-keskuksen hankekoordinaattori
•

Hankekoordinaattori…
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

selvittää hankkeen ja asiakkaan tarpeet, hahmottaa hankkeeseen liittyvän kokonaisuus
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja asiantuntijoita hyväksikäyttäen kytkee sen ELY-keskuksen
Y:n tarjoamiin palveluihin. Tavoitteena on saada asia etenemään viranomaisessa tehokkaasti,
nopeasti ja kaikki näkökulmat yhdessä sovittaen.
kokoaa hankkeeseen liittyvää tietoa ja ylläpitää kokonaiskuvaa.
osallistuu hanketta koskeviin sisäisiin ja ulkoisiin kokouksiin sekä pitää yhteyttä asiakkaan puolella
olevaan hankekoorrdinaattoriin tarpeen ja harkintansa mukaan.
on taho, johon asiakkaan hankekoordinaattori voi ottaa suoraan yhteyttä.
ohjaa asiakkaan tarvittaessa ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella ja mahdollisuuksien mukaan muilla vastuualueilla. Asiakas voi olla myös suoraan
yhteydessä asian substanssiasiantuntijaan.
edesauttaa prosessien pitämistä sujuvina ja oikeassa järjestyksessä etenevinä.
vastaa oikea-aikaisesta tiedon kulusta asiakkaan suuntaan.
edustaa kuitenkin puolueetonta viranomaista, joten varsinainen hankkeen toteutumisen edistäminen
ei kuulu hänen tehtäviinsä eikä hänellä voi olla konsultinomaista roolia.
tulee tuntea Ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualueen prosessit sillä tarkkuudella, että hän pystyy
opastamaan asiakasta asian oikea-aikaisen etenemisen varmistamiseksi ja tarvittaessa olemaan
yhteydessä Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueella oikeisiin henkilöihin, joita asia koskee.
pyrkii myös tunnistamaan asiantuntijoiden avustuksella, liittyykö hankkeeseen mahdollisesti
viivästyttäviä seikkoja, ja on tästä tarvittaessa yhteydessä asiakkaaseen.
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Pirkanmaan ELY-keskuksen hankekoordinaattori
•

Haasteena tiedon kulku ja sähköisen järjestelmän puute
•
•

•

Tehtävä ei vie runsaasti työaikaa, on selvästi OTO-tehtävä
•

•
•

USPAssa ei ole roolia hankekoordinaattorille
USPAssakin on näkyvillä vain virallinen kirjattu tieto,
Tukee hankekoordinaattorin varsinaista substanssitehtävää

Tehtävään vaikuttaa myös sitä hoitavan henkilön persoona
Kehittämistä on tehty joustavasti tarpeiden perusteella

Lähteet:
• Pirkanmaan ELY-keskuksen hankekoordinaattorien (Soili Ingelin, Seppo
Järvinen, Elina Viiatnen) haastattelut
• Pirkanmaan ELY-keskus. Asiakaspalvelun kehittäminen hankekoordinaattorieden
avulla. Työryhmä: Annukka Lagerstam, Seppo Järvinen, Leena Strandén, Elina
Viitanen, Mari Peltonen, Hyväksytty Y-jotin kehittämispäivässä 14.9.2016,
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Sosiaali- ja terveysala
•
•
•

•

•
•
•

Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelman (v.2008) yksi keskeinen tavoite oli
pitkäaikaissairauksien hoidon ja ehkäisyn kehittäminen, johon kuului myös case manager toiminnan mallintaminen.
Perusperiaatteita asiakasvastaava-toiminnan mallintamisessa ovat asiakas- ja yhteisölähtöisyys,
hoidon jatkuvuus sekä toiminnan vaikuttavuus
Määritelmän mukaan palveluohjaaja (case/care manager)
•
arvioi asiakkaan palvelun tarpeen,
•
kokoaa asiakkaalle kuuluvia palveluja ja etuuksia koskevat tiedot yhteen ja
•
varmistaa kokonaisuuden toimivuuden.
Vastuu asettaa tiettyjä ammatillisia pätevyysvaatimuksia ja näin ollen myös koulutustarvetta.
•
Koulutukseltaan vähintään sairaanhoitaja/terveydenhoitaja ja lisäksi hänellä tulee olla
monipuolinen työkokemus. Henkilön odotetaan suorittavan asiakasvastaavan
täydennyskoulutus.
Asiakasvastaava-toiminta kohdistetaan ensisijaisesti monisairaisiin ja/tai paljon palveluja
tarvitseviin tai käyttäviin asiakkaisiin, joita on noin 2-5 % pitkäaikaisia sairauksia sairastavista
henkilöistä.
Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa.
Asiakasvastaavalla voi olla vastuu 50-70 asiakkaan hoidosta.

Lähde: ”Asiakasvastaava-toiminta pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallissa” (Seija Muurinen, Taina
Mäntyranta) https://stm.fi/documents/1271139/1427058/get_file.pdf/2a2a9f1a-8751-42b6-a0f5ad92ff87e6a2/get_file.pdf.pdf
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Valtiokonttori
•
•
•
•
•
•

Valtiokonttori nimennyt jokaiselle hallinnonalalle oman asiakasvastaavan, joka
koordinoi Valtiokonttorin tarjoamia palveluja ministeriölle ja hallinnonalan virastoille.
Tarkoituksena on kehittää Valtiokonttorin toimintaa osaksi asiakkaan arkea.
Jokaisella virastolla on Valtiokonttorissa oma yhteyshenkilönsä, joka helpottaa
yhteydenpitoa ja tuo yhteistyöhön jatkuvuutta. Asiakasvastaavat auttavat asiakasta
kaikissa Valtiokonttorin palveluihin liittyvissä kysymyksissä.
Asiakasvastaava perehtyy asiakkaan tilanteeseen ja laatii palveluista sopivia
kokonaisratkaisuja sekä koordinoi palvelukokonaisuutta ja ohjaa asiaa oikeille
asiantuntijoille.
Asiakasvastaava keskustelee asiakkaan kanssa vuosittain organisaation tilanteesta
ja tämän pohjalta sopii yhteisistä tavoitteista ja aikataulusta riskienhallinnan,
tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja toimintaprosessien kehittämiseksi
Päivittäisestä, palvelukohtaisesta yhteydenpidosta vastaavat Valtiokonttorissa
kunkin palvelun yhteyshenkilöt, jotka ovat oman alueensa erityisasiantuntijoita.

Lähde: Asiakasvastaava saa asiat loksahtamaan paikoilleen
http://www.valtiokonttori.fi/vuosikertomukset/public/default.aspx?nodeid=21416
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TUKES
•
•

Vastuutarkastaja-malli Teolliset palvelut -yksikön osalta, selvitetty osana benmarkingselvitystä
Valvonnan kohteella (noin 1000 laitosta) on kontaktihenkilö Tukesissa. Asiointi tapahtuu tällöin
pääosin suoraan vastuutarkastajan kanssa, tyypillisesti sähköpostitse ja myös puhelimitse.
Valvontatarkastuksia ja -käyntejä tehdään viiden vuoden aikana pari kertaa yksittäiseen
kohteeseen.
•

•

Laitoksen vastuutarkastajalle ohjataan saapuneet pyynnöt (kirjaamo à päällikkö à
vastuutarkastaja). Jotkut työntekijät käsittelevät usean aihealueen hakemuksia.
•

•

Vastuutarkastaja-järjestelmän myötä asiakaspalvelu yleensä hoidetaan puhelimitse tai sitten paikan
päällä asioinnin yhteydessä joko Tukesin tiloissa tai asiakkaan laitoksella.

Jos palaute kohdistuu tiettyyn laitokseen, kirjataan tietoihin àtieto siirtyy vastuutarkastajan
nähtäväksi.

Avoimuuden huomion ottaminen
•
•

•

Merkittävät kohteet ja isot tarkastuspöytäkirjat vaativat kahden henkilön allekirjoitukset, mikä tuo
lisää arviointia ja varmuutta laajempiin tarkastuksiin.
Tukesin edustajan mukaan ei ole olemassa rajoitusta siihen, kuinka kauan yksi henkilö voi toimia
saman laitoksen vastuutarkastajana. Avointa käsittelyä heillä edistää vastauksien perusteella se, että
tarkastuskertomuksen pohjalta tehdään päätös, johon luetellaan korjattavaksi määrätyt seikat ja
öksen allekirjoittavat kaksi henkilöä.
Vastuutarkastajan ei myöskään ole sallittua toimia onnettomuus-tutkintaryhmässä, mikäli hänen
vastuulaitoksessaan sattuu onnettomuus.
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TUKES
•
•

•

Toiminnassa yleisemminkin on pyritty yhtenäisiin toimintatapoihin.
Tarkastuksia varten on laadittu agenda.
Tukesilla myös asiakkuudenhoitoa - Asiakas voi myös määritellä
omaa priorisointiaan -à asettaa omat hakemuksensa
tärkeysjärjestykseen, jossa asiakas haluaa ne käsiteltävän.
Työpajassa 3.9. nousi muutamien asiakkaiden osalta Tukes
esimerkkinä hyvästä asiakasvastaavuudesta, mutta myös
vastakkaista näkemystä

Lähde: Benchmarking-selvitys tukemaan Luovan ympäristötoimialan valtakunnallisten
prosessien ja toimintamallin suunnittelua -loppuraportti, Deloitte Oy, 26.3.2018
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LUKE
•

•

•

LUKE hakee pitkäkestoisia strategisia kumppanuuksia ja pyrkii
tunnistamaan asiakkaidensa tarpeet ja tarjoamaan niihin sopivia
räätälöityjä ratkaisuja.
LUKE:n nettisivuilta löytyy yhteystiedot suoraan asiakasratkaisuiden
yhteyshenkilölle. Samoin yhteystiedot löytyvät kuudelle aihealueittain ja
asiantuntemusalan perusteella jaotellulle asiakasvastaavalle.
Asiakasvastaavina toimivien henkilöiden nimikkeinä ovat senior customer
manager, group manager, research scientist sekä johtava asiantuntija,
mikä viittaa henkilöiden olevan pitkälle koulutettuja ja kokeneita
asiantuntijoita.

Lähde: Luonnonvarakeskuksen www-sivut www.luke.fi
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LUKE
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiakasvastaavuuden ensisijainen tavoite on rahoituksen lisääminen
Näkökulmina sekä organisaation asiakasnäkökulma, että organisaation sisäinen näkökulma
•

Ei kuitenkaan vielä selvää ratkaisua yhden asiakkaan asioinnin päällekkäisyyteen/ristikkäisyyteen

•

Etsitään luovia ratkaisuja ja asiakkaan toiveita kuunnellen mukaudutaan .Tärkeää että asiakasta kuullaan koko ajan.

•
•

yleinen asiakasprojekti - suuret ja keskisuuret toimijat
Pienten asiakkaiden prosessi erikseen (nopeus ja notkeus)

•

Asiakkaat haluavat suoran kontaktin varsinaiseen asiantuntijaan

Tyypillistä jatkuva muokkautuminen ja muovautuminen, tärkeää myös nopeus ja reaktiivisuus.
Asiakasvastaavuus elää kokoajan dynaamista elämää.

Asiakasvastaavat ovat nykyisin päätoimisia. Suunnitelmissa myös tiimin muodostaminen asiakasvastaavan
ympärille.
Asiakasvastaavuuden ensimmäinen versio heti kun Luke aloitti. Kehittämisessä ei ollut mukana asiakkaita,
mutta asiakasvastaavuus on hyvin dynaaminen muokkautuva ja muovautuva.
Jaottelu kahteen
Parhaaseen tulokseen päästään jos myös varsinainen asiantuntija on mukana koko prosessin ajan, ja
asiakasvastaava on tulkkina ja apuna asiantuntijan ja asiakkaan välissä.
Asiakaspalvelun onnistumisen menestystekijä eri organisaatioissa on että osaamme arvostaa toisiamme à
silloin myös osaamme arvostaa muita.

Lähde: Haastattelu 5.9.2018 Mikko Eerola / Luonnonvarakeskus
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Koosteena erilaisista asiakasvastaavuuksista
Asiakasvastaavuuksia on hyvin erilaisia, kyse voi olla esim.
Asioiden
hoito

Asiakkuuden
hoito

•

asiakkaan yhden laitoksen asioiden hoitamisesta käytännössä,
palvelukohtaisesta yhteydenpidosta (Tukes)

•

yhteyshenkilöstä, asiakkaan palvelutarpeiden kokoajasta, tiedon
välittämisestä puolelta toiselle reaktiivisesti, osallistuen myös
päivittäiseen asiointiin (Pirely)

•

yhteyshenkilöstä ja julkisesta yhteydenottotaho, joka etsii
ratkaisuja ja mahdollisuuksia yhdessä asiakkaan kanssa (Luke)

•

kokonaisuuden toimivuuden varmistamisesta ja
yhteensovittamisesta kun palvelutarpeet ovat moninaiset (Sote)

•

palvelujen koordinoinnista ja kokonaisratkaisujen luonnista
tietyille asiakkaille sekä yleisemmästä asiakkuuden hoidosta
ilman päivittäistä palvelukohtaista yhteydenpitoa (Valtiokonttori)
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OSA 2 - ASIAKASVASTAAVAMALLIN VAIHTOEHDOT

Palvelupolun vaiheet
VE 1- Viestikapulan vaihtuva vastuu
VE 2 – Asiakaskohtainen asiakkuusvastaava
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Erilaiset palvelutarpeet eri vaiheissa

A

ENNAKOLLISESTI

B

MENETTELYIDEN VIREILLÄ OLLESSA

C

JÄLKIVALVONNAN AIKANA

Asia
vireille
A

Ennakollisesti

AINA
ENSISIJAINEN
1. Itsepalveluna
käytettävät
verkkopalvelut
MONIMUTKAISET
ASIAT
2. Neuvonta
vuorovaikutteisena
palveluna

B

C

YVA/LS/Ennakkovalvonta Jälkivalvonta
TARVITTAESSA YKSI
YHTEYSHENKILÖ
ASIAKKAAN SUUNTAAN?
ERI MENETTELYIDEN
KOORDINOINTI?

VASTUUVALVOJA
SELKEÄ
YHTEYSHENKILÖ JOKA
TAPAUKSESSA ?

ÄÄRIPÄÄN
VAIHTOEHDOT

Asia
vireille
YVA/LSL/Luvat

Ennen vireille tuloa

Asioiden
hoito

Asiakkuu
den
hoito

Jälkivalvonta

Viestikapulana vaihtuva vastuu
VE 1

VE 2

Asiantuntija
neuvoo, ohjeistaa ja
koordinoi

Asian käsittelijä on
asiakasvastaava tarvittaessa yksi
koordinoi

Vastuuvalvoja on
asiakasvastaava

Asiakaskohtainen asiakkuusvastaava
Toistuvasti Luovan kanssa asioivilla asiakkailla on aina oma, sama
asiakasvastaava.

Erilaisista asiakasvastaavuuksista
•

Asiakasvastaavuuksia voi olla käytännössä hyvin erilaisia
•

•

•

VE1 ja VE2 edustavat kahta toisistaan poikkeavaa ääripäätä,
• VE1:ssä hoidetaan enemmän asiakkaan päivittäistä asiointia
• VE2:ss hoidetaan lähinnä asiakkaan asiakkuutta
VE1:n sisällä on erilaisia yksityiskohtia, joita eri tavalla noudattaen voidaan päätyä erilaisiin
vaihtoehtoihin
• Monet yksityiskohdat riippuvat lopullisesta organisaatioista ja työjärjestyksestä sekä koko
Luovan asiakaspalvelusta ja asiakkuudenhallinnasta

Koosteena asiakastyöpajasta 3.9
•

•
•

Asiakasryhmien sisällä on erilaisia asiakasprofiileja. Erilaiset mallit sopivat erityyppisille asiakkaille.
• Jotkut olivat sitä mieltä, että ”asiakkuusvastaava” (VE2) sopii paremmin isoille asiakkaille, joilla
on jo itsellään paljon tietämystä.
• Pienemmille asiakkaille sopii puolestaan paremmin ”viestikapula” (VE1). Toisaalta tuotiin esiin,
että esimerkiksi Finavialle (iso toimija) voisi kuitenkin sopia paremmin ”viestikapula” (VE1)
Lopputulema onkin se, että tulisi löytää mahdollisimman räätälöityjä malleja, jotka huomioisivat
erilaiset toimijat.
Viime kädessä kuitenkin jonkinnäköinen koostettava tietopankki (database) toimii näiden molempien
mallien tukena.
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OSA 2 - ASIAKASVASTAAVAMALLIN VAIHTOEHDOT

VE 1 - Viestikapulan vaihtuva vastuu
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Ennen vireille tuloa

Asia
vireille

Jälkivalvonta

YVA/LSL/Luvat

VE 1
Viestikapulana vaihtuva vastuu
Asiantuntija
neuvoo, ohjeistaa ja
koordinoi

Asian käsittelijä on
asiakasvastaava tarvittaessa yksi
koordinoi

Vastuuvalvoja on
asiakasvastaava

VE 1
•

Asiakasvastaavuus siirtyy ydinprosessien mukaan. Vastuu asian etenemisestä ja
viranomaisten selvillä olosta on asian kulloisellakin käsittelijällä ydinprosessista riippuen.
•
•
•

•
•

Viestikapulana vaihtuva vastuu

Mikäli asiakkaalla on vireillä samanaikaisesti useita eri menettelyjä (YVA, LSL, YSL, VL), olisi
asiakasvastaavia tarvittaessa kerrallaan kuitenkin vain yksi.
Asiakkaalla on selkeä yhteydenottotaho epäselvyyksissä
Viranomaisella selkeä sisäinen koordinoija

Asiakasvastaavuus on luonteeltaan enemmän asioiden- kuin asiakkuuden hoitoa.
Asiakasvastaavuus toteutetaan henkilöstövoimavaroja säästäen
•

Asiakasvastaava on myös käsittelijänä jossakin asiakkaan menettelyssä (esim. lupa-asian esittelijä)

•

Asiakkaan neuvonnassa ja ohjeistuksessa keskeistä on asiakkaan palvelutarpeiden
määritys ja asiakkaan ohjeistus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo
ennen asian vireille tuloa. Tällä tuetaan sekä menettelyiden sujuvuutta asiakkaan kannalta
että ennakoitavuutta viraston sisällä

•

Asiakasvastaavuuden ei tarvitse jatkua koko palvelupolun, vaan sille voidaan sopia selkeä
päätepiste esimerkiksi ennakollisen vaiheen jälkeen tai tiettyjen menettelyjen päätyttyä
Asiakasvastaavan sijaan voitaisiin puhua myös asiakokonaisuuden koordinaattorista

•

•

Sisäistä koordinaattori ei kuitenkaan aina välttämättä tarvita
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VE 1

Viestikapulana vaihtuva vastuu – ennakollisessa vaiheessa
Asiantuntija neuvoo ja ohjeistaa

1.
2.

Asiakasvastaava on selkeä yhteydenottotaho – jo ennen asian vireilletuloa.
Jos asiakasvastaava ei asiakokonaisuuteen liittyen ole tai kyseessä on täysin uusi asiakas, pyritään
siihen, että asiakas olisi yhteydessä ensisijaisesti asiakaspalveluun tai muuhun sovittavaan tahoon
tulevasta organisaatiosta riippuen. (asiointiposti, ryhmä, …)
•

3.

4.
5.

Olemassa olevissa toiminnoissa asiakas ottaa kuitenkin todennäköisesti yhteyttä suoraan vastuuvalvojaan, kuten
tähänkin asti. Vastuuvalvoja huolehtii asiakkaan oikean tahon luokse organisaatiosta/työjärjestyksestä riippuen.

Asiakasvastaavuus koskee ensisijaisesti laajempia useampien menettelyiden kokonaisuuksia.
Organisaatiossa tulee tunnistaa asiakasvastaavuuden tarve, jonka jälkeen asiakasvastaavuudesta
sovitaan/määrätään Luovan sisällä yhteydenoton jälkeen. Asiakasvastaavuudesta määrätään
henkilöstövoimavaroja säästäen – sama asiantuntija hoitaa asiakkaan asiaa muutoinkin myös
myöhemmin.
Asiakasvastaava ottaa yhteyttä asiakkaaseen.
Asiakasvastaava kartoittaa alustavasti asiakkaan palvelutarpeen asiakkaan kanssa.
•
•
•

Asiakasvastaava on substanssiasiantuntija, hän tuntee substanssin, mutta myös koko ympäristötoimialan
Asiakasvastaavalla on tukenaan selkeä toimintamalli ja check list’ it. Kirjallisen ohjeistuksen sijaan tärkeämpää on
kuitenkin käytännön koulutus.
Asiakasvastaava käytännössä perehtyy itse hankkeeseen, jonka asioita osaltaan myöhemmin käsittelee
(henkilöstöresurssien säästö)
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VE 1

Viestikapulana vaihtuva vastuu – ennakollisessa vaiheessa
Asiantuntija neuvoo ja ohjeistaa

6.

Asiakasvastaava järjestää tarvittaessa neuvottelun kokonaisuuden tarkemmaksi selvittämiseksi. Asiakasvastaava
kokoaa viraston tarpeelliset tahot yhteen - ei asiakas.
Asiakasvastaava hahmottaa tarvittavan asiantuntemuksen. Mukana olevien asiantuntijoiden määrääminen tapahtuu
työjärjestyksen mukaisesti

•

7.

Asiakasvastaava voi yhdessä asiakkaan kanssa laatia tälle ennakollisen suunnitelman asian etenemisestä eri
menettelyissä. Suunnitelman tarpeellisuudesta sovitaan erikseen. Suunnitelma koskee monimutkaisia hankkeita, mikäli
asiakokonaisuuteen liittyy erilaisia menettelyjä. Suunnitelman toteuttamisesta on vastuussa asiakas.
•
•
•

•

Suunnitelmassa otetaan huomioon myös yhteensovittaminen viraston sisällä, johon tarpeelliset tahot osallistuvat.
Mikäli asiakas hakee lakisääteistä eri menettelyiden yhteensovittamismenettelyä (HE vireillä), laajenee yhteensovittaminen ja
suunnitelma myös viraston ulkopuolelle, kun Luovalla on vastuutettu projektinhallinta.
Yhteisneuvotteluun osallistuneet osallistuvat suunnitelman tekoon. Asiakasvastaava jakaa valmisteluvastuut muille
asiantuntijoille tai siitä sovitaan työjärjestyksen mukaisesti. Asiakasvastaava on tällöin käytännössä sisäinen
koordinaattori.
Suunnitelman laadinta, esimerkki
1.
Virastolla on lista palveluista, joita asiakkaalle tarjotaan
2.
Asiakas listaa mitä palveluja tarvitsee
3.
Asiakas hahmottelee palveluiden järjestyksen, keskinäisen riippuvaisuuden ja aikataulutoiveen
4.
Asiakas toimittaa esityksensä viranomaiselle ennen ennakkoneuvottelua
5.
Viranomainen käy asiakkaan suunnitelman sisäisesti läpi ennen ennakkoneuvottelua
6.
Käydään läpi ennakkoneuvottelussa. Viranomainen ottaa kantaa, muokataan yhdessä suunnitelmaa.
7.
Suunnitelma voidaan esimerkiksi liittää neuvottelun neuvottelumuistion liitteeksi
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VE 1

Viestikapulana vaihtuva vastuu – ennakollisessa vaiheessa
Asiantuntija neuvoo ja ohjeistaa

8. Ennakollinen neuvonta on kriittisin vaihe asiakkaan oikealle polulle
saattamiseen. Asiakasvastaavuus voi tämän vaiheen jälkeen
myös päättyä.
•

•

Tällöin koordinointi ympäristötoimialan sisällä tapahtuu mahdollisesti
laaditun suunnitelman ja muiden toimintatapojen kautta

Vaikka kyseessä ovat ennakolliset toimet, voidaan lähes vastaavia
toimia tehdä myös, vaikka asia olisi jo saatettu vireille
•

Tällöin toimiin on kuitenkin ryhdyttävä mahdollisimman pian
vireilletulon jälkeen
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VE 1

Viestikapulana vaihtuva vastuu – ennakollisessa vaiheessa
Asiantuntija neuvoo ja ohjeistaa

Ratkaisuja aiemmin määriteltyihin keskeisiin ongelmiin ennen
vireille tuloa
Asiakasvastaava on substanssiasiantuntija. Miten turvataan palvelun riittävä ammattimaisuus? Miten vuorovaikutteisuus ja palveluajattelu saadaan
osaksi ympäristöasiantuntijan toimintatapaa?
•
Tehtävään ilmoittautumismenettelyn kautta.
•
Jo rekrytoinneissa otetaan huomioon vuorovaikutustaidot
•
Asiantuntijoiden asiakaspalvelukoulutus. Toimintakulttuuri on muuttunut ja muuttuu edelleen ikäkausien vaihtuessa
Miten saadaan asiakasvastaava havaitsemaan oman substanssialansa ulkopuolisia asioita (yhden luukun kannalta keskeistä yhteistyö ja menettelyiden
rajapintojen mahdollisimman varhainen tunnistaminen)
•
Osaaminen arvioidaan. Henkilöllä tulee olla aitoa kiinnostusta asiaan. Alueellisuus tulee hahmottaa.
•
Vähintään tehtävään määräävällä tulee olla osaamista ja hänen tulisi tuntea ”alaisensa”.
Mikä on ennakkoon toimivan asiakasvastaavan vastuu ja valta? Onko kyseessä vain yhdyshenkilö, vai voiko aidosti esim. jakaa tehtäviä muille?
•
Asiakasvastaavan tulisi olla esimiesasemassa TAI asian täytyy kiertää esimiehen kautta. Esimiehen tulisi tällöin olla myös ratkaisijana.
Ongelmanratkaisu riippuu lopullisesta organisaatioista ja työjärjestyksestä. Asiassa mukana olevat tulee määrätä, jo töiden tasapuolisen
jakautumisen vuoksi.
•
Asiakasvastaava olisi enemmänkin koordinoija, mutta asian tullessa vireille hän voisi olla myös käsittelijä/yhteysviranomainen, jossakin
vaiheessa
•
Ennen vireille tuloa annetut kannanotot eivät ole viranomaisia sitovia, tätä pitää korostaa asiakkaalle. Virkamiehen on pysyttävä ennakollisessa
neuvonnassa oikeissa raameissa.
Substanssiasiantuntemuksen riittävyys:
•
Asiakasvastaavavaihtoehdoista on rajattu pois erillinen vaihtoehto, jossa asiakasvastaavat olisivat selvästi asiakaspalvelukeskukseen sijoittuvia
asiantuntijoita. Esityksessä ei oteta kantaa asiakasvastaavan sijoitusyksikköön, mutta korostetaan substanssiasiantuntijuuden keskeisyyttä.

VE 1

Viestikapulana vaihtuva vastuu – asioiden vireillä ollessa
Asian käsittelijä on
asiakasvastaava

Asioiden ollessa vireillä keskeisintä on eri menettelyiden yhteensovittaminen sekä koordinointi tarvittaessa
1.
2.
3.
4.

Kun asia tulee vireillä, siirtyy asiakasvastaavuus ydinprosessien mukaan. Vastuu asian etenemisestä ja viranomaisten
selvillä olosta on asian kulloisellakin käsittelijällä ydinprosessista riippuen.
Kunkin asiakasvastaavan on tunnistettava asian käsittelyn seuraavat tai tarvittavat samanaikaiset vaiheet ja prosessit
myös tilanteen muuttuessa sekä ohjattava asiakas eteenpäin.
Tukena koko ajan on tarvittaessa laadittu ennakollinen suunnitelma.
Mikäli asiakkaalla on yhteen asiakokonaisuuteen liittyen (esim. teollisuuslaitoksen laajennus) vireillä samanaikaisesti useita
eri menettelyjä (YVA, LSL, YSL, VL), olisi asiakasvastaavia kokonaisuuteen liittyen tarvittaessa kerrallaan vain
yksi. Tämä huolehtisi asioiden/menettelyjen kokonaisuudesta
•
•
•

5.
6.

•
•

Tällöin asiakasvastaava on käytännössä toimialan sisäinen koordinaattori asioiden sujuvaksi etenemiseksi ja yhteistyön
varmistamiseksi
Asiakkaalla on asiakokonaisuuteen liittyen selkeä yksi taho, johon hän voi ottaa yhteyttä
•
Asiakkaan kysymys ja tarve voi koskea samanaikaisesti useita eri menettelyjä, koko kokonaisuutta, taikka asiakkaan on
haastava hahmotta mihin kaikkiin hänen kysymyksensä liittyy. Asiakasta ei tällöin pompotella asiantuntijalta toiselle.
Asiakasvastaava tulee tällaisissa tapauksissa määrätä à riippuu organisaatiosta ja työjärjestyksestä
Asiakkaalla on kuitenkin aina yhteys muihin asiantuntijoihin, jotka kutakin menettelyä hoitavat
Kaikissa tapauksissa eri menettelyjen yhteistyötä koordinoivaa yhtä asiakasvastaava ei välttämättä tarvita

Asiakasvastaava aina tarvittaessa neuvoo asiakasta oikeiden tahojen luokse. Asiakkaalla on koko ajan yhteys myös
muihin asiantuntijoihin, jotka kutakin menettelyä hoitavat.
Asiakasvastaavuus voi päättyä keskeisimpien menettelyjen päätyttyä, jos sille ei ole enää tosiasiallista tarvetta

Viestikapulana vaihtuva vastuu – asioiden vireillä ollessa

VE 1

Asian käsittelijä on
asiakasvastaava

Ratkaisuja aiemmin määriteltyihin keskeisiin ongelmiin asioiden vireillä ollessa
Millaisin keinoin mallista saadaan selkeämpi eri tahojen suuntaan? (Työnjako ja ketjutus käytännössä, sujuvuus asiakkaan näkökulmasta, eri
tahojen selkeät roolit, asiakasvastaavan vastuu ja valta jne.)
•
Keskiössä on järjestelmä/projektityökalu asiakkaan asiakokonaisuuden hallintaan.
•
•
•
•

Järjestelmä, johon tieto kootaan eri USPA diaareilta, YLVAsta, eLuvasta ja muista tarvittavista järjestelmistä.
Tieto ei jää yksittäisten käsittelijöiden varaan (tilanteet voivat muuttua).
Tulee voida tallentaa epävirallista tietoa, valvojan huomioita, muistiinpanoja jne. (Uspassa asiat joudutaan varmaan jatkossakin kirjaamaan eri
tehtävänumeroille).
Asiakas voisi seurata asian etenemisestä. (Yhden luukun periaate).

Asiakaspalvelun ammattimaisuus. Miten vuorovaikutteisuus ja palveluajattelu saadaan osaksi ympäristöasiantuntijan toimintatapaa?
•
Asian vireillä ollessa käsittelijä on asiantuntija, jonka antama neuvonta ja ohjaus on asiantuntijaneuvontaa. Tällöin asiakaspalvelun tulee
olla asiallista ja hyviin käytöstapoihin perustuvaa. (Ammattimaiselle asiakaspalvelulle ei tässä vaiheessa ole tarvetta tarkemmin,
asiakkaille tärkeintä suora yhteys asiantuntijaan).
•
Verkkoaivoriihen tuloksissa asiakkaat korostivat asiantuntevia ja perusteltuja päätöksiä, tasapuolisuutta sekä asioinnin sujuvuutta, ja
sitten vasta asiakaslähtöisyyttä.
•
Vastuiden määrittely, koulutus jne..
Tehtävän hoitaminen vaatii laajaa asiantuntemusta, miten turvataan? Miten vältetään ylikuormittuminen?
•
Asioita on eri tasoisia. Käsittelijä valitaan tarvittavan asiantuntemuksen mukaan.
•
Esimiehen ja alaisen normaalit vastuut (työn tasainen jakaminen, ylikuormasta ilmoittaminen)
Mikä on asiakasvastaavan vastuu ja valta? Onko kyseessä vain yhdyshenkilö, vai voiko aidosti esim. jakaa tehtäviä
•
Kyse on asioiden jo vireillä ollessa enemmän yhteistyöstä ja koordinoinnista kuin vallasta ja tehtävien jakamisesta muille
•
Asiaksvastaavaan vastuulla on kutienkin pitää yhteyttä kaikkiin tarvittaviin osapuoliin mm. pyytää kommentit

VE 1

Viestikapulana vaihtuva vastuu – asioiden vireillä ollessa
Asian käsittelijä on
asiakasvastaava

Miten toimitaan, jos asiakasvastaava ei asioiden vireillä ollessa enää ole?

Keskeistä on tällöinkin asiakkaan tarvitsemien eri palvelujen yhteensovittaminen ja koordinointi, eli asian eteneminen sujuvasti.
•

Koordinointi ja yhteensovittaminen tapahtuu toteuttamalla ennakollisesti laadittua suunnitelmaa
•
•
•

•

Kukin tietää asian etenemisen ja oman vastuunsa
Vaatii asiantuntijoiden välillä vahvaa ja aukotonta yhteistyötä, sekä hyvää suhdetta asiakkaaseen
Suunnitelmassa voidaan tarvittaessa määrittää kuhunkin vaiheeseen vastuuhenkilö tai tästä sovitaan tarpeen vaatiessa

Keskiössä on asiakkuudenhallinnan järjestelmä (CRM), projektityökalu tmv. työkalu asiakkaan asioiden
kokonaisuuden hallintaan.
•
•
•
•

Järjestelmä, jossa on nähtävissä helposti kaikkia asiakkaan asiakokonaisuuteen liittyvä tieto (USPA diaareilta, YLVAsta,
eLuvasta ja muista tarvittavista järjestelmistä. )
Tulee voida tallentaa epävirallista tietoa, valvojan huomioita, muistiinpanoja jne. (haasteena tietosuoja ja henkilötieto, voi olla
haastava toteuttaa )
Asiakas voisi lähettää järjestelmään esim. kysymyksiä asian etenemisestä tai nähdä etenemistilanteen suoraan. (Yhden luukun
periaate).
Tieto ei voi jäädä yksittäisten asiantuntijoiden varaan (tilanteet voivat muuttua, tiedon tulee olla helposti
saatavilla)

Edelleen avoimia kysymyksiä – miten toimitaan seuraavissa, jos asiakasvastaavaa ei ole?
•
Miten toimitaan silloin, kun tilanne muuttuu ja vaaditaan nopeaa reagointia? Kuka kantaa vastuun ja miten?
•
Asiakasvastaavalla olisi velvollisuus olla selvillä hakijan asiointikokonaisuudesta vain omaa substanbssitehtävää laajemmin. Miten
sama vastuu saadaan osaksi jokaisen asiantuntijan arkipäivää (asiakkaan asian huomioon ottaminen omaa tehtävää laajemmin)?
Miten vuorovaikutteisuus ja palveluajattelu saadaan osaksi ympäristöasiantuntijan toimintatapaa?

VE 1

Viestikapulana vaihtuva vastuu – jälkivalvonnassa
Vastuuvalvoja on
asiakasvastaava

Jälkivalvonnan aikana vastuuvalvoja on luonnollinen yhteyshenkilö asiakkaan
suuntaan, kuten tähänkin asti.
•
•

Valvonnan kehittämismahdollisuuksia on viime vuosina selvitetty laajasti ja
laadukkaasti myös asiakasnäkökulma huomioon ottaen.
Asiakkaiden odotukset jälkivalvontaan liittyen ovat vähäisemmät verrattuna muihin
vaiheisiin, joissa on enemmän parannettavaa yhteensovittamisen, ennakoitavuuden
ja koordinoinnin suhteen.
•

•
•

Asiakasvastaavuudelle tai muille tähän liittyville toimintatavoille on
suurempi tarve aiemmissa vaiheissa.

Asiakasvastaavuus voi päättyä ennen jälkivalvontaa.
Mikä jälkivalvonnassa ei ole asiakasvastaava, voidaan asiakasnäkökulmaa ja
asiakkaan asioiden kokonaishallintaa edistää tarvittaessa muutoin.

VE 1

Viestikapulana vaihtuva vastuu – jälkivalvonnassa
Vastuuvalvoja on
asiakasvastaava

Mikäli vastuuvalvoja on asiakasvastaava

•

Asiakasnäkökulma voidaan saada paremmin osaksi valvontaa, sillä nykyinen tehtävä ei ole yhtä laaja,
kyseessä on uudenlainen tehtävä
•
•

•

Asiakasvastaavan tehtävä ja sen vastuu ja suhde organisaatioon määritellään
Asiakasvastaavuus kirjataan tehtävänkuvaan

Koulutusta asiakasvastaavan tehtävään ja asiakaspalveluun, edistetään muutosta palveluajatteluun
•
•
•
•

palvelumallin/-kriteeristön kehittäminen (hyvät käytännöt, laadun yhtenäistyminen) à voi tilata konsultilta,
asiakaspalvelutilanteiden koulutusta
palautteen pyytäminen asiakkailta
Koulutus muuttuvien tilanteiden huomiontiin ja koordinointiin

•

Toimintapa asiakkaan suuntaan on selkeämpi, jos myös jälkivalvonnassa on monimutkaisissa hankkeissa
asiakasvastaava
•
suunnitelmallisuus, ennustettavuus kaikille osapuolille, neuvontaa ja ohjausta asiakkaalle. Valvonta on
palvelua. Asiakkaan asiat ”otetaan haltuun”.
•
Toisaalta lähtökohtaisesti kuitenkin kaikkien vastuuvalvojien pitäisi olla asiakasvastaavia.

•

Jos useamman asiantuntijan hoitama asia, voisi valvoja olla laajempi asiakasvastaava.

•

HUOM. Joissain tapauksissa on valvonnassakin selkeästi tarpeen asiakaskohtainen asiakkuusvastaava, esim.
PV, senaatti.

OSA 2 - ASIAKASVASTAAVAMALLIN VAIHTOEHDOT

VE 2 – Asiakaskohtainen asiakkuusvastaava
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Etunimi Sukunimi

Asia
vireille
Ennen vireille tuloa

VE 2

YVA/LSL/Luvat

Asiakaskohtainen asiakkuusvastaava
Toistuvasti Luovan kanssa asioivilla asiakkailla on aina oma, sama
asiakasvastaava.

Jälkivalvonta

VE 2

Asiakaskohtainen asiakkuusvastaava

Toistuvasti Luovan kanssa asioivilla asiakkailla on aina oma, sama asiakasvastaava.
•

Pääasiassa asiakkuuden hoitoa. Rooli yksittäisissä asioissa on hyvin kevyt.
•
Selkeä yhteydenottotaho asiakkaalle tilanteessa kuin tilanteessa.
•
Ei osallistu asiakkaan yksittäisen asian käsittelyyn.
•
Ei ole ensisijainen asiantuntijaneuvonnan väylä, eikä välikäsi. Ohjaa asiakkaan aina oikeiden
asiantuntijoiden luokse, kun se on tarpeen.
•
Voi hoitaa asiakkuutta laajemmin
• esim. Asiakkaalle taho, jolle voi tuoda esille toiveen jonkin tietyn asiansa priorisoinnista tai muut
huolet ja toiveet (Asiakasvastaava ei voi kuitenkaan omata asioiden priorisoinnin valtaa, ellei ole
samalla tehtävien jakaja )

•

Kytkeytyy vahvasti asiakkuuden hallinnan ja sen järjestelmän kehittämiseen
•
asiakkaan asioiden seuranta tulisi olla mahdollista asiakkuuden tasolla. Nykyisin asianhallintajärjestelmä
mahdollistaa lähinnä alimman, menettelykohtaisen asioiden seurannan
esim. Metsäteollisuusyritys Paperilla Oy, jolla useita suurempia kokonaisuuksia useammilla paikkakunnilla
à Metsäteollisuusyritys Paperilla Oy asiakkuus
à Paperilla Oy:n Vaasan tehdas, jolla useita kohteita
à Paperilla Oy:n Vaasan tehtaan kaatopaikka, jossa useita menettelyjä
à Paperilla Oy:n Vaasan tehtaan kaatopaikan YVA-menettely (nykyinen seurannan tason mahdollisuus)
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Etunimi Sukunimi

Asiakaskohtainen asiakkuusvastaava

VE 2
•

Tulee rajata vain isompiin (valtakunnallisiin) toimijoihin, joilla on useampia menettelyjä ja asioita
yhtäaikaisesti vireillä.
•

•

Vaihtoehdossa korostuu ylempi, myös koko Luovan taso ja asiakkaan asiakkuus laajemmin
•

•

•

Asiakasvastaavan täytyy katsoa asiakkuutta koko Luovankin tasolla

Koko Luovan tasolla asiakkuudenhallintaa ei ole vielä käsitelty

Voi kuitenkin käytännössä esimerkiksi järjestää yhteisneuvotteluja asiakkaan ja eri viranomaisten kanssa
•
•

•

Muut (pienemmät) asiakkaat saavat neuvontaa ja ohjeistusta muin tavoin. Asiakkuutta voidaan kaikille
asiakkaille hoitaa yleisemmän asiakkuuden hallinnan kautta, vaikka asiakasvastaavuutta ei olisikaan.

Voi hoitaa ennakollisen neuvottelun käytännön järjestelyt, kun määrättyjä käsittelijöitä ei vielä ole
Toimii neuvottelun vastuullisena henkilönä, ns. projektikoordinaattorina (Ulkopuolinen ”jämäkkyys”
yhteysneuvotteluihin)

Vireillä olon aikana vastuu asioiden hoitamisessa vähenee. Asiakasvastaava ei voi olla selvillä asioiden
yksityiskohdista siinä määrin kuin asiaa käsittelevät
•

Asiakasvastaava voi kuitenkin tällöinkin tarvittaessa järjestää yhteisneuvottelun ja koordinoida
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Etunimi Sukunimi

VE 2

Asiakaskohtainen asiakkuusvastaava

•

Vaihtoehdon ongelmat liittyvät vahviten henkilöstövoimavaroihin liittyviin
haasteisiin. Vaihtoehdosta käytännössä satava hyöty voi jäädä vaillinaiseksi.

•

Vaihtoehto on myös suurimmalle osalle asiakkaita toissijainen
• Asiakkaiden tarpeissa korostuu suora yhteys asiantuntijaan joka kussakin
menettelyssä on käytännössä käsittelijänä
• Toisaalta osa asiakkaista näkee myös tämäntyyppisen asiakasvastaavuuden
tarpeelliseksi.
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Etunimi Sukunimi

VE 2

Asiakaskohtainen asiakkuusvastaava

Toistuvasti Luovan kanssa asioivilla asiakkailla on aina oma, sama asiakasvastaava.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ennen asian vireille tuloa asiakas ottaa yhteyttä omaan asiakasvastaavaansa.
Asiakasvastaava kartoittaa asiakkaan palvelutarpeen asiakkaan kanssa ja järjestää
yhteisneuvottelun tai sisäisen palaverin kokonaisuuden hahmottamiseksi.
Voi olla henkilövoimavarat huomioon ottaen haastavaa

Asiakasvastaava vastaa tarvittaessa laadittavan ennakollisen suunnitelman laatimisesta
asiakkaalle
Voi olla henkilövoimavarat huomioon ottaen haastavaa

Voiko asiakasvastaava pysyä ajan tasalla eri asioiden käsittelyn yleistilanteesta
asiakkuudenhallinnan järjestelmän kautta? (vrt. esim. UPM 600 asiaa vireillä)

Tulisi olla tavoitteena, mutta ollee haastavaa, ellei tieto ole saatavissa helposti visuaalisessa
muodossa

Voi myös koordinoida eri menettelyjen yhteensovittamista erityisesti alkuvaiheessa.
Pääasiassa asiakasvastaava kuitenkin tarvittaessa neuvoo asiakasta muiden asiantuntijoiden
luokse.
Asiakasvastaavuus ei pääty. Asiakasvastaava on aina asiakkaan selkeä yhteys Luovavirastoon ja asiakasvastaava tietää aina kehen voi olla tarvittaessa yhteydessä.
Asiakasvastaava hoitaa asiakkuutta.

OSA 3 – TUKITOIMET JA RESURSSIT

Millaisia tukitoimia asiakasvastaavuus tarvitsee toimiakseen?

Asiantuntijoiden tukiverkosto
Asiakkuudenhallinnanjärjestelmän (CRM) ja yleisemmän siirtymisen
asianhallinnasta asiakkuudenhallintaan

Resurssitarpeista
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Etunimi Sukunimi

Läpileikkaavuus ja tukiverkoston tarve
•

Asiakasvastaavuuden teeman tai prosessin on oltava organisaatiossa
läpileikkaava läpi sektoreiden (vastuutettu kehittäminen)
•
•

•

Haastava hahmoteltava ilman organisaatiota
Kyseessä on myös työjärjestyksellinen asia, johon projektissa ei puututa

Asiakasvastaavuus vaatii tukiverkoston läpi sektorien
•

Asiakasvastaavuus tarvitsee tuekseen eri toimialojen (sektorien)
avainasiantuntijoista koostuvan ja asiaan sitoutuneen tukiverkoston
• Substanssiosaaminen, sitoutuminen..
• Verkosto ei näyttäydy asiakkaan suuntaan asiakasvastaavana. Verkosto
tukee asiakasvastaavaa ja on mukana toimintamallin jatkuvassa
kehittämisessä.
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Etunimi Sukunimi

ASIAKASPALVELUKESKUS

YMPÄRISTÖTOIMALAN SEKTORIT
ASIAKASVASTAVUUDEN
TUKIVERKOSTO
Asiakaspalvelun
tuki
substanssikysymyksissä

VERKOSTON JÄSEN

Teollisuus

Jätehuolto

Kehittämisen
tukeminen
Ympäristötoimialan
asiantuntijoiden tuki
asiakasvastaavan
asiakaspalvelun
kehittämisessä, sisäisen
yhteistyön ja
koordinoinnin
kysymyksissä

Sitoutuneisuus
tehtävään

Sektorinsa
keskeisen asiantuntijaverkoston
jäsen

SYVÄ TOIMIALASEKTORIN
ASIANTUNTEMUS JA
VERKOSTOMAISUUS TUKEVAT ERI
SELVITYSTEN SUOSITUKSIA

Selkeästi
vastuutettu
tehtävä

Tukiverkosto
•

Verkoston tehtäviä
•
•
•
•

•

Verkoston jäsenenä oleminen - selkeästi vastuutettu tehtävä
•
•

•

Esim. kuuluu henkilön tehtävänkuvaan, sitoutuneisuus tehtävään
On samalla myös oman toimialanryhmänsä keskeisen aisantuntijatiimin jäsen ja hoitaa substabssitehtäviä
•
Omaa syvällisen oman toimialansa asiantuntemuksen

Verkoston jäsen voi olla myös… (mahdollisia vaihtoehtoja, riippuen organisaatiosta ja
työjärjestyksestä)
•
•

•

Asiakasvastaavamallin kehittämisen tukeminen
Sisäisen yhteistyön ja koordinoinnin varmistaminen asiakasvastaavuudessa
Asiakaspalvelun tuki (substanssikysymykset)
Asiakasvastaavana toimivien ympäristötoimialan asiantuntijoiden tuki (asiakkaan kohtaaminen ja
asiakaspalvelu, sisäisen yhteistyön ja koordinoinnin kysymykset)

Sektorikohtainen yhteydenottotaho, kun asiakkaalla ei ole asiaa vireillä, eikä selkeää yhteydenottotahoa
Tulla tehtäväksi henkilölle, joka muutoinkin jakaa tehtäviä muille asiantuntijoille
− Tällöin voi jakaa myöa asiakokonaisuuden asiakasvastaavuuden toisen virkamiehen tehtäväksi jo ennen
asian vireille tuloa (esim. lupa-asian tulevalle esittelijälle tai vastuuvalvojalle)

Verkostomaisuus tukee organisaatiohahmotelmia ja eri selvitysten suosituksia.

Asiakkuudenhallinta
•
•

Asianhallinnan rinnalle asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmä tai asianhallinnan kehittäminen
asiakkuudenhallinnan suuntaan.
Asiakaskohtaisia vireillä olevia ja jo päättyneitä menettelyjä (asioita) tulee voida tarkastella
asiakas- ja kohdekohtaisesti.
•

•
•
•

•

mahdollistaa eri asioiden (menettelyjen) tiiviimmän yhteen sitomisen ja sovittamisen nykyistä
paremmin.

Asiakkaan vireille laittamat asiat ja niiden etenemisen vaiheet ovat yhtäaikaisesti nähtävissä
•

niin ympäristötoimialan asiantuntijoille kuin asiakkaille

•

Asiakkaan eri asioita hoitavat virkamiehet voivat hoitaa niitä yhteisesti samassa järjestelmässä

•

Valtakunnallisessa viraston asiakasvastaavuudessa tiedon kulku ei voi perustua kahvitunnilla
kollegalta kuultuun tai kaverin kalenterista bongattuun

Oikealla asia- ja asiakaskohtaisella tiedon tallennuksella varmistetaan, että tieto kulkee
sujuvasti Luovan asiantuntijoiden välillä ja myös asiasta vastaavan asiantuntijan vaihtuessa.
Asiakasvastaavuus on mahdotonta ilman asiakkuudenhallintaa. Tällä hetkellä asiakkaan eri
asioiden etenemisen yhtäaikainen seuraaminen ja asiakaskohtaisen tiedon saanti ei
ole mahdollista.

Pienempien kokonaisuuksien asiakkailla asiakkuudenhallinta ja asioiden etenemisen
sähköinen seuranta täyttää jo sinällään asiakasvastaavuuden tarpeet
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Lisää alatunniste

Asioiden hallinta
Yva-menettely

à

Asiakastieto

Asiakkuudenhallinta

Yritys Oy

Natura-arviointi

Asiakastieto

?

Poikkeuslupa

Yritys Oy:n Vaasan tehdas
Yva-menettely
Natura-arviointi

Yva-menettely

Poikkeuslupa

Ympäristölupa

Ympäristölupa

Asiakastieto

Yritys Oy:n vanha
kaatopaikka …
Ympäristölupa

Yritys Oy:n Kuopion …
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Etunimi Sukunimi

Asiakaskysely 12/2018

Suurin osa vastanneista pitää
melko tärkeänä tai erittäin
tärkeänän, että
ympäristötoimialalla seurataan
laitoksen / hankkeen eri
menettelyjen yhteistä
etenemistä.
Ei lainkaan tärkeänä (1 %) tai vain
vähän tärkeänä (3 %) tätä pitää
vain marginaalinen joukko
vastaajista.
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Etunimi Sukunimi

Asiakaskysely 12/2018

Kysyttäessä näkemyksiä eri
asioiden hyödyllisyydestä osana
sähköistä asiointia vastaajat
pitivät vastaajat kaikkein
tärkeimpänä sellaista palvelua,
jossa voi sähköisesti seurata
oman asian etenemistä sen
vireille laittamisen jälkeen
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Etunimi Sukunimi

Resurssitarpeista
VE 1
•

•
•
•

•

Viestikapulana vaihtuva vastuu

Tavoitteena on, että asiakasvastaavuus ei saisi viedä lisää
henkilöstöresursseja, vaan se tuottaa myös sisäistä hyötyä
paremman kokonaishallinnan kautta
Käytännössä kyse myös viraston sisäisestä paremmasta koordinoinnista ja
tiedon kulusta
Asiakasvastaava on myös käytännössä asian käsittelijänä ainakin jossakin
vaiheessa
Asiakasvastaavuutta ei tarjota kaikille, vaan siitä päätetään erikseen, silloin
kun se on tarpeen
Pirelyn hankekoordinaattorit eivät ole kokeneet OTO-tehtävää erityisen
kuormittavaksi. Kyseessä on selvästi OTO-tehtävä
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Resurssitarpeista
VE 2
•

Asiakaskohtainen asiakkuusvastaava

Asiakaskohtaista asiakkuusvastaavuutta ei voitaisi tarjota kaikille asiakkaille
•

Selvästi eritasoisen palvelun tarjoaminen eri asiakkaille aiheuttaa ristiriitaisuutta

•

Millaisia ovat asiakkaat olisivat, joille tällaista palvelua tulisi tarjota?
• Voidaan tarjota vain asiakkaille
• Asioivat usein, jatkuvasti ja toistuvasti
• Useita kohteita eri puolilla Suomea
• Runsas määrä toimenpiteitä vuositasolla hajautuen eri kohteisiin
• Muu erityinen, poikkeava tarve (esim. asioiden julkisuus)

•

Kytkeytyy vahvasti myös koko Luovan kehittämiseen ja siinä tehtävään
asiakkuudenhallintaan ja sen periaatteisiin
•

Asiakkuustiimissä ei tätä työtä vielä tarkemmin aloitettu, (tilanne 1/2019)
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Resurssitarpeista
VE 2

Asiakaskohtainen asiakkuusvastaava

Kuinka paljon em. kriteerit täyttävällä asiakkaalla voi olla asioita ja toimenpiteitä? ESIMERKKEJÄ VALTAKUNNALLISISTA TOIMIJOISTA
•

ESIM 1
•
•
•

•

ESIM 2
•
•
•
•

•

ESIM 3
•
•
•

•

ESIM 4
•
•
•

•

Asioita yhteensä 266
Asioita vireillä 113
Toimenpiteitä yhteensä v.2018 – 131 kpl
Asioita yhteensä 2220
Asioita vireillä 611
Toimenpiteitä yhteensä v.2018 – 597 kpl
Toimenpiteitä yhteensä yhdessä kohteessa v.2018 – 112 kpl
Asioita yhteensä 3733
Asioita vireillä 316
Toimenpiteitä yhteensä v.2018 – 653 kpl
Asioita yhteensä 938
Asioita vireillä 397
Toimenpiteitä yhteensä v.2018 – 595 kpl

Määrät ovat yllättävän pieniä, mutta indikoivat kuitenkin sitä, että VE2:ssa asiakasvastaava ei voi olla mukana
asiakkaan käytännön asioiden hoitamisessa, ellei asiakasvastaavia olisi useampia, tai se rajattaisiin hyvin
harvoihin asiakkaisiin
•
Käytännön työmäärä voidaan kuitenkin hahmottaa tarkemmin vain kokeilujen kautta
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OSA 4 - JATKOEHDOTUKSIA
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Lopuksi
•

Asiakkaan neuvonnassa ja ohjeistuksessa keskeistä on asiakkaan
palvelutarpeiden määritys ja asiakkaan ohjeistus mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo ennen asian vireille tuloa.
•
•

•

Menettelyiden sujuvuus asiakkaan kannalta
Ennakoitavuus viraston sisällä

Kun asiakkaan palvelutarpeen kartoitus tehdään riittävällä
tarkkuudella ja eri menettelyitä yhteensovittaen jo palvelupolun
alkuvaiheessa helpottuu asiakkaan asiointi merkittävästi
•

Tehtävä joko ennen vireilletuloa tai mahdollisimman pian sen jälkeen
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Lopuksi
•
•
•

Asiakkaat arvostavat suoraa yhteyttä asiantuntijaan, joka asiaa
hoitaa tai tulee hoitamaan
Yhteyshenkilöltä odotetaan myös kohteen tuntemusta
käytännössä ja paikan päällä käyntiä
Myös laajempi asiakkuudenhallinta ja erillisen yhden
yhteyshenkilön malli nähdään tarpeelliseksi.
•
•

Myös asiakkaat hahmottavat vaihtoehdossa kuitenkin myös haittoja ja
riskejä
Ympäristötoimialan sisäiseltä kannalta vaihtoehto ei ole ensisijainen,
sillä se vie selvästi enemmän henkilöstövoimavaroja
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Lopuksi
•

Asiakasvastaavuus on työkalu havaitun käytännön ongelman
ratkaisuun, tai strategisen tavoitteen toteuttamiseen
•

•

Asiakasvastaavuutta tärkeämpää ovat ympäristötoimialan
sisällä sujuva hyvä yhteistyö, yhtenäiset toimintatavat ja
asiakkuudenhallinnan mahdollistaminen sähköisesti.
•

•
•

Parhaassa tapauksessa molemmat

Asiakasvastaavuus on vain yksi työkalu, ei välttämättömyys

Osa asiakkaista näkee asiointinsa vahvasti kokonaisuutena ja
yhtenä jatkumona, eikä näe siinä erilaisia vaiheita.
Toisaalta odotukset ovat eri vaiheissa erilaisia ja myös
kanavoituvat vahviten vaiheeseen, jossa asiakkaalla on
asioita/menettelyjä vireillä.
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Lopuksi
•

Työpajassa (3.9) vertailtiin kahta hyvin eri tyyppistä
asiakasvastaavamallia
•
•

•

Asiakasymmärrystä on syvennettävä edelleen parhaiden ratkaisujen
löytämiseksi
•

•

Selvästi eniten kannatusta sai substanssiasiantuntemukseen, selkeään
vastuutukseen ja yhteistyöhön perustuva malli (VE1)
Toisaalta myös asiakaskohtaisella asiakasvastaavalla (VE2) oli vahvat
kannattajansa

Pitäisi osata ymmärtää sellaiset tarpeet, joita asiakas ei osaa kertoa vain
kysymällä. Tarkemmat tarpeet ja odotukset eivät vaikuta jaottuvan suoraan
esim. asiakkaan koonkaan mukaan
• Kokeilukehittäminen ja mahdollinen palvelumuotoilu

Asiakasvastaavuus ei ole välttämättömyys. Asiakasvastaavuutta
keskeisempää ovat toimivat sisäiset yhteiset toimintatavat
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Jatkokehittäminen
•

Muiden julkishallinnon esimerkkien pohjalta asiakasvastaavuuden
parhaat tavat löytyvät vain kokeilukehittämällä käytännössä
•

•

Organisaatiosuunnittelun edetessä on pohdittava kuka/mikä taho
päättää asiakasvastaavan käyttöönotosta yksittäisessä hankkeessa?
•
•

•

Toimintatavan kehittäminen tulisi olla joustavaa ja käytännöllistä myös sen
mahdollisen käyttöönoton jälkeen

Haastava hahmoteltava ilman organisaatiota
Voidaanko päättää sektorilla, vai täytyykö päättää ”keskitetysti”
(valtakunnallisen yhdenmukaisuuden varmistaminen siinä keille
asiakasvastaavuutta tarjotaan)

CRM / projektinhallintatyökalu / tietopankki on keskeinen
asiakasvastaavuuden onnistumiseksi
•

Täyttäisi jo sinällään ison osan asiakasvastaavuuden tarpeesta
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Lisää alatunniste

MAHDOLLISIA KOKEILUJA
A

ENNAKOLLISESTI

Kokeilu 1 - Ennakollinen suunnitelma – yhden luukun palveluiden edistämiseksi
1. Virastolla on lista palveluista, joita asiakkaalle tarjotaan
2. Toiminnanharjoittaja listaa mitä palveluja tarvitsee
3. Toiminnanharjoittaja hahmottelee palveluiden järjestyksen, keskinäisen riippuvaisuuden ja
aikataulutoiveen
4. Toimitetaan viranomaiselle ennen ennakkoneuvottelua
5. Kerätään asiakkaalta palaute (osa 1)
6. Viranomainen käy asiakkaan suunnitelman sisäisesti läpi ennen ennakkoneuvottelua
7. Käydään läpi ennakkoneuvottelussa. Viranomainen ottaa kantaa, muokataan yhdessä
suunnitelmaa.
8.

•

à Eli yhteensovitetaan käytännössä Luovan palveluja yhdessä asiakkaan kanssa.

Kerätään asiakkaalta ja viraston sisältä palaute (osa 2)

Kokeilu 2 - Uusien termien määritys ja integrointi nykyiseen toimintaan
Ei hahmoteltu tarkemmin
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MAHDOLLISIA KOKEILUJA
B

VIREILLÄ OLON AIKANA

Kokeilu 3: Asiakkuudenhallinta ja projektinhallinta sähköisesti
• Kokeillaan asiakkaan asioiden hallinnan järjestelmää tai
projektinhallinnan työkalua
•
•

(Miten voitaisiin kokeilla? Jokin CRM-järjestelmä koekäyttöön?)
Tai tehdään palvelumuotoilu mahdollisesta asiakkuudenhallinnan
järjestelmästä (mahdollinen yhteistyö koko Luovan tasolla)

Kokeilu 4: Ennakollisen suunnitelman toteutuminen käytännössä
1. Seurataan kokeilussa 1 laaditun ennakollisen suunnitelman toteutumista
2. Kerätään asiakkailta palaute
3. Kerätään viranomaisten palaute

MAHDOLLISIA KOKEILUJA
C

JÄLKIVALVONTA
Kokeilu 5: Tehtävänkuvan määritys, toimintamallin
laadinta, valvontapäälliköiden neuvottelu oikeasta mallista
•
•

palvelumallin/-kriteeristön kehittäminen (hyvät käytännöt,
laadun yhtenäistyminen) à voi tilata konsultilta
palautteen pyytäminen asiakkailta

Kokeilu 6: käytännön kokeilu ELYissä (toimintakulttuurin
muutos voitaisiin tehdä jo ennen Luovaa.)
Kokeilu 7: johtajakoulutuksen lopputyön aihe (asiakas
mukana suunnittelussa)

MAHDOLLISIA KOKEILUJA
VE2

ASIAKASKOHTAINEN ASIAKASVASTAAVA
Kokeilu 8: Asiakaskohtainen asiakasvastaava ennakollisessa vaiheessa
• Yksi virkamies vastuussa yhden valtakunnallisen asiakkaan kaikkien
ennakollisten yhteisneuvottelujen järjestämisestä.
•

Samalla voidaan hahmottaa tarkemmin resurssitarpeita

Kokeilu 9: Asiakaskohtainen asiakasvastaava muutoin
• Yksi virkamies OTO-yhteyshenkilönä valtakunnalliselle asiakkaalle
tämän kaikissa asioissa
Kokeilu 10: Erilaisten ennakollisten suunnitelmien kokeilua (laadinta +
toteutus) ilman että asiakasvastaava on itse myöhemmin mukana
asioiden käsittelyssä

