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Tiivistelmä 
 
 
 
Tiehallinnon asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelmaan si-
sältyvä asiakkuusosaamisen kehittäminen kuuluu koko Tiehallinnon osaami-
sen kehittämisen alaisuuteen. Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämis-
ohjelman tavoitteena on edistää asiakkuusstrategian toteuttamista tunnistet-
tujen asiakkuusosaamisalueiden kehittämisen kautta. Suunnitelmassa käsi-
tellään asiakkuusosaamisen kehittämisen tavoitteita, Tiehallinnon asiakkuus-
toiminnon tavoitetilaa, asiakkuusosaamisen painopistealueita ja sisältöjä se-
kä erillistä asiakkuusosaamisen koulutusohjelmaa. 
 
Tärkeimmät asiakkuusprosessin (asiakkuustoiminnon) asiakkuusajatteluun 
ja -osaamiseen liittyvät laajemmat kehitysalueet liittyvät tarpeiden selvittämi-
seen ja tyytyväisyyden mittaamiseen sekä arvoverkoston hallintaan. Tässä 
kehittämisohjelmassa on tunnistettu seuraavia asiakkuusosaamisen alueita: 
asiakaslähtöinen Tiehallinto, tutkimustaito, asiakkuustiedon hallinta, viestintä 
ja asiakaspalvelu. 
 
Kehittämissuunnitelmassa esitellään suunnitellut asiakkuusosaamista edis-
täviä koulutukset. Asiakkuuden omien koulutuksien kohderyhmät ovat kaikki 
tiehallintolaiset, asiantuntijat sekä päällikkö- ja johtotaso. Asiakkuusajattelua 
ja -osaamista sisältyy myös muiden prosessien ja Tiehallinnon yleisten kou-
lutuksien teemakokonaisuuksiin.  
 
Tämä kehittämissuunnitelma ja siinä kuvatut koulutukset tullaan toteutta-
maan vuosien 2004 - 2007 välisenä aikana.  
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1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAVOITE 
Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on 
kartoittaa tärkeimmät asiakkuusosaamisen alueet sekä hahmottaa niiden 
luontevinta paikkaa Tiehallinnon eri koulutusohjelmissa ja ajankohtaiskoulu-
tuksissa. 
 
Kehittämissuunnitelma laaditaan ja toteutetaan osana Tiehallinnon osaami-
sen kehittämistä. Sisältö asiakkuusosaamisen kehittämissuunnitelmaan laa-
ditaan asiakkuusprosessissa. Sisällön laadintaan tehdään myös yhteistyös-
sä henkilöstöprosessin kanssa. Ohjelma suunnitellaan kokonaisuutena. To-
teuttaminen tapahtuu vaiheittain vuosittain priorisoidussa järjestyksessä. 
 
Asiakkuusosaamisen kehittämissuunnitelma tukee osaltaan Tiehallinnon uu-
distusta. Ko. suunnitelmassa kuvattujen koulutusalueiden sisältö sovitetaan 
tukemaan Tiehallinnon osaamisen kehittämisohjelmaa. 
 
Asiakkuusosaamiseen ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseen liittyvää koulu-
tusta tulee Tiehallinnossa järjestää koska: 
 
• Asiakkuus on kaikkien tiehallintolaisten asia; asiakaslähtöistä ajattelua 

tulee Tiehallinnossa voimistaa. Asiakaslähtöisyyden toteuttamista on teh-
tävä kaikissa Tiehallinnon toiminnoissa. 

• Se auttaa väkeä ymmärtämään ja priorisoimaan toiminnan tavoitteet pa-
remmin. 

• Toiminnan vaikuttavuuden parempi ymmärrys on tärkeää. 
• Tavoitteellisen ja suunnitelmallisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön va-

kiinnuttaminen toimintatapana on tärkeää. 
• Eri prosesseja tulee saada mukaan asiakkuusstrategian toteuttamiseen. 

Tämä näkyisi yhteistoiminnan lisääntymisenä ja asiakkuusajatusten nä-
kymisenä suunnitelmissa ja käytännössä. 

• Uusia verkottuneita toimintatapojen kautta saadaan paras osaaminen 
käyttöön, opitaan jakamaan ja hankkimaan osaamista sekä voidaan 
hyödyntää paremmin kumppanien osaamista (1+1=3). 

• Asiakaspalvelua täytyy parantaa. 
• Jos asiakkuusosaaminen ei parane, niin se heikkenee. 
 
Tämä kehittämissuunnitelma, ja siinä olevien eri koulutustilaisuuksien toteut-
taminen edistää osaltaan asiakkuusstrategian toimeenpanoa. Suunnitellut 
koulutukset ovat toteutuksiltaan erilaisissa kehitysvaiheissa. Joitakin koulu-
tuksia on toteutettu jo useaan kertaan eri kohderyhmille ja joitakin ollaan 
alustavasti suunniteltu, vaikka niiden toteuttamistarve riippuukin eri kehitys-
hankkeiden etenemisestä. Kehittämisohjelmassa kuvattuja asiakkuuskoulu-
tuksia järjestetään ainakin vuosina 2004 - 2007. 
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2 ASIAKKUUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN 
TIEHALLINNOSSA 

 

2.1 Osaamisen kehittäminen Tiehallinnossa 

Tiehallinnon osaamisen kehittämisohjelma hyväksyttiin Tiehallinnon johto-
ryhmässä joulukuussa 2003. Kehittämisohjelma tähtää Tiehallinnon osaami-
sen vahvistamiseen ja uudistamiseen. Siinä on kuvattu Tiehallinnon osaami-
sen kehittämisen painopisteet ja kehittämisohjelman toteutuksen periaatteet. 
Suuria koulutusohjelmia rakennetaan liikennejärjestelmäosaamiselle, han-
kintaosaamiselle, projektinhallinnalle, tiedonhallinnalle ja asiakkuusosaa-
miselle.  
 

2.2 Asiakkuusosaaminen Tiehallinnossa 

Nykyistä Tiehallinnon asiakkuusosaamisen tasoa ja olemassa olevan osaa-
miskuilun kartoitusta ei ole selvitetty. Tätä tietoa voidaan tarvittaessa kerätä 
mm. tiimi- ja esimiesarvioinneista ja työtyytyväisyystutkimusten tuloksista. 
Erillistä selvitystä ei asian tiimoilta tulla tekemään. 
 
Asiakkuusprosessi on toiminut vasta vuodesta 2001 alkaen, joten organisaa-
tion henkilöstön asiakkuusosaamisessa ja siihen liittyvissä eri osaamisalu-
eissa voidaan yleisesti havaita kehittämistarvetta. Toisaalta asiakkuustyötä 
on Tiehallinnossa ja sitä edeltävissä organisaatioissa tehty aina. 
 

2.2.1 Toteutuneet asiakkuusosaamisen koulutustilaisuudet 

Valtakunnan taso 
Vuonna 2003 järjestettiin kaikille tiehallintolaisille mahdollisuus osallistua 
studia generalia- luennoille ja asiakkuuden abc-seminaareihin. Näiden lisäk-
si on järjestetty rajatummalle kohderyhmälle viestintäkoulutusta. Syksyllä 
2003 järjestettiin asiakkuusstrategian toteuttamiseen liittyvä tulosyksikkökier-
ros. Kaikille tiehallintolaisille jaettiin asiakkuusaapinen. 
 
Tulosyksikkötaso 
Tiepiirikohtaista koulutusta on järjestetty vuonna 2003 ainakin Savo-
Karjalan, Keski-Suomen ja Oulun tiepiireissä. Savo-Karjalan tiepiiri on suun-
nitellut oman osaamisen kehittämisen koulutusohjelman, Keski-Suomen tie-
piirillä on ELO- ohjelma ja Oulun tiepiiri on järjestänyt omaa viestintäkoulu-
tusta.  
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3 ASIAKKUUSPROSESSIN (ASIAKKUUSTOIMINNON) 
TAVOITETILA VUONNA 2007 

 
Tavoitetilassa Tiehallinnon toiminta on sidosryhmien mielestä tehokasta ja 
täsmällistä. Tärkeiksi tunnistettuja sidosryhmäsuhteita hoidetaan yhteisesti 
sovitulla tavalla. Sidosryhmäyhteistyöstä saatu hyöty asiakkaalle on toden-
nettavissa. Sidosryhmätietoa kerätään, tallennetaan ja käsitellään suunni-
telmallisesti ja vain tarvittaessa. Käytössä on yksi tietovarastoja hyödyntävä 
tietojärjestelmä. Sidosryhmätiedolla on vain yksi omistaja. 

3.1 Tarpeiden selvittäminen ja tyytyväisyyden mittaus 

Tiehallinnon säännöllisesti teettämät asiakkuustutkimukset on valittu ja va-
linnalla on hyväksymismenettely. Tutkimukset tehdään säännöllisesti ja ne 
muodostavat kokonaisuuden suunnittelusta tulosten hyödyntämiseen. Tut-
kimussopimukset ovat monivuotisia ja kilpailuttamalla syntyneitä. Tilanne-
kohtaisia asiakkuustutkimuksia (ei säännöllisiä) teetetään koordinoidusti ja 
kilpailuttamalla hyväksymismenettelyn jälkeen. 
 
Kaikki tehdyt ja tehtävät asiakkuustutkimukset ovat tiedossa ja julkisia, sa-
moin kuin Tiehallinnon saama palaute. 
 
Toimintaympäristötieto muodostuu kokoamalla ja tiivistämällä ulkoisia tieto-
lähteitä tienpitovaikutusten kannalta. Omia erityisselvityksiä teetetään vähän. 
Kysyntäennakoinnit esitetään Tiehallinnon tarpeisiin sovitettuina tieliikenne-
ennusteina. Omilla toiminta-alueillaan prosessit hankkivat tarvitsemansa eri-
tyisen toimintaympäristötiedon itse, esimerkiksi hankinta markkinatiedon, 
mutta nämä asiat liitetään samaan esityskokonaisuuteen. 
 
Tutkimus- ja toimintaympäristötiedon levitystapa on intranet, internet sekä 
mahdollisesti jokin julkaisu (nykyisin Tulevaisuuden näkymät). Esitystapa 
sovitetaan vastaamaan tiedon käyttäjien tarpeita ja viestinnän tavoitetilaa. 
Tutkimustieto leviää myös yhteyshenkilöverkon kautta. 
 

3.2 Arvoverkoston hallinta 

Arvoverkoston hallinta on yksi Tiehallinnon menestystekijöistä. Arvoverkosto 
on muuttuva resurssi, jonka hyödyntämistä on ohjattava. 
 
Arvoverkoston hallinta - toiminnossa koordinoidaan Tiehallinnon arvoverkos-
ton "kokoonpanoa" ja Tiehallinnon asemaa siinä. Siinä tehdään Tiehallin-
nossa ja sen arvoverkostossa kerättyä tietoa hyödyntäen johtopäätökset oh-
jaukselle arvoverkoston kokoonpanon muutoksesta.  
 
Toiminnossa vastataan arvoverkoston hallintaan liittyvien toimintatapojen, -
menetelmien, –ohjeiden ja osaamisen kehittämisestä sekä toimintamallin 
mukaisen systemaattisen sidosryhmäyhteistyön tuesta koko organisaatiolle. 
Erityisesti tuetaan uuden yhteistyön käynnistymisvaihetta. 
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Toiminnossa koordinoidaan Tiehallinnon sisäistä vastuunjakoa eri yhteis-
työsuhteiden hoitamisessa sekä sidosryhmäsuhteissa syntyneen tiedon yh-
teiskäyttöisyyden lisäämistä. 
 
Toiminnossa kehitetään sidosryhmätiedon tallentamis-, hallinta-, käsittely- ja 
analysointiratkaisuja, jotka mahdollistavat entistä tehokkaamman toiminnan. 
Ne nostavat käytettävissä olevan tiedon laatua ja parantavat yhä monipuoli-
simmista lähteistä tulevan sidosryhmätiedon paremman hyödyntämisen ko-
ko organisaatiossa. 
 
Jokaisessa tulosyksikössä on nimetty asiakkuusvastaava, joka vastaa asia-
kaslähtöisten toimintatapojen käyttöönotosta omassa tulosyksikössä sekä 
osallistuu prosessin jatkuvaan kehittämiseen. Asiakkuusvastaavan tehtävä 
voi olla sivutoiminen. Tärkeiden sidosryhmäsuhteiden hoitaminen on vastuu-
tettu useille eri henkilöille. 
 
 

3.3 Viestinnän kehittäminen 

Viestinnän toimintalinjoissa kuvattuun toimintaan pääseminen edellyttää 
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä viestinnän kehittämistä. Lähivuosien Tie-
hallinnon viestinnän kehittämisen kohteita ovat sisäisen viestinnän osalta 
mm. viestinnän kynnyksen alentaminen ja asiantuntijuuden parempi näkymi-
nen julkisuuden keskustelussa ja mediassa sekä erilaiset ulkoisen viestinnän 
kehittämistoimet. 
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4 ASIAKKUUSOSAAMISEN PAINOPISTEALUEET 

 
Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelmassa tullaan lähtö-
kohtaisesti etenemään vuonna 2003 asiakkuusprosessissa laaditun "suunni-
telman" pohjalta. Siinä tärkeimmät asiakkuusosaamisen alueet ja niiden 
pääasialliset sisällöt on tunnistettu ja eritelty seuraavasti: 
 
Asiakaslähtöinen Tiehallinto 
• Asiakkuusajattelun teoria ja asiakkuusajattelu Tiehallinnossa 
• Sidosryhmäsuhteiden johtaminen ja hallinta 
• Verkosto-osaaminen 
• Viestinnän periaatteet ja tavoitteet Tiehallinnossa 
 
Tutkimustaito 
• Asiakastutkimusten tavoitteet ja hyödyt 
• Tutkimusmenetelmät, mittarit ja välineet 
• Tutkimuksen toteuttamisen vaiheet 
• Tutkimustulosten analysointi, tutkimuksen raportointi ja yhteenveto 
• Tutkimustiedon hyödyntäminen ja jatkotoimenpiteiden vaiheet 
 
Asiakkuustiedon hallinta  
• Sidosryhmätietojen hallintajärjestelmät 
 
Viestintä  
• Suomen-, ruotsin- ja englanninkielen taito, suullinen ja kirjallinen ilmaisu, 

neuvottelutaito 
• Viestintätaitotaito 
• Kriisiviestintä 
 
Asiakaspalvelu 
• Asiakastilanteeseen vaikuttavia tekijöitä, vaikean asiakkaan kohtaaminen 
• Ratkaisuja ongelmatilanteisiin ja neuvottelutaito 
• Asiakaspalvelu viestintätilanteena (kirjallinen ja suullinen viestintä) 
• Menestyvä puhelin- ja sähköpostivuorovaikutus 
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5 ASIAKKUUSOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA 

 
Tiehallinnon asiakkuusosaamisen kehittämisen kohderyhmiä on tunnistettu 
olevan kolmenlaisia. Näitä sekä näille kohdennettuja sekä olemassa että 
suunnitteilla olevia koulutuksia kuvataan tämän luvun sisällä. 

5.1 Koulutuksen kohderyhmät 

 
Asiakkuus on kaikkien tiehallintolaisten asia. Asiakaslähtöisyyden tulee nä-
kyä kaikessa tekemisessämme. Visiota tuetaan rakentamalla mm. 
verkkopohjainen opiskelupaketti kaikkien tiehallintolaisten käyttöön. 
Asiakkuuden sinettikoulutuspaketin sisältöä voidaan opiskella esim. 
tiimeissä ja tulosyksiköiden kehittämispäivillä. 
 
Kaiken toimintamme tulee olla asiakaslähtöistä. Asiakkuusosaamisen vie-
mistä kaikkeen toimintaan edistetään tarjoamalla Tiehallinnon esimiehille, 
projektipäälliköille ja mm. hankinnan ja liikennejärjestelmän eri asiantuntijoil-
le heidän työssään tarvitsemaa teoreettisen tason asiakkuusymmärrystä, 
tietoa sidosryhmäyhteistyön asioista, graafisesta ohjeistuksesta, asiakkuus-
tutkimusten hyödyntämisestä sekä asiakaspalvelu- ja viestintäkoulutusta. 
Koulutuksesta osa hoidetaan erilaisten neuvottelupäivien yhteydessä. 
   
Huolehdimme paremmin arvoverkostostamme ja sen toimivuudesta. Tätä 
asiakaslähtöistä visiota edistetään tarjoamalla Tiehallinnon päällikkö- ja joh-
totasolle teoreettisen tason asiakkuusymmärrystä, sidosryhmäyhteistyön 
salkunhallintaan liittyvää tietoa Tiehallinnon sidosryhmäyhteistyön hoidosta 
ja sitä koskettavista selvityksistä. Tämän lisäksi ko. kohderyhmä tarvitsee 
viestintäkoulutusta. Osia kohderyhmälle suunnatuista koulutusteemoista 
hoidetaan erilaisten neuvottelupäivien yhteydessä. 
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5.2 Asiakkuuden omia koulutuksia 

Sinettiin asiakkuusasioiden nettiopiskelumateriaali.  
Kohderyhmä:  Kaikki tiehallintolaiset 
Tavoitteet: Asiakkuusosaamisen vahvistaminen kaikille tiehallintolaisil-

le organisaation eri tasoilla. 
Aikataulu: Sisällön kerääminen on pääosin suoritettu. Materiaalin 
 muokkaus ja verkkoympäristön rakentaminen suoritetaan 
 mahdollisesti vuoden 2005 aikana. 
Toteuttaja: ? 
Sisältö: 1) Asiakkuusstrategia tutuksi, asiakkuuden teoriataustaa 
 2) Mitä tarkoittaa systemaattinen sidosryhmäyhteistyö? 
 3) Yleistietoa Tiehallinnon asiakastutkimuksista 
 4) Otteita viestinnän toimintalinjoista 
 5) Perusviestit 
 6) Kriisiviestinnän tietopaketti 
 7) Kuinka kirjoitan ymmärrettävästi? 

    Kielenhuoltoa, virkakieltä   
8) Opastusta nettikirjoittamiseen 

  
Sinettiin rakennetaan kaikille tiehallintolaisille kohdistettu 
tietoiskunomainen koulutuskokonaisuus itseopiskelupake-
tin muodossa. Asiakkuusosaamisen sinettiopiskelupaketin 
voisi rakentaa konsultti, joka on valmistellut myös nyt käy-
tössä olevan perehdyttämissivuston. Sisällön rakentaminen 
saattaa syntyä helposti ja toteutus ei ole kovin kallis.  
Materiaalia löytyy liitteestä I. 

Vastuuhenkilö: n.n. / asiakkuus 
Rahoitus: Budjettivarauksia verkkokurssiympäristön rakentamiseen ei 
 ole tehty vuoden 2004 puolelle.  
 
 
Viestintäkoulutus  
Kohderyhmä: Tiehallinnon johtajat, tiedottajat ja asiantuntijat 
Tavoitteet: Tiehallinnon avainhenkilöiden ja viestintää hoitavien vies-

tinnän osaamisen, henkilökohtaisten viestintätaitojen ja 
median kanssa toimimisen kehittäminen. 

Aikataulu:  Järjestetään tarpeen vaatiessa. Vuonna 2003 järjestettiin 
kolme tilaisuutta ja vuonna 2004 järjestetään yhteensä viisi 
erillistä viestintäkoulutusta. 

Kouluttaja: Inforviestintä Oy  
Sisältö: Median toiminta, onnistu haastatteluissa, vakuuta yleisösi. 
Vastuuhenkilö: Johanna Vessonen 
Rahoitus: Osallistujat maksavat oman osallistumisensa. 
 
 
Graafiseen ohjeistukseen liittyvä koulutus 
Kohderyhmä: Tiedottajat ja julkaisujen parissa työskentelevät henkilöt 
Tavoitteet: Tavoitteena on parantaa graafisen ohjeistuksen käyttöä ja 

noudattamista Tiehallinnossa. 
Aikataulu:  
Kouluttaja: Talon sisäinen kouluttaja? 
Sisältö: Sisältö täsmentyy myöhemmin. Koulutukseen sisältyy jul-

kaisujen tekemiseen liittyviä käytännön graafisten taitojen 
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harjoittelua sekä graafisen ohjeistuksen läpikäyntiä atk-
luokassa. 

 Graafinen ohjeisto: 
 http://sinetti/sinetti/Yhteiset/Graafinen_ohjeisto/index.html 
Vastuuhenkilö: n.n. / asiakkuus 
Rahoitus: Toteutetaan omana työnä. 
 
 
Sidosryhmäyhteistyön palaute- ja keskustelutilaisuus 
Kohderyhmä: Sidosryhmäyhteistyön vastuuhenkilöt, joiden vastuulla ole-

vat sidosryhmäsuhteet kuuluvat vuonna 2004 systematisoi-
tavien piiriin.  

Tavoitteet: Tilaisuudessa kerätään palautetta yhteistyötahojen kanssa 
tehtävän systemaattisen sidosryhmäyhteistyön hoidosta. 
Näitä tietoja hyödynnetään sidosryhmäyhteistyön systema-
tiikan edelleen kehittämissä sekä tulevien vastuuhenkilöi-
den koulutustilaisuuden suunnittelussa. 

  
 Vastuuhenkilöt saavat ajankohtaista tietoa mm. Tiehallin-

non sidosryhmäyhteistyön arvioinnista sekä vuorovaikutus-
tulostavoitteen sen hetkisestä tilanteesta. 

Ajankohta ja 
aikataulu: 9.9.2004 klo 10.00 - 15.30, KH 3-4. 
Kouluttaja: Tuominen ja Isokangas 
Sisältö: Tilaisuudessa keskustellaan sidosryhmäyhteistyön hoitoon 

liittyvistä teemoista. Tämä tehdään suurelta osin vuoden 
aikana muodostetuissa vastuuhenkilöverkostoissa. Ko. 
ryhmissä käsitellään käyttöönotetun toimintatavan hyviä ja 
kehitettäviä puolia. Lisäksi pohditaan, miten tulevia vastuu-
henkilöitä tulisi opastaa. Käydään esim. läpi niitä tietotar-
peita, mitä nykyiset vastuuhenkilöt olisivat systematiikan 
käyttöönoton alkuvaiheissa kaivanneet. 

Vastuuhenkilö: Asta Tuominen ja Hannele Isokangas 
Rahoitus: Toteutetaan omana työnä. 
 
 
Sidosryhmävastuuhenkilöiden neuvottelupäivä 
Kohderyhmä: Sidosryhmäyhteistyön vastuuhenkilöt, joiden vastuulla 
 olevat sidosryhmäsuhteet otetaan systematiikan piiriin 
 vuonna 2005.  
Tavoitteet: Vastuuhenkilöt saavat tietoa Tiehallinnon systemaattisesta 

sidosryhmäyhteistyöstä, siihen liittyvistä taustoista, toimin-
tatavasta, nykyisten vastuuhenkilöiden kokemuksista ja 
näkemyksistä sekä siitä, mitä heiltä vastuuhenkilöinä odo-
tetaan. 

Ajankohta ja 
aikataulu: Marras- tai joulukuussa 2004 n. 6-7 h. 
 Vastaavia koulutuspäiviä tullaan organisoimaan vuosittain 
 aina uusien vastuuhenkilöiden valinnan jälkeen.  
Kouluttaja: Asta Tuominen & n.n. 
Sisältö: Alustajaksi pyydetään ulkopuolinen puhuja, joka edustaa 

jotakin Tiehallinnon tärkeää sidosryhmää. Tarkastellaan 
 Tiehallinnon systemaattiseen sidosryhmäyhteistyöhön liit-

tyviä teemoja ja toimintamallin logiikkaa seuraavin teemoin: 
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• Tavoitteiden asettaminen - ennakkotehtävän läpikäyn-
tiä  

• Yhteistyömuotojen ja foorumien valinta 
• Vastuiden määrittely- ennakkotehtävän läpikäyntiä 

Mitkä ovat vastuuhenkilöiden tehtävät ja roolit?  
Miten sisäisessä ja ulkoisessa verkostossa toimitaan? 
Miten toimiva Tiehallinnon sisäinen koordinaatio raken-
netaan? Nykyiset vastuuhenkilöt kertovat kokemuksi-
aan.  

• Toimintasuunnitelman tekeminen 
• Toiminta, sidosryhmäyhteistyön dokumentteihin liittyvä 

tiedonhallinta 
• Arviointi 
• Johtopäätösten teko 

Ennakko-  
tehtävä:  Valtakunnalliset vastuuhenkilöt: 

Pohdi, mitkä ovat vastuullasi olevan sidosryhmäyhteistyön 
Tiehallintotasoiset tavoitteet. Tavoitteissa tulee näkyä Tie-
hallinnon toiminnan asiakaslähtöisyys. Tavoitteiden tulee 
perustua selvitettyihin yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpei-
siin ja niiden tulee olla strategioiden linjausten mukaisia. 

  
 Alueelliset vastuuhenkilöt: 
 Pohdi, mitkä ovat alueellisen vastuuhenkilön näkökulmasta 
 tärkeimmät odotukset Tiehallinnon ko. sidosryhmän kanssa 
 toimivan vastuuhenkilöverkon toiminnalle eli mitä tukea 
 vastuuhenkilöverkko voisi sidosryhmäyhteistyölle tuottaa ja 
 mitä sisäisiä toimintamalleja ko. toimintaan tarvitaan. 
Rahoitus: Toteutetaan omana työnä. 
 
 
Asiakaspalvelukoulutus 
Kohderyhmä: Tiehallinnon asiakaspalvelussa toimivat henkilöt, mahdolli-

sesti myös tietarkastajat 
Tavoitteet: Tavoitteena on kouluttaa kohderyhmän ihmisiä onnistu-

maan paremmin ja laadukkaammin asiakaspalvelutyössä 
ja asiakkaan kohtaamisessa. 

Aikataulu: Koulutuksen ajankohta selviää Tiehallinnon asiakaspalve-
lun ja neuvonnan tavoitetilaprojektin etenemisen myötä ja / 
tai muun, projektista riippumattoman, kysynnän kasvaessa.  

Kouluttaja: n.n. 
Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi esim. vuorovaikutustilantee-

seen vaikuttavia tekijöitä ja ratkaisuja yleisiin ongelmatilan-
teisiin. Siellä opetetaan vaikean asiakkaan kohtaamista ja 
neuvottelutaitoja. Koulutuksessa käydään läpi myös Tiehal-
linnon kriisinhallintaan liittyviä asioita. Tämän lisäksi selvi-
tetään, mitä on asiakaspalvelu viestintätilanteena sekä kir-
jallisen että suullisen viestinnän kannalta (sähköposti- ja 
puhelinvuorovaikutus). Koulutukseen kuuluu mahdollisesti 
myös asiakaspalvelijoille kuuluvaa www-sivujen päivi-
tysopastusta. 
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Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan räätälöidysti yllä ole-
valle kohderyhmälle ja heidän osaamistarpeensa huomi-
oon ottaen. 

Vastuuhenkilö: Suvi Vainio / n.n. 
Rahoitus: 
 
Asiakastutkimusten suunnittelu ja hyödyntäminen 
Kohderyhmä: n. 10 asiakastutkimusten parissa työskentelevää henkilöä 
 eri tulosyksiköistä sekä myöhemmin tarkentuva joukko 
 Tiehallinnon eri asiantuntijoita. 
Tavoitteet: Ks. kohtaa sisältö. 
Aikataulu: Kevät 2005 
Kouluttaja: Talon sisäinen kouluttaja? Alustajaksi voidaan tarvittaessa 
 hankkia ulkopuolinen asiantuntija.  
Sisältö: Koulutuksessa keskitytään pääasiassa kvantitatiivisten 

asiakastutkimusten suunnitteluun ja hyödyntämiseen tut-
kimuksen teettäjän näkökulmasta. Siellä käsitellään asia-
kastutkimuksissa käytettäviä menetelmiä, mittareita ja väli-
neitä sekä tutkimuskalenterin hyödyntämistä tutkimusten 
suunnittelussa. Koulutuksessa käydään läpi kvantitatiivisiin 
tutkimuksiin liittyviä peruskäsitteitä ja analysointimenetel-
miä. Tässä tavoitteena on ymmärtää, mitä kullakin termillä 
tarkoitetaan, ei niinkään osata niitä itse käyttää. Tutkimus-
tulosten hyödyntäminen ja hyödynnettävyyden varmistami-
nen muodostavat merkittävän osan koulutusta. Päivän ai-
kana annetaan eväitä tulosten tulkitsemiseen, vertailuun 
muihin tietoihin sekä hyödyntämiseen Tiehallinnon toimin-
nassa. 

Vastuuhenkilö: Anu Kruth 
Rahoitus: Koulutus toteutetaan pääosin omana työnä. 
 
Asiakastiedon analysointi 
Kohderyhmä: Asiakastiedon analysoinnista tulosyksiköissä vastaavat ja 
 analysointia valmistelevat henkilöt, n. 10-20 henkilöä. 
Tavoitteet: Luoda edellytykset onnistuneelle asiakastiedon analysoin-

nille 
Aikataulu: Järjestetään tarpeen vaatiessa, ensimmäinen esimerkiksi 
 helmikuussa 2005 
Kouluttaja: Tiehallinnon sisäiset kouluttajat 
Sisältö: Koulutus koostuu kolmesta osasta: 
 A) Asiakastiedon eri tietolähteet 
 Käydään läpi kaikki asiakastiedon tietolähteet: miten tiedot 

hankitaan, missä muodossa tiedot ovat olemassa, mistä 
tiedot löytyvät ja miten tietoja tulkitaan. 

 B) Tietojen yhdistely 
 Miten eri tietolähteiden tiedoista muodostuu kokonaisuus? 
 C) Tiimin analysointitilaisuuden järjestäminen 
 Miten tiimianalyysi kannattaa valmistella? Miten löytyvät 
 parhaat ideat? Millaisia kokoustekniikoita on olemassa? 
Vastuuhenkilö: Tuovi Päiviö-Leppänen 
Rahoitus: Toteutetaan oman työnä. 
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Asiakastiedon hallinta- koulutus 
Kohderyhmä: Sidosryhmäyhteistyössä mukana olevat, asiakaspalvelussa 

toimivat, Tiehallinnon johto 
Tavoitteet: Asiakas- ja sidosryhmätiedon hallinnan perusteiden ja 

hyödyntämisen aktivointi sekä asiakastietojärjestelmän 
käytön hallinta. 

Aikataulu: Ajankohta selviää eAsiakkuus -projektin edetessä. 
Kouluttaja: Konsultti ja Tiehallinnon sisäiset kouluttajat 
Sisältö: Asiakastiedon hallinnan koulutus tukee muuta asiak-

kuusosaamisen ohjelmaa.  
 Koulutus koostuu kahdesta osasta:  

A) Asiakaslähtöisyys ja uudet toimintatavat osassa vah-
vistetaan ja syvennetään sidosryhmäyhteistyön, asia-
kaspalvelun ja asiakastutkimustiedon koulutuksessa 
saatua osaamista (ajatusmallin muutos, uudet toimin-
tatavat, mittarit, vastuut)  

B) Asiakkuustiedon työkalut osassa hankitaan asiak-
kuus/sidosryhmätiedon järjestelmän käyttövalmiudet 
ja omaksutaan järjestelmän aktiivikäytön mahdollis-
tamat tiedon hyödyntämiskohteet. 

Vastuuhenkilö: Leena Sälejoki-Hiekkanen  
Rahoitus:  
 
Lisäksi asiakkuus- ja viestintäosaamista tukevaa koulutusta on järjestetty eri 
tulosyksiköissä toimiville kohderyhmän henkilöille mm. internet-projektin yh-
teydessä ja sidosryhmärekisterien ylläpitäjille. Suunnitteilla on myös Pho-
toShop- koulutusta tiedottajille. 
 

5.2.1 Asiakkuuskoulutusten toteuttamisesta 

Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelman koulutussuunni-
telmien toteuttamisessa olisi hyvä huomioida mm. seuraavanlaisia asioita: 
• Eri koulutuskokonaisuuksissa tulee painottaa sellaisia näkökulmia, jotka 

vastaavat kysymykseen, mitä asiakkuusosaaminen tarkoittaa yksittäisen 
työntekijän kohdalla. 

• Jokaisen koulutuksen yhteydessä tulisi jollakin sopivalla konkreettisella 
tavalla pyrkiä mittaamaan tai arvioimaan ko. koulutuksen onnistuneisuut-
ta.  Esim. sinettiopiskelumateriaalin opiskelu / läpikäynti voitaisiin tarkis-
taa kohderyhmään kuuluvilta työntekijöiltä suoriutumisen arvioinnin yh-
teydessä. 

• Koulutuksia tarkemmin suunniteltaessa olisi hyvä tarkistaa myös Tiehal-
linnon tasolla, että kohderyhmään kuuluva tietty joukko henkilöitä ei 
kuormitu liikaa. 

• Osaamisen kehittämistilanteissa pitää muistaa osallistujien keskinäisen 
vuorovaikutuksen merkitys. Keskustelu johtaa tietojen vaihtoon ja se 
puolestaan lisää osaamista. Erilaiset innovaatiot syntyvät usein ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa. 
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5.3 Muita koulutuksia, joissa asiakkuusteemoja 

 
Hankinnan osaamisen kehittämisohjelmaan sisältyvä asiakkuusteema 
Kohderyhmä: Tiehallinnon hankkijat ja esimiehet, kuntasektori sekä 
 väylävirastot. 
Aikataulu: 2004 ja 2005 
Toteuttaja: RIL 
Sisältö: Asiakkuusprosessin asiantuntijat ovat esitelmöineet ko. 

koulutusohjelman alkuvaiheen koulutustilaisuuksissa. Asi-
akkuusteemaa tulisi jatkossa saada mukaan koko ohjel-
man läpimenon ajalle. 

 
Liikennejärjestelmäosaamisen kehittämisohjelmaan sisältyvä asiak-
kuusteema 
Kohderyhmä: Tiehallinnon asiantuntijat, esimiehet ja johto, väylävirasto-
 jen ja kuntasektorin asiantuntijat ja infra-ala. 
Aikataulu: Suunnittelu 2004, pilotti syksyllä 2004. 
Toteuttaja: Dipoli (+RIL ja Edutech) 
Sisältö: Sopivia asiakkuusteeman näkökulmia on pyritty korosta-

maan mm. ko. ohjelman työseminaareissa. Koulutus ei ole 
vielä alkanut. Suunnittelussa on huomioitava myös jatkos-
sa asiakkuuden ajamia teemoja. 

 
 
Esimieskoulutukseen sisältyvä asiakkuusteema 
Kohderyhmä: Esimiehet ja johtajat (Tiehallinto & Maanmittauslaitos) 
Aikataulu: 27.2.2004 - 1.6.2005 
Toteuttaja: Haaga-Perho täydennyskoulutus,  
Sisältö:  Keväällä 2004 käynnistyneeseen Johtamisen erikoistutkin-

toon (JET) sisältyi mm. verkostoajatteluun liittyvä teema-
alue. Asiakkuusprosessilla on halukkuutta kehittää tämän 
koulutuksen organisointiin ja suunnitteluun liittyvää yhteis-
työtä ja osallistua myös jatkossa ko. koulutusosioiden to-
teuttamiseen.  

 
Projektityö ja projektinhallintakoulutukseen sisältyvä asiakkuusteema 
Kohderyhmä: Projektipäälliköt, projektityötä tekevät 
Aikataulu: Vuosi 2005 
Toteuttaja: 
Sisältö:  Projektipäällikkökoulutukseen saattaa kuulua seuraavia 

asiakkuuden näkökulmia: projektista viestiminen, sidos-
ryhmäyhteistyön hallinta, tutkimus -ja asiakastiedon hyö-
dyntäminen. 

 
Sinetin uusien tiehallintolaisten perehdyttämispaketti 
Kohderyhmä: Tiehallinnon uudet työntekijät. 
Aikataulu: Pysyvä sinettisivusto, joka on jatkuvasti ajankohtainen 
 perehdytettäville. 
Toteuttaja: Educrane 
Sisältö: Perehdyttämispaketti esittelee Tiehallintoa organisaationa 

ja työpaikkana. Sivustolla käydään läpi mm. Tiehallinnon 
asiakasajattelua, asiakkuusstrategian pääkohtia sekä asia-
kaspalautteen keräämisen ja hyödyntämisen periaatteita. 
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Lisäksi sieltä löytyy tietoa Tiehallinnon tiedottamiseen ja 
viestintään liittyvistä perusasioista. 

 
Tiedonhallinnan osaamisen kehittämisohjelma 
Kohderyhmä: Asiantuntijat, esimiehet ja johto 
Aikataulu: Vuosi 2005 
Toteuttaja: 
Sisältö: Asiakkuusosaaminen? 

6 AIKATAULU 
Asiakkuusosaamisen ja -ajattelun kehittämissuunnitelma ja siinä kuvatut 
koulutukset tullaan toteuttamaan vuosien 2004 - 2007 välisenä aikana.  
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