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LUKIJALLE
Kansalaiskanava-hanke kuului pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaan ohjelmakaudella
2005-2007. Hankkeen aikana laadittiin pääkaupunkiseudulle ehdotus kunta- ja sektorirajat
ylittävästä vuorovaikutuksen toimintamallista. Koska palauteprosessi ja sen kehittäminen
ovat tärkeä osa toimivaa vuorovaikutusjärjestelmää, perustettiin hankkeen toimesta
Käyttäjädemokratiaklubi-niminen pienryhmä pohtimaan palauteprosessin kehittämistä.
Käyttäjädemokratiaklubi on toiminut samalla myös Laatukeskuksen benchmarkingjaoksen
yhtenä klubina.
Käyttäjädemokratiaklubi on laatinut tämän työkirjan asiakaspalauteprosessin itsearvioinnin
tueksi. Työssä on hyödynnetty benchmarking-menetelmää ja tutustuttu eri organisaatioiden
asiakaspalauteprosesseihin. Tutustumisvierailujen aikana ryhmän jäsenet ovat koonneet
esitellyistä prosesseista hyviä puolia ja kehittämiskohteita. Arvioinnin perusteella on valittu
keskeiset toimivan asiakaspalauteprosessin ominaisuudet, jotka on sitten muutettu
väittämiksi kunkin arviointialueen kohdalla. Itsearviointityökirja on työkalu, jolla työyksikkö
voi parantaa ja kehittää toimintaansa. Tästä hyötyvät myös asiakkaat.
Käyttäjädemokratiaklubin tuottaman työkirjan ensimmäinen versio arvioitiin parhaaksi työksi
Laatukeskuksen benchmarkingjaoksen klubipäivässä vuonna 2007. Kansalaiskanavahanke päättyi tammikuussa 2008, mutta itsearviointityökirjan kehittäminen jatkuu edelleen
Käyttäjädemokratiaklubin jäsenten organisaatioissa sekä klubitapaamisissa. Tämä on
työkirjan toinen, jatkojalostettu versio.
Hanke haluaa kiittää lämpimästi kaikkia klubin toiminnassa mukana olleita tahoja. Tämän
työkirjan laatimiseen ja klubin toimintaan ovat osallistuneet edustajat seuraavista
organisaatioista:
DNA Finland Oy, Anna-Kaisa Saloranta
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Tuija Norlamo-Saramäki ja Eeva Honkanummi
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka, Pirjo Tulikukka ja Päivi Savolainen
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Anne Uotinen ja Tiina Antila-Lehtonen
Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Tarja Posti ja Dan-Henrik Långström
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Riitta Halttunen-Sommardahl ja Stina Högnabba
Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Antti Virtanen
Kansalaiskanava-hanke/Helka ry, Riikka Henriksson ja Anna Kanervo
Mehiläinen Oy, Merja Peltonen
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri, Suvi Vainio
Helsingissä keväällä 2008
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka/ Kansalaiskanava-hanke

Kansalaiskanavan logo
c) Jonna Jääskeläinen
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1. OHJEISTUS
Tämä työkirja on tarkoitettu asiakaspalauteprosessin itsearvioinnin tueksi. Työkirjan
tavoitteena on, että organisaatiossa kiinnitetään huomiota asiakaspalauteprosessin
käytännön toimivuuteen ja asiakaskeskeisyyden lisäämiseen.
Työkirja sopii osaston, yksikön, työyhteisön tms. selkeän toiminnallisen kokonaisuuden
työkaluksi palauteprosessin arviointiin. Suuremmissa organisaatioissa työkirjaa voi käyttää
sisäisen vertaisarvioinnin eli benchmarkkauksen työkaluna. Yksiköt voivat soveltaa työkirjaa
oman toimintansa kehittämisessä. Yhteisön tietoisuutta palauteprosessista lisätään
käymällä ennen arviointia yhdessä läpi, mitä mikäkin arviointialue juuri kyseisessä
yksikössä tarkoittaa. Itsearviointi on tarkoitettu organisaation sisäisen kehittämisen
työvälineeksi. Sen tuloksista ei tarvitse raportoida organisaation ulkopuolelle. Tärkeintä on
organisaation yhteisten asiakaspalauteprosessin kehittämiskohteiden löytyminen.
Huomioitavaa on, että arviointilomaketta ei ole tarkoitettu yksilöiden itsearvioinniksi, vaan
tarkoituksena on kiinnittää huomiota organisaation asiakaspalauteprosessin toimivuuteen.
Palauteprosessin itsearvioinnin avulla voidaan löytää tähän prosessiin liittyviä
kehittämiskohteita. Lomakkeella voidaan myös välittää arvokasta käyttäjätietoa
asiakaspalautejärjestelmästä organisaation laatuyksikölle ja -ammattilaisille. Organisaation
tai työyksikön itsearvioinnin voi toteuttaa sähköisesti esimerkiksi Digiumin, Webropolin,
Optimixin tai jonkun muun ohjelman avulla.

Kuva 1. Viitteellinen prosessikuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä
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Asiakaspalautteiden käsittely -prosessikuvaus (kuva 1) on viitteellinen prosessimalli, jota
voidaan hyödyntää pohjana asiakaspalautteiden käsittelyssä. Prosessin kulkuun vaikuttavat
kerättävän palautteen määrät ja sisällöt sekä palautteiden käsittelylle asetetut tavoitteet,
mitä tietoa halutaan palautteista kerätä ja miten niitä hyödynnetään toiminnan
kehittämisessä. Pääotsikkojen alle tulee kuvata vielä erikseen kunkin osion osaprosessit.
Prosessin kuvauksen lähtökohtana ovat organisaatiossa määritellyt tavoitteet palautteiden
hyödyntämiseksi. Palautetta ei kannata kerätä, jos se ei vaikuta toiminnan suunnitteluun ja
ohjaukseen tai jos sen avulla ei toimintaa ole aikomus parantaa. Asiakkailta saatu palaute
on olennainen osa asiakaskeskeisen organisaation jatkuvan parantamisen ja kehittämisen
prosessia.
Asiakaspalaute ja sen luokittelu on määriteltävä erikseen kussakin organisaatiossa.
Pääprosessin kuvaus edellyttää vielä osaprosessien kuvaamista organisaation toiminnan
mukaisesti samoin kuin vastuuhenkilöiden eli prosessin omistajan nimeämisen kullekin
prosessille. Kuvaukseen kuuluu myös osuus siitä, miten palautetta käsitellään palautteen
saaneessa yksikössä, kuka vastaa palautteen käsittelystä, miten vastine lähtee asiakkaalle,
miten korjaustoimet käynnistyvät ja miten tieto siirtyy eteenpäin koko organisaation
hyödynnettäväksi yhteiseen rekisteriin.
Arviointilomakkeesta on tehty kaksi erilaista versiota:
- Käytännön toimivuuden mittarin voi täyttää kuka tahansa organisaatiossa
työskentelevä (luku 3)
- Prosessimittari on tarkoitettu organisaation laatuyksikön ja -asiantuntijoiden
täytettäväksi (luku 4)
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2. KÄSITTEET

Tässä esitetyt asiakasosallisuusprosessiin liittyvät käsitteet eivät ole yleispäteviä
määrittelyjä, vaan ne on laadittu tätä itsearviointityökirjaa varten. Mukaan on valittu vain
tämän työn kannalta oleelliset käsitteet. Käsitteiden määrittelyssä on hyödynnetty muun
muassa seuraavia lähteitä:
www.wikipedia.fi
http://laatusanasto.blogspot.com/
Bäcklund, Kuokkanen & Henriksson (2006). Kuntalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksen
käytännöt Helsingissä. Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuskatsauksia 5/2006.
Asiakas
Asiakas on se henkilö tai taho, joka joko käyttää palvelua tai jolla on mahdollisuus käyttää
palvelua vastikkeellisesti tai vastikkeettomasti (so. maksullisesti tai maksuttomasti).
Asiakaspalaute
Asiakaspalaute on asiakkaan reagointia organisaation toimintaan tai palveluun. Palaute voi
olla myös reagointia toimialan yleisiin linjauksiin. Asiakaspalaute lähtee asiakkaan tahdosta
lähestyä organisaatiota, ja sen antaminen on ilmaista. Palaute voi olla joko spontaania tai
organisaation itse pyytämää, vaikka tiettyyn hankkeeseen liittyvää. Asiakaspalaute ei
kuitenkaan ole otos tai näyte, eikä sitä voida yleistää edustamaan tiettyä joukkoa.
Asiakaspalaute voi tulla organisaatioon eri kanavia pitkin. Palaute voidaan ottaa vastaan
esim. suoraan asiakaspalvelutilanteessa, puhelimessa, sähköpostilla, internet-palautteella,
kirjeellä, faksilla, keskusteluissa, kyselyiden kautta, lehtikirjoitteluissa. Palaute voi olla kiitos,
kehitysehdotus, moite tai valitus. Palaute tuottaa organisaatiolle uutta tietoa tai vahvistaa jo
aiemmin tiedossa olevaa. Asiakaspalaute voi johtaa välittömiin toimenpiteisiin tai sitä
voidaan hyödyntää organisaation toiminnan kehittämisessä myöhemmin. Palaute luo
asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa.
Asiakaspalauteprosessi
Asiakaspalauteprosessilla tarkoitetaan palautteen keräämistä, käsittelyä, hyödyntämistä ja
raportointia (so. palautteeseen reagoimisen kokonaisuutta).
Benchmarking
Benchmarkingilla eli vertaisarvioinnilla tai esikuva-/vertailuanalyysilla tarkoitetaan toiminnan
tai prosessien vertaamista toisten toimintaan, usein parhaaseen mahdolliseen käytäntöön.
Se on jatkuvaa ja systemaattista organisaation tuottavuuden, laadun, työprosessien ja
työtapojen tehokkuuden vertaamista muiden yritysten ja organisaatioiden vastaaviin.
Menetelmää käytetään yleisesti laatujärjestelmien kehittämisen ja prosessin kehittämisen
välineenä. Se auttaa tunnistamaan kehittämiskohteita omassa toiminnassa. Ideana on
toisilta oppiminen ja oman toiminnan kyseenalaistaminen.
Benchmarking toteutetaan usein vierailemalla benchmarkattavassa organisaatiossa.
Benchmarking voi olla esimerkiksi strategioiden, prosessien tai tunnuslukujen vertailua,
joten benchmarkattaessa erityisesti yksityisen sektorin toimijoita, on hyvä laatia selkeät ja
kaikkien osapuolien hyväksymät säännöt muun muassa salassa pidettävistä asioista.
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Osallisuus
Osallisuus viittaa siihen, kokevatko asianosaiset voivansa olla osa kulloistakin yhteisöä.
Osallisuutta voidaan jäsentää tarkemmin tieto-osallisuudeksi, suunnitteluosallisuudeksi,
päätösosallisuudeksi ja toimintaosallisuudeksi. Käyttäjädemokratia liittyy erityisesti
päätösosallisuuteen.
Osallisuutta voidaan tarkastella myös siten, miten erilaiset rakenteet ja prosessit
vahvistavat yksilöiden mukanaoloa. Asiakasosallisuusprosessiin kuuluu
asiakaspalauteprosessin lisäksi myös muu asiakkaan osallistuminen esimerkiksi toiminnan
suunnitteluun ja arviointiin.
Osallistaminen
Osallistamisen tavoitteena on organisaation taholta lisätä osallistumista. Osallistamisen
toivotaan johtavan omaehtoiseen osallistumiseen. Termiä käytetään myös korostamaan eri
toimijaryhmien aktiivista mukaan ottamista tiettyyn toimintaan. Osallistamisen kautta
organisaatio pyrkii tarjoamaan asianosaisille mahdollisuuksia osallistua.
Osallistuminen
Osallistumisella tarkoitetaan sitä, että asianosaiset voivat olla mukana niissä prosesseissa,
joissa heidän kannaltaan tärkeitä asioita käsitellään. Osallistuminen tarkoittaa myös jonkun
asian tekemistä yhdessä muiden kanssa.
Palvelulupaus
Palvelulupaus on kuvaus organisaation tarjoamien palvelujen sisällöstä ja laadusta.
Palvelulupauksiksi luokitellaan tässä yhteydessä myös kirjatut tulostavoitteet ja toiminnan
tavoitteet, jotka ovat nähtävillä asiakkaille. Palvelulupauksella ei tarkoiteta organisaation
sisäisiä tulostavoitteita eikä taloudellisten tunnuslukujen muotoon laadittuja tulostavoitteita.
Tulokset
Tulokset ovat toiminnan mitattavissa olevat tai dokumentoidut lopputulemat. Tulokset eivät
perustu mielikuviin, vaan ne ovat todennettavissa esimerkiksi numeerisesti tai laadullisesti.
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3. TYÖKIRJA ASIAKASPALAUTEPROSESSIN ITSEARVIOINNIN TUEKSI –
KÄYTÄNNÖN TOIMIVUUDEN MITTARI
Työkirjan täyttöohjeita
Edellisessä luvussa on lista termeistä, joita on käytetty arviointilomakkeessa. Luvusta
löytyvät termit on merkitty työkirjan arviointilomakkeessa kursiivilla. Työkirjan ohjeistukseen
ja käsitteisiin on hyvä paneutua yhteisesti ryhmässä ennen arviointilomakkeen täyttämistä
ja keskustella, mitä käsitteet kyseisen organisaation työyhteisössä tarkoittavat. Termeihin
voi myös palata lomaketta täytettäessä.
Arviointialueet 1 - 3 käsittelevät toimintatapoja (palautejärjestelmän kuvaus, osallistaminen
ja palautteeseen reagointi) ja arviointialueet 4 - 6 koskevat tuloksia (osallistuminen,
prosessin toimivuus ja toiminnan tulokset). Kussakin arviointialueessa on 2 - 6 väittämää.
Kutakin väittämää arvioidaan kyllä, ei ja en osaa vastata -vastausvaihtoehdoilla.
Perusajatuksena on se, että tuloksia voi parantaa vain toimintatapoja kehittämällä.
Asiakaskeskeisyyttä mittaavien tulosten paranemisen edellytys on siten asiakaskeskeisten
toimintatapojen vahvistaminen.
Kun kaikki ovat vastanneet paperiseen tai sähköiseen lomakkeeseen, kootaan vastaukset
yhteen ja lasketaan vastausvaihtojen osuudet. Tämän jälkeen työyksikössä käsitellään
tuloksia esimerkiksi työpaikkakokouksessa siten, että yhteenvetotaulukkoon kootaan
arviointialueiden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Jotta suunnitelmista päästään toiminnan
kehittämiseen, tulee jatkotoimista, vastuuhenkilöistä ja aikatauluista sopia kirjallisesti.
Työkirjan avulla on mahdollista seurata asiakaspalauteprosessin kehittymistä täyttämällä
lomake esimerkiksi vuosittain ja vertailemalla mittaamisen eli vastausten osuuksien
muuttumisen avulla saatuja tietoja eri ajankohtina.
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LÄHTÖTIEDOT
Kyllä

Ei

En osaa vastata

Kyllä

Ei

En osaa vastata

Tiedän ketkä ovat asiakkaitamme
Tiedän mitä asiakaspalaute meillä tarkoittaa
Tiedän, mitkä palvelulupauksemme tai palvelutavoitteemme ovat
Palvelulupauksemme/tavoitteemme ovat helposti asiakkaan saatavilla
A. MILLAINEN ASIAKASPALAUTEPROSESSIMME ON?
1) Palautejärjestelmä
1a) Palautejärjestelmämme on määritelty kirjallisesti, kuvallisesti tai sanallisesti
1b) Minulla on ohjeet siitä, miten kerään asiakaspalautetta
1c) Minulla on ohjeet siitä, miten käsittelen saamaani asiakaspalautetta
1d) Olen saanut opastusta palautteen keräämiseen ja käsittelemiseen
1e) Palautejärjestelmämme toimivuutta arvioidaan säännöllisesti
2) Asiakkaan osallistaminen
2a) Osallisuuskäytäntömme ovat minulle tuttuja
2b) Asiakkaamme voivat vaikuttaa toimintaamme
2c) Kerron asiakkaillemme siitä, miten he voivat vaikuttaa toimintaamme
2d) Kannustan asiakkaita antamaan palautetta ja vaikuttamaan toimintaamme
2e) Meille voi antaa palautetta monella eri tavalla
(esim. sähköisesti, kirjallisesti, suullisesti)
2f) Mielestäni asiakkaamme on helppo antaa palautetta
3) Palautteeseen reagointi
3a) Tiedän kuinka nopeasti minun tulee vastata asiakaspalautteeseen
3b) Tiedän miten minun tulee vastata asiakaspalautteeseen tai kenelle toimitan
saamani palautteen
3c) Tiedän millaista asiakaspalautetta olemme saaneet
3d) Osallistun asiakaspalautteiden käsittelyyn
3e) Kerromme asiakkaillemme millaista palautetta olemme saaneet ja mihin se
on johtanut
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B. MITEN ASIAKASPALAUTEPROSESSIMME TOTEUTUU?
Kyllä

Ei

En osaa vastata

4) Palautejärjestelmän toimivuus
4a) Vastaan asiakaspalautteeseen ennalta sovitussa ajassa
4b) Vastaan asiakaspalautteeseen saamieni ohjeiden mukaan
4c) Palautejärjestelmämme toimii mielestäni hyvin
4d) Palautejärjestelmämme arviointi vaikuttaa toimintaamme
5) Asiakkaan osallistuminen
5a) Saamamme asiakaspalautteen määrä ja laatu vastaavat tavoitteitamme
5b) Uskon, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä osallistumismahdollisuuksiinsa
6) Organisaation toiminnan tulokset
6a) Olemme saavuttaneet organisaatiollemme asetetut palvelutavoitteet/
pitäneet lupauksemme
6b) Asiakaspalautteella ja asiakasosallistumisella on vaikutusta
organisaatiomme päätöksiin
6c) Asiakaspalautteella ja asiakasosallistumisella on vaikutusta
organisaatiomme toimintaan
6d) Asiakaspalautteella ja asiakasosallistumisella on vaikutusta
omaan työhöni / toimintaani

YHTEENVETO
Arviointialue

Vahvuudet

A. Millainen asiakaspalauteprosessimme on?
1. Palautejärjestelmä

2. Asiakkaan osallistaminen

3. Palautteeseen reagointi

B. Miten asiakaspalauteprosessimme toteutuu?
4. Palautejärjestelmän toimivuus

5. Asiakkaan osallistuminen

6.Organisaation toiminnan tulokset
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Kehittämiskohteet

Aikataulu ja
vastuuhenkilö

4. TYÖKIRJA ASIAKASPALAUTEPROSESSIN ITSEARVIOINNIN TUEKSI PROSESSIMITTARI
Työkirjan täyttöohjeita
Edellisessä luvussa on lista termeistä, joita on käytetty arviointilomakkeessa. Luvusta
löytyvät termit on merkitty työkirjan arviointilomakkeessa kursiivilla. Työkirjan ohjeistukseen
ja käsitteisiin on hyvä paneutua yhteisesti ryhmässä ennen arviointilomakkeen täyttämistä
ja keskustella, mitä käsitteet kyseisen organisaation työyhteisössä tarkoittavat. Termeihin
voi myös palata lomaketta täytettäessä.
Arviointialueet 1 - 3 käsittelevät toimintatapoja (palautejärjestelmän kuvaus, osallistaminen
ja palautteeseen reagointi) ja arviointialueet 4 - 6 koskevat tuloksia (prosessin toimivuus,
osallistuminen ja toiminnan tulokset). Kussakin arviointialueessa on 2 - 6 väittämää. Kutakin
väittämää arvioidaan asteikolla 0-5. Jokaisesta väittämästä saadut pisteet merkitään
taulukkoon kunkin kysymyksen kohdalle. Perusajatuksena on se, että tuloksia voi parantaa
vain toimintatapoja kehittämällä. Asiakaskeskeisyyttä mittaavien tulosten paranemisen
edellytys on siten asiakaskeskeisten toimintatapojen vahvistaminen.
Kun kaikki ovat vastanneet paperiseen tai sähköiseen lomakkeeseen, kootaan vastaukset
yhteen ja lasketaan kullekin väittämälle keskiarvo. Tämän jälkeen työyksikössä käsitellään
tuloksia esimerkiksi työpaikkakokouksessa siten, että yhteenvetotaulukkoon kootaan
arviointialueiden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Jotta suunnitelmista päästään toiminnan
kehittämiseen, tulee jatkotoimista, vastuuhenkilöistä ja aikatauluista sopia kirjallisesti.
Työkirjan avulla on mahdollista seurata asiakaspalauteprosessin kehittymistä täyttämällä
esimerkiksi lomake vuosittain ja vertailemalla mittaamisen eli pisteiden muuttumisen avulla
saatuja tietoja eri ajankohtina.
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LÄHTÖTIEDOT
Kyllä

Ei

Olemme määritelleet asiakkaamme
Meillä on yhteinen käsitys siitä, mitä asiakaspalautteella tarkoitetaan
Palvelulupauksemme ja /tai tavoitteemme ovat julkisia
Palautejärjestelmäämme kehittämään on nimetty vastuuhenkilö

A. MILLAINEN ASIAKASPALAUTEPROSESSIMME ON?
Arviointiasteikko
0 = Ei näyttöä tai vain puheen tasolla.
1 = Toimintatapa on suunniteltu.
2 = Toimintatapa on suunniteltu ja otettu käyttöön.
3 = Toimintatapa on suunniteltu, otettu käyttöön ja arvioitu.
4 = Toimintatapa on suunniteltu, otettu käyttöön ja arvioitu perustuen vertailutietoon,
jonka pohjalta toimintaa on parannettu.
5 = Toimintatapa on suunniteltu, otettu käyttöön ja arvioitu perustuen vertailutietoon,
jonka pohjalta toimintaa on parannettu koko organisaation tasolla.
0
1) Palautejärjestelmä
1a) Palautejärjestelmämme on määritelty ja dokumentoitu
1b) Meillä on ohjeet siitä, miten asiakaspalautetta kerätään
1c) Meillä on ohjeet siitä, miten asiakaspalautetta käsitellään
1d) Henkilökuntamme saa opastusta palautteen keräämiseen
ja käsittelemiseen
1e) Palautejärjestelmämme toimivuutta arvioidaan säännöllisesti
2) Asiakkaan osallistaminen
2a) Olemme määritelleet ja dokumentoineet
osallisuuskäytäntömme
2b) Asiakkaamme voivat vaikuttaa toimintaamme
2c) Tiedotamme asiakkaille laajalti siitä, miten he voivat
vaikuttaa toimintaamme
2d) Kannustamme asiakkaita antamaan palautetta ja
vaikuttamaan toimintaamme
2e) Meille voi antaa palautetta monella eri tavalla
2f) Asiakkaamme on helppo antaa palautetta
3) Palautteeseen reagointi
3a) Asiakaspalautteeseen vastaamisajasta on sovittu
3b) Asiakaspalautteeseen vastaamistavasta on sovittu
3c) Analysoimme saamaamme asiakaspalautetta säännöllisesti
3d) Kerromme asiakkaille millaista palautetta olemme saaneet
ja mihin se on johtanut
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1

2

3

4

5

Pisteet

B. MITEN ASIAKASPALAUTEPROSESSIMME TOTEUTUU?
Arviointiasteikko
0 = Tuloksia ei ole mitattu.
1 = Keskeisiä tuloksia on mitattu.
2 = Keskeisiä tuloksia on mitattu. Tulokset ovat jonkin verran myönteisiä.
3 = Keskeisiä tuloksia on mitattu. Tulokset ovat huomattavan myönteisiä.
4 = Keskeisiä tuloksia on mitattu. Tulokset erinomaisia suhteessa omiin tavoitteisiin.
5 = Keskeisiä tuloksia on mitattu. Tulokset erinomaisia suhteessa omiin tavoitteisiin.
ja verrattaessa vastaaviin organisaatioihin.
0
4) Palautejärjestelmän toimivuus
4a) Vastaamme asiakaspalautteeseen ennalta sovitussa ajassa
4b) Vastaamme asiakaspalautteeseen saamiemme ohjeiden
mukaan
4c) Palautejärjestelmämme toimivuutta arvioidaan säännöllisesti
4d) Palautejärjestelmämme arviointi parantaa toimintaamme
5) Asiakkaan osallistuminen
5a) Saamamme asiakaspalautteen määrä ja laatu vastaavat
tavoitteitamme
5b) Asiakkaamme ovat tyytyväisiä osallistumismahdollisuuksiinsa
6) Organisaation toiminnan tulokset
6a) Olemme saavuttaneet organisaatiollemme asetetut tavoitteet/
pitäneet palvelulupauksemme
6b) Asiakaspalautteella ja asiakasosallistumisella on vaikutusta
organisaatiomme päätöksiin
6c) Asiakaspalautteella ja asiakasosallistumisella on vaikutusta
organisaatiomme toimintaan
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Pisteet

YHTEENVETO
Arviointialue

Vahvuudet

A. Millainen asiakaspalauteprosessimme on?
1. Palautejärjestelmä

2. Asiakkaan osallistaminen

3. Palautteeseen reagointi

B. Miten asiakaspalauteprosessimme toteutuu?
4. Palautejärjestelmän toimivuus

5. Asiakkaan osallistuminen

6.Organisaation toiminnan tulokset
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Kehittämiskohteet

Aikataulu ja
vastuuhenkilö

Klubin jäsenten taustaorganisaatiot:

Espoon kaupunki

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Helsingin kaupunki
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