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Monikanavainen asiakaspalvelu
Made with swagger
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Mitä asiakaspalvelukanavia
käytätte?

Haaga-Helian asiakaspalvelukanavia ovat
perinteisen palvelutiskin lisäksi s-posti,
puhelin, chat-palvelu/botti. Botti on päällä
silloin, kun chat ei ole. Henkilökunnalle
viestitään myös intrassa ja Yammerissa ja
omille opiskelijoille opiskelijoiden intrassa.
Laskutuksessa käytetään Elisan
tekstiviestipalvelua. Somekanavista
käytämme Instagramia ja Youtubea. Joskus
käytämme Haaga-Helian Facebookia. Voiko
LibGuides-oppaita ajatella
asiakaspalvelukanavina?

Puhelin, sposti, chat, WhatsApp, Facebook,
Instagram

Chat, sähköposti, puhelin

Ne perinteiset (tiski, puhelin, s-posti) ja
chat

chat, asiakaspalvelutiski, puhelin,
sähköposti (kirjaston yhteinen sekä
kirjastohenkilöstön omat), facebook, twitter
(kirjastolaisen oma),
asiakaspalvelukanavana näen myös
verkkotyöpajat

Sähköposti, Chat (ei live, vaan sähköpostiin)
puhelin, ja normi asiakaspalvelu

Asiakaspalvelutiski, puhelin, chatti,
facebook, sähköposti

HAMK:
sähköpostit, jotka siirtyvät tikettijärjestelmään, chat, jossa myös
botti, puhelin, facebook, instagram, Ja tulossa käyttöön myös
etäläsnäolorobotit! :) https://blog.hamk.�/kirjasto/hamkin-
kirjaston-asiakaspalvelun-avuksi-etalasnaolorobotteja/

verkkopalvelut

Jonkin verran tulee viestejä myös
instagramin kautta (HH)

Sähköposti, kampusposti, Xinfo
(tikettipalvelu - yhteydenotot erilaisin
lomakkein), face, puhelin, verkkosivut

WhatsApp, lainausautomaatti/fyysinen
asiointi, kampuksella, e-kirjat, sähköposti

Laurea: sähköposti (tätä suosisimme,
asiakkaat ei niinkään), puhelin, bottichat.
Käytössä myös Insta ja Facebook, mutta ei
oikeastaan tarkoitettu /käytetty
asiakasyhteydenottoihin.

Karelia: sähköpostit (2 yhteissähköpostia ja
henk.koht. s-postit), chat Karelia-Finnassa,
puhelin (puhelut ja tekstiviestit), WhatsApp-
viestit. Lähiasiakaspalvelu on nyt
rajoitetusti käytössä. Facebook ja Instagram
enemmänkin kirjaston viestintäkanava
ulospäin, niiden kautta tulee harvoin
asiakkailta viestejä.

TAU/TAMK: Tiski, puhelin, sähköposti
tikettijärjestelmään, chat, Facebook
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Miten korona on muuttanut tai
kehittänyt asiakaspalvelua ja sen
kanavia?

Tiedonhankinnan ohjaus
LUT-tiedekirjastossa toteutettiin aiemmin noin puolen tunnin
mittaiset tiedonhankinnan ohjaukset ajanvarauksella yhdelle
henkilölle tai pienryhmälle kirjaston tiloissa. Korona-aikan
siirrytty etäneuvontaan, mikä tuntuu toimivan. 
Plussana mm. keskittymisrauha - ei taustamelua kirjastosalista
tai ohikulkijoiden kommentteja, mahdollisuus jakaa kummankin
näyttö.

Tiskissä asiakaspalvelussa vähentänyt fyysisiä kontakteja ja
lyhentänyt asiointiaikoja

Asiakkaat ottavat yhä enemmän yhteyttä
chatin, sähköpostin ja puhelimen
välityksellä. Palveluja tarjotaan verkossa. E-
aineistojen käyttö on lisääntynyt ja niitä on
hankittu enemmän käytettäviksi.
Tiedonhankinnan opetus on siirtynyt yhä
enemmän verkkoon

En tiedä onko muuttanut paljon, mutta
havainnollisti sen kuinka paljon
asiakaspalvelusta tapahtui ennenkin ns.
etänä

Tiedonhankinnan ohjaus on etänä, toimii hyvin.

omatoimiaikaa lisätty aamuun ja iltaan

Vikkelästi muutettiin palveluja verkkoon:
tiedonhaun pajat siirrettiin kaikki verkkoon,
chat-aikaa pidennettiin, osa opetuksista
mitkä ennen lähiopetuksina, verkkoon
myös.

Enemmän tulee puheluita kuin aikaisemmin

Palveluaikojen rajoitusten ja sulkujen
vuoksi sähköpostitse tehty aspa on
laajentunut ja monipuolistunut. Käytössä
paljon valmisvastauksia.

Tiedonhankinnan opetus ja
kirjastokierrokset järjestetään pääasiassa
verkossa. Tiedonhaun ohjaus annetaan
verkossa

Enemmän siirrytty etäohjaukseen
tiedonhaussa, omatoimiaika lisääntynyt

Etäasiakaspalveluajat otettiin käyttöön.
Etäasiakaspalveluvuoron aikana
päivystetään chatissa + vastataan kirjaston
ja asiakaspalvelun yhteissähköposteihin
tuleviin viesteihin.

Teamsissa tehty mm. Celia-tunnuksia.
Vähemmän tiskiaikaa, asiakkaat soittavat
tiskin ovikelloa ja virkailija tulee kutsusta
paikalle.

Vähemmän fyysisiä kontakteja, enemmän
yhteydenottoja sähköisesti

Omatoimikirjaston ohjeistuksiin on
kiinnitetty enemmän huomiota.
Opiskelijoiden tiedonhaku- ja
kirjastonkäyttötaidot eivät ole kautta linjan
kovinkaan hyviä.

Tiskissä ei enää istuta päivystämässä.
Asiakkaat painavat soittokelloa, kun
haluavat palvelua.

Koronakeväänä chatissa pidemmät
palveluajat, sähköpostia ja puhelinta
päivystettiin enemmän. Tarjottiin myös
kyselytuokioita 2-3 kertaa viikossa
Zoomissa



HAMKissa(kin) viime kevään ja kesän
täyssulun aikaan etäasiakaspalvelu
(puhelin, sähköposti, chat) nousi uuteen
arvoon kun sulusta huolimatta opiskelijoita
piti pystyä palvelemaan, jottei kirjaston
sulku vaikeuttaisi/hidastaisi opintojen
edistymistä.

Laajentunut ja kasvanut e-aineiston kysyntä
ja käyttö.

Jos kampuksella on täysi sulku,
voiko painettuja kirjoja lainata
asiakkaille ja miten se
käytännössä tehdään?

Laureassa keväällä ns. pussikirjapäiviä, kun
oli täyssulku. Asiakas laittoi pyynnön
etukäteen (lainattavat, kortin nro)
sähköpostilla. Kirjastossa kirjat kerättiin,
lainattiin ja pussitettiin. Kirjapussi annettiin
ovenraosta tiettyinä päivinä. Erittäin työläs
systeemi, mutta asiakkaat olivat onnellisia.

Haaga-Heliassa asiakkailla oli mahdollisuus
tehdä varauksia lomakkeella. Kirjat lainattiin
heille valmiiksi ja vietiin muovikasseissa
infoon, josta asiakas
henkilöllisyystodistusta vastaan saattoi ne
noutaa.

SeAMKissa hyllyvaraukset oli keväällä
käytössä ja asiakkaat pääsivät eteisaulasta
hakemaan niitä varauskärryistä lähes
normaalisti. (oli myös vaihe kun ovea piti
käydä avaamassa asiakkaille)

pussipalvelu sai paljon kiitosta

Diakissa ei lainattu.

Xamkissa ei täyssulkujen aikaa lainata.

Lapin korkeakoulukirjastossa oli keväällä
käytössä noutopalvelu. Asiakkaat lähettivät
aineistopyyntönsä verkkolomakkeella, kirjat
haettiin hyllyistä ja lainattiin. Asiakkaalle
ilmoitettiin noutoaika ja kirjapussi
luovutettiin ulko-ovella.
Saimme asiakkailta hyvää palautetta palvelusta,

Arcadassa ei lainattu täyssulun aikana
keväällä, henkilökuntakaan ei ollut paikalla.

Metropoliassa pyynnöt lomakkeella, kirjat
lainattiin valmiiksi, pussitettiin ja vietiin
noudettavaksi vahtimestareille, joka oli
sulkuaikana ainoa aukioleva palvelu
kampuksilla.

TAU/TAMK: Keväällä täyssulun aikaan oli
käytössä noutotilauslomake, ja aineiston
pystyi noutamaan yhdestä kaikille
avoimesta noutopisteestä. Tällä hetkellä
meillä kirjastotoimipisteet ovat suljettuina,
ja asiakkaat voivat tehdä hyllyvarauksia.
Noutopiste on käytössä kolmen isoimman
toimipisteen aulatiloissa tai niiden lähellä
olevissa erillisissä tiloissa.

Kareliassa ei täyssulun aikana ollut
lainaaminen mahdollista.

AMK-kirjastojen aspan
tulevaisuus? Mihin suuntaan
kehitys vie: etä, lähi, hybridi vai
mikä?

Hybridi. Etäläsnäolo on todennäköisesti
tullut jäädäkseen. Lähipalvelu vie valtavasti
voimavaroja jos kampuksia on monta.

Hybridi
Etäopiskelu todennäköisesti lisääntyy, enemmän ajasta ja
paikasta riippumatonta. Tällöin on tärkeää, että asiakaspalvelua
olisi saatavilla myös etänä. Voisi olla hyvä miettiä, voitaisiinko
asiakasta palvella enemmän yli kampusrajojen ja jos niin miten.



Hybridi, etäpalveluilla ja -ohjauksilla yhä
enemmän kysyntää

Etäopiskeluaikana face to face asiakaspalvelun tärkeys on
korostunut, kun opiskelijoilla on niin vähän enää muuta face to
face live kontaktia. Livekohtaamiset / asiakaspalvelutilanteet
oikean ihmisen kanssa parantavat opiskeluhyvinvointia,
opiskelumotivaatiota, yleistä hyvinvointia ja kommunikointia
ihmisten välillä. Tällaista palautetta ja omaa havainnointia olen
huomannut. 

Hybridi. koronan jälkeen emme palaa
samaan. Valmius siirtää kirjastoa vahvasti
etäkäyttäjille helpoksi, mutta myös
kasvotusten tapahtuvan asiakaspalvelun
laadun korostuminen, koska siitä tulee
harvemmin saatua herkkua.

hybridi malli on varmaan tulevaisuutta -
hyvä kuitenkin, että on aspa-ajat tiedossa,
jolloin henkilökunta on paikalla

Hybridi on varmaan tullut jäädäkseen.

Näkisin hybridin olevan hyödyllisin ja
varteenotettavin palvelumalli
tulevaisuudessa.

Hybridi malli tulee minunkin mielestäni
pysyväksi tavaksi hoitaa aspaa. Erilaiset
joustavat tavat hoitaa asioita yleistyvät.

Hybridi.
Asiakkaat käyttävät palveluja yhä enemmän verkon kautta.
Kirjastotiloissa työskennellään ja aineistoa lainataan
omatoimisesti. Asiakaspalvelu on jatkossa yhä enemmän
neuvontaa ja ohjausta (asiantuntijapalvelua). 

Hybridi

Kiinnostaisi mitä on "tulevaisuuden"
etä/hybridi aspa. Sähköpostittelu tai
chattailu on kuitenkin nykyään jo aika
vanhanaikaista. Mitä ihan uutta voisi olla?
Miten voitaisiin auttaa etänä paikan päällä
olevaa asiakasta? Etäapu toiselta
kampuskirjastolta toiselle?

Palvelutarjonta jatkossa pääsääntöisesti
etänä ja vain keskeisissä yksiköissä
lähipalvelua.

Työskentelytiloille tulee olemaan kysyntää
suunnasta huolimatta.

Miten chat toimii
asiakaspalvelussa? Eikö olisi
ihan sama käyttää puhelinta?

Chat on nopea, suosittu ja
asiakasystävällinen. Siihen voisi
tarvittaessa lisätä myös kuvakaappauksen.

Eivät opettajatkaan enää juurikaan soita,
vaikka ovat ns.varttuneempia. Asiat
hoidetaan viesteillä. Soittaminen on
jotenkin unohdettu kanava.

On paljon ihmisiä, joille soittaminen voi olla
hankalaa. Tällöin chat on erinomainen
kanava.

Kirjaston kannalta chat on hankala, kun
kysymyksiä tulee epätasaisesti. Sitoo
henkilökuntaa, ei voi tehdä muuta
intensiivistä chattipäivystyksen aikana

Kirjoittamalla asiat menevät aika usein paremmin perille kuin
puhumalla puhelimessa. Samalla voi laittaa linkkejä ja ohjetekstiä
chatin vastauksiin.

Chat toimii asiaskaspalvelussa hyvin vaikka
välillä tuleekin hankalia kysymyksiä joihin ei
heti löydä vastausta ja asiakas ehtii lähteä.



Chat on hitaampi kuin puhelin, mutta
etenkin moni nuori ei pidä puhelimella
asioinnista

Chat sitoo ruudun ääreen, joten jos aspa-
tiimi on pieni, niin kannattaa harkita, mille
kanaville voimavaroja kohdennetaan.

Chat on hyvä matalan kynnyksen
asiakaspalveluväline. Täydentää muita
kanavia.

Chatin hyvä puoli on se, että sinne voi jättää
viestin myös online-ajan ulkopuolella
(iltaisin, viikonloppuisin) ja saa vastauksen
aikanaan sähköpostiin. Puhelinvastaajaan
jätetty viesti ei aivan aja samaa asiaa.

Nuorille chatin tyyppinen pikaviestintä on
luontevampaa kuin puhelut

Mielestäni hyvin. Kirjoitettuna monen asian
kysyminen ja vastaaminen on helpompaa ja
jää jälki, jolloin voi palata asiaan. Ihmiset
voivat olla hankalissa paikoissa puhelun
tullessa, siksi chat on mukavampi. Tietysti
olisi hienoa, jos saisimme zoom-tyyppisen
chatin, jolloin tilanteessa olisi myös ihminen
henkilökohtaisesti. Tosin tämä ei ehkä
kaikkia kiinnosta. Pikapalveluna chat
loistava ja sinnehän voi lisätä lisämyyntiä
tarjoamalla muita kirjaston palveluita ja
varsinkin korona-aikaan myös hyvän mielen
toivotuksia.

chat on mielestäni todella hyvä palvelu sekä
kirjaston että asiakkaiden kannalta. pyritään
tarjoamaan aikoja myös iltaisin, jolloin
tuohon aikaan ei aiemmin vastauksia saanut
mihinkään kysymyksiin.

Chat on parhaimmillaan, kun asiakas haluaa
nopeasti tarkistaa asiakaspalvelusta jonkin
lyhyen asian esim. jonkin kirjan
saatavuuden tai onko kampuskirjastossa
ulkopalautuslaatikkoa. Välillä opinnäytetyön
tekijät pyytävät sitä kautta apua laajoihin
tiedonhakuihin, jolloin heidät ohjataan sitten
oikean palvelun pariin.

Chat toimii hyvin silloin kun joku erikseen
päivystää ja oikeasti vastaa nopeasti. Itse
tykkään chateista sekä asiakkaana että
asiakaspalvelijana. Jotkut asiat helpompi
hoitaa toki puhelimitse

Chat on nopea ja hyvä lisäpalvelu. Sopii
toisille paremmin kuin soittaminen.
Pikaisten kysymysten hoitamiseen hyvä,
joskus tulee liian pitkiä ja vaikeita
kysymyksiä hoidettavaksi chatin kautta.

Chatin kautta kysymiseen on selvästi
matalampi kynnys ja se on anonyymimpi
tapa, mikä selvästi vetoaa tiettyyn
käyttäjäkuntaan (myös opettajiin).

chatti sitoo liikaa, kun ei ole resursseja

Tilanteessa riippuen chatin käyttö ja
puhelimella soittaminen ok. Tosin
sähköpostilla kysytään enemmän kuin
soitetaan.

Varsinkin e-aineistojen käyttöongelmia
ratkottaessa, on monesti aloitettu chatin
puolella ja sitten jatkettu puhelimitse :)

Chat on nuorille tutumpi kuin esim. puhelin.
Se on nopea ja palveluun voi jättää
kysymyksensä myös silloin kun kirjasto on
suljettuna (vastaus sähköpostiin seuraavana
aamuna).



Oikein edistyneissä chateissa
asiakaspalvelija pääsee näkemään
asiakkaan ruudun (ns. screen share). Vinkin
tästä saimme hyvin asiaan perehtyneeltä
asiakkaalta. Ehkä mekin joskus saamme
kyseisen toiminnon oikeasti käyttöömme.

Miten chattia käyttävät järjestää
päivystyksen käytännössä. Kuinka paljon
vaatii resursseja. Onko kannattavaa, jos on
pieni aspa-porukka.

Riippuu chatin aukioloajoista. Tunnin vuorot
ovat aika sopivia, niitä voi varata oman
työtilanteensa mukaan.

Seamkissa tällä hetkellä 1 asiakaspalvelija
aina joko etäpäivällä tai ns. sisätyöpäivällä,
niin chatpäivystys sillä henkilöllä koko
päivän. Tauoilla neuvonnassa. Ennen oli
koko ajan neuvonnassa ja se koettiin aika
raskaaksi. Mutta ei meidän chatmäärät ole
kovin isoja päivittäin

Tietoa ruudun jaosta löytyy esim. täältä
https://www.giosg.com/fi/tuotteet/lisaosat/cobrowse

Millaisella chattimäärällä/vrk kannattaa
sitoa tähän resursseja?

Onko botti hyvä asiakaspalvelija.
Kannattaako botin tekeminen ja
siihen panostaminen?

Ei. Botin kouluttaminen vaatii valtavasti
työvoimaa. Englanniksi toimisi paremmin,
suomen kieli on aivan liian vaikeaa siihen,
että botin koulutus olisi aukotonta.

Botin kouluttaminen vaatii aikaa ja sen tulee
olla jatkuvaa. Botti auttaa helpoissa
selkeissä kysymyksissä kuten aukioloajat,
PIN-koodin muuttaminen.

Laurea: botti ollut käytössä tämän vuoden
alusta. Palvelutoimintojen yhteisbotti eli ei
vain kirjaston botti. Tiedän, että tähän on
panostettu varsin paljon, mutta tyhmähän se
botti on. Kaipaan ihmischattia.

Ei se kovin hyvältä asiakaspalvelijalta tunnu,
hyvin harvoin se osaa oikeasti vastata
asiakkaan kysymykseen, mikä on asiakkaan
kannalta aika turhauttavaa.

Botteja on erilaisia
Luonnollisella kielellä toimiva botti on hankala koulutettava ja
valikko-tyyppinen vaatii keskustelupolkujen huolellista
suunnittelua. Hybridi, jossa voi esittää sekä kysymyksiä
luonnollisella kielellä että edetä valikkopolkuja voi olla parempi
kuin vain jompaakumpaa tekniikkaa toteuttava

Bottia olisi mielenkiintoista kokeilla. Niihin
helppoihin kyselyihin se osaisi ehkä vastata.
"miten olette avoinna tänään"

Botti voi olla hyödyllinen jos on resursseja
panostaa sen "opettamiseen"

Oma kokemukseni botin käytöstä on
turhautunut. Se ei koskaan vastaan ihan
siihen mitä haluan ja aina jää tunne, että
miksen saanut ketään ihmistä
käsiini/linjoille.

ihminen voittaa aina botin, mutta se on hyvä
vaihtoehto silloin, kun asiakaspalvelija ei ole
paikailla.

Lapin korkeakoulukirjastossa on botti
testattavana. Täydentää palveluja,
käytettävissä 24/7

Mitkä somekanavat ovat juuri nyt
suosittuja opiskelijoiden
keskuudessa?

Jodel



※※※※※※

Instagram, Snapchat, osittain Tiktok,
Reddit, Youtube

Seurataanko teillä Jodelia säännöllisesti?

WhatsApp

Me toivotaan että Instagram tavoittaa
meidän opiskelijat :)

Tiktok.
Facebook on auttamattoman vanhanaikainen ainakin nuorten
opiskelijoiden mielestä, mummoille.

Vastaus Jodeliin:
Seuraan yksityishenkilönä, mutta on tullut joskus vastattua
johonkin kirjastoon liittyvään jodlaukseen. En ole tunnistautunut
työntekijäksi

Kysymys: oletteko kirjastoina tai ammatillisesti snapchatissa tai
tiktokissa tms?

Tuntuu että some-kanavia on liikaa, mutta
ei tiedä mistä voisi luopua. Kaikilla on
omanlaisensa käyttäjät.

Xamkissa on tehty päätös (ainakin näin
toistaiseksi) että ollaan kirjastona vain
Facessa ja Twitterissä. Muissa kanavissa ei
ole kirjaston omaa profiilia vaan viestitään
esim. koko Xamkin instassa. Saadaan myös
tällöin paremmin näkyvyyttä omille
postauksille.

Millaista asiakaspalautetta on
tullut, esim. muuttuneen
asiakaspalvelun puitteissa, kun
toimitaan melko lailla etänä?
Kehittämisehdotuksia
asiakkailta?

Muutama asiakas on pyytänyt postittamaan
kirjan kotiin. Siihen emme ole lähteneet.

Kaikki tiedotus ei ole saavuttanut
asiakkaita. Esim. lainojen uusinnat kirjaston
toimesta tai poikkeustilanteen nopeastikin
muuttuvat palvelut, esim. aukioloajat.

Ulkopuoliset asiakkaa

Tuudon käyttö?

asiakkaat käyttävät itse lainaukseen


