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● Tässä dokumentissa esitellään varhaiskasvatuspaikan hakuun liittyvä 
asiakasymmärrys, joka tehtiin projektin aikana.

● Asiakasymmärrystä hyödynnettiin työpajan pohjana. Työpajassa ideoitiin 
asiakaslähtöisiä tapoja viestiä varhaiskasvatuksen palveluista kunnan 
verkkopalvelussa.

● Tätä asiakasymmärrystä voi hyödyntää oman palveluviestinnän tueksi. 
Huomioithan kuitenkin, että tämän tutkimuksen fokuksena on ollut isoissa 
kaupungeissa asuvat asiakkaat. Mieti miten oppeja voi hyödyntää omassa 
kontekstissasi.

● Asiakasymmärrys ei ole koskaan valmista ja välillä tieto vanhenee. Muista 
kerätä palautetta julkaistuun sisältöön ja päivitä tarvittaessa. 

Yhteenveto



Ingress spot

Varhaiskasvatuspaikan 
hakemisen asiakasymmärrys
“Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni 
tarvitsee hoitoa joskus myös klo 17 jälkeen”.



Mistä tehty asiakasymmärrys rakentuu?



Läpinäkyvyyden puute
Stressaa ja aiheuttaa paljon turhia 
yhteydenottoja hakuprosessin aikana.

Erityistarpeet normaaleja?
Vanhemmat kokevat epävarmuutta, koska 
tietoa erilaisiin tilanteisiin ei löydy. 

Sijainti on tärkein

Yhteenveto 
löydöksistä

Mutta päiväkotien haku ja filtteröinti 
sijainnin perusteella on hankalaa.

Nämä teemat nousivat erityisesti 
esille haastatteluissa.

1.

2.

3.



1. Läpinäkyvyyden puute
Haastatelluille vanhemmille oli epäselvää, että mitä 
hakuprosessin aikana tapahtuu ja millä perusteilla päätöksiä 
tehdään.



“
“Tiedon jano on tosi iso, joutuu jännäämään 

kuukausikaupalla mistä tieto irtoaa. Tämä on iso, 
jännittävä, pienen perheen arkea määrittävä asia. 
Väliaikatietoa jäin kaipaamaan kaikkein eniten.”

Vanhempi
Helsinki



Turun kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjauksen UKK:ssä ainakin 
kolmannes kysymyksistä liittyi prosessiin ja päätöksentekoon. Esimerkkejä:

● Kuinka paljon aikaisemmin varhaiskasvatuspaikkaa on haettava, jotta sen 
varmasti saa?

● Milloin on paras aika saada ensisijaisen toiveen mukainen 
varhaiskasvatuspaikka?

● Koska saamme tiedon varhaiskasvatuspaikasta?
● Miksi saamme päätöksen toiseen varhaiskasvatuspaikkaan, vaikka haimme 

ensisijaisesti lähimpään?
● Millä perusteilla lapsi voi saada vuorohoitopaikan?
● Onko paikkaa hakiessa merkitystä, onko perheellä auto käytettävissä?
● Miten saa ilmoituksen päivähoitopaikasta?
● Onko väliä, aloittaako lapsi elo- vai syyskuussa?

Aihe kuormittaa asiakaspalvelua



“
“Tilannepäivityksistä tulee tosi paljon kyselyitä - 

missä mennään, onko hakemus otettu vastaan, jne. 
Perhe kertoo yleensä tilanteestaan ja yrittää 

tunteella vaikuttaa siihen, että miten hakemusta 
käsitellään”

Päiväkodinjohtaja
Helsinki



Hakuprosessin epäselvyydestä ja läpinäkyvyyden puutteesta johtuen 
haastateltujen Helsinkiläisten vanhempien keskuudessa tuntuu elävän käsitys siitä, 
että aktiivisesti päiväkoteihin soittamalla ja päiväkodin henkilökuntaan vetoamalla 
voi vaikuttaa positiivisesti mahdollisuuksiin saada toivottu päivähoidon paikka. 

Nämä urbaanilegendat leviävät mm. vanhempien keskustellessa hiekkalaatikkojen 
laidoilla. Onkohan Turussa vastaavaa?

Tällaisista urbaanilegendoista voitaisiin päästä eroon selkeällä ja läpinäkyvällä 
viestinnällä prosessin vaiheista ja päätöksenteon perusteista.

Urbaanilegendat varhaiskasvatuksesta 



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Suoraa kontaktointia

 

Yksittäistä päiväkotia haettaessa (esim.turku.fi haetuimmat)
- Haetaan suoria yhteystietoja (yhteystiedot, johtaja)
- Kokemuksia



Hakutermianalyysi

Case-kysymys:

 

Mikä saa huomiosi?
-lihavoitu teksti ei tuo huomiota

Mihin numeroon otat yhteyttä?
-tarjotaan neljä vaihtoehtoa. Priorisoi.

Miten toimit seuraavaksi?
- Poistut 67% 
- Klikkaat päiväkodin verkkosivulle ~20%
- Soitat ~3%
- Laitat sähköpostia ~1%
- Siirryt muille sivuille ~9%

*vain mobiilikäyttäjien click-to-call saadaan kiinni

Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni tarvitsee hoitoa joskus myös 
klo 17 jälkeen.



2. Erityistarpeet normaaleja?
Muutto, lapsella tuen tarve, äkillisesti muuttuvat tilanteet… 
miten toimin?



Monenlaisia tarpeita
Monet elämäntilanteet eivät istu yksi yhteen 
varhaiskasvatuksen e-asioinnin perusprosessiin. 
Näistä on huonosti tietoa saatavilla.

Muuttoihin ja varhaiskasvatuspaikan muutoksiin 
liittyvät kyselyt työllistävät myös paljon 
(palveluohjaus ja päiväkodinjohtaja).

Yhden päiväkodinjohtajan mukaan 5-10%:lla 
lapsista on erityistarpeita, jotka tulee huomioida 
varhaiskasvatuspaikalla, ja 5% tulee kiireellisinä 
haun takarajan jälkeen.

Nostettuja esimerkkejä:

● Muutto (paikkakunnan sisällä, uudelle 
paikkakunnalle, ulkomailta)

● Kiireiset hakemukset deadlinen jälkeen

● Lapsen erityistarpeet (esim. 
kehitykselliset)

● Ruotsinkielinen varhaiskasvatus



3. Sijainti on tärkein
Vanhemmat tahtovat päivähoitopaikan kodin läheltä. 
Toimipisteiden haku on hankalaa ja arkeen sopivan paikan 
saaminen stressaa.



Ingress spot

Lisäksi: Peruskysymykset 
varhaiskasvatuksesta
Työllistävät palveluohjausta ja päiväkodin 
henkilöstöä



Turun UKK (melkein kolmasosa kysymyksistä):

Mitä tarkoittaa perhepäivähoito?
Mitä tarkoittaa ryhmäperhepäivähoito?
Mitä eroa on leikkikerholla ja puolipäiväisellä päiväkotipaikalla?
Mitä tarkoittaa avoin päiväkoti?
Mitä tarkoittaa perhekerho?
Mitä tarkoittaa leikkikerho?
Mitä tarkoittaa puistotoiminta?
Mistä saa tietoa kunnallisista ja yksityisistä perhepäivähoitajista?
Ovatko päiväkodit ympäri vuoden auki?

Perustiedon äärellä



Päiväkodinjohtajan suusta: 

● Varhaiskasvatuksen perusasioiden avaamiseen menee paljon aikaa. Mitä 
varhaiskasvatus on, mitä siellä tehdään? Montako aikuista, miten iso ryhmä, 
minkä ikäisiä muut lapset on? 

● Varsinkin maahanmuuttajien keskuudessa ei ole käsitystä siitä, mitä 
Suomalainen varhaiskasvatus pitää sisällään.

● On myös vierasta monelle koko elämänsä Suomessa eläneelle.
● Tiedon pitäisi olla aika nopeasti ja hyvin esillä verkkosivuillakin. 

Uusi tilanne vanhemmille



Ingress spot

Asiakasymmärryksen 
muodostamisesta
“Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni 
tarvitsee hoitoa joskus myös klo 17 jälkeen”.



Asiakasymmärrys on palvelumuotoiluvetoisen lähestymistavan kulmakivi. 
Asiakasymmärrys muodostuu tutkimalla ja sen tavoitteena on ymmärtää 
asiakkaiden tarpeet, toiveet, huolenaiheet ja preferenssit. 

Asiakasymmärrystä voi ja kannattaa muodostaa monista eri lähteistä, esim.:
● Haastattelut ja kyselytutkimukset
● Verkkosivun analytiikka ja hakutermianalyysi
● Olemassa olevien palautteiden analysointi
● Asiakaspalvelun ja asiakasneuvojien kanssa keskustelu, mahdollisten 

asiakaspalvelun tikettien analysointi
● Työpöytätutkimus (verkkosivut, some, foorumit, olemassa olevat 

tutkimukset, uutiset, jne.)
● Benchmarking

Miten asiakasymmärrys muodostuu?



● Asiakasymmärryksen muodostaminen vaatii aikaa ja 
tekijöitä. Siksi on tärkeää priorisoida ja miettiä sopiva 
laajuus kunkin palvelukokonaisuuden 
asiakasymmärrykselle. Ulkopuolisten asiantuntijoiden 
hyödyntäminen kannattaa ainakin aluksi. 

● Asiakasymmärrystä kannattaa lähteä muodostamaan 
ensisijaisesti eniten käytetyille ja vierailluille 
palvelukokonaisuuksille. 

● Aloita kartoittamalla ensin mitä tietoa on jo saatavilla 
ja tunnista, mitä pitäisi ymmärtää paremmin →  Tutki ja 
hanki lisätietoa asianmukaisella prioriteetilla, muista 
palvelun vaikuttavuus.

Asiakasymmärryksen laajuudesta ja 
priorisoinnista



1. Olette tunnistaneet mitä tietoa ja millä hakutermeillä asiakkaat etsivät

● Esim. asiakkaat hakevat “päiväkotia”, eivät “varhaiskasvatusta”
● Käytetyimmät hakutermit, joihin tulisi vastata sisällöllä: “päiväkodit Turku”, 

“päivähoidon maksut”

2. Ymmärrätte asiakkaiden tärkeimmät prioriteetit

● Esim. mistä löydän lähimmät päiväkodit, mitä eri vaihtoehtoja on, miten 
päivähoitopaikkaa haetaan, mitä päivähoito maksaa

* Mukaillen Richards 2017

Asiakasymmärrys on tehty hyvin kun* (1/2)



3. Tiedätte keitä palvelun tyypilliset asiakkaat ovat

● Esim. tuoreita vanhempia Turun alueella, joista moni vaihtaa keskenään 
kokemuksia Facebookissa ja muilla foorumeilla

● Osa asiakkaista on muuttanut ulkomailta ja suomalainen varhaiskasvatus on 
vierasta heille

4. Minkälaisia olettamuksia ja huolia asiakkailla on

● Esim. ovatko päiväkodit turvallisia lapselleni
● Saanko haluamani paikan
● Miten voin vaikuttaa hakuprosessiin, jotta saan varmasti paikan

* Mukaillen Richards 2017

Asiakasymmärrys on tehty hyvin kun* (2/2)



Asiakasymmärryksen tavoitteena on muodostaa ymmärrys ihmisten 
yleisimmistä palveluihin liittyvistä tarpeista. 

Kun tehdään palveluviestintää verkossa, tulisi asiakasymmärryksen perusteella 
olla mahdollista muodostaa käsitys: 

○ Asiakkaiden usein kysymistä kysymyksistä
○ Kielestä, jota asiakkaat käyttävät
○ Tunteista, jotka liittyvät palveluihin ja tarpeisiin
○ Asiakkaiden tietotasosta palveluihin liittyen

Mitä asiakasymmärryksellä tehdään? (1/2)



Tämän ymmärryksen pohjalta:

○ Asetetaan prioriteetit sisällölle
○ Pidetään huolta, että vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin
○ Valitaan minkälaisin elementein sisältöä kannattaa tuottaa
○ Otsikoidaan UKK:t ja tietosivut
○ Valitaan sopiva äänensävy, jolla asiakasta puhutellaan
○ Tuotetaan ymmärrettävää ja tarpeisiin vastaavaa sisältöä
○ Muodostetaan sopivat palvelupolut

Mitä asiakasymmärryksellä tehdään? (2/2)



● Sisältö ei ole koskaan täydellistä tai valmista. 
Jatkokehitysideoita syntyy ja uusia tarpeita 
tunnistetaan matkan varrella → Jatka aina kehittämistä 
dataan perustuen.

● Ennen julkaisua sisältö kannattaa ensin käydä läpi ja 
testata organisaation asiantuntijoiden kanssa.

● Julkaisun jälkeen kannattaa tehdä palautteen 
antaminen helpoksi ja kehittää sisältöä saadun 
palautteen perusteella. Mikäli mahdollista, osoita 
asiakkaille että heidän palautteensa on huomioitu - 
tämä kannustaa antamaan palautetta jatkossakin. 

Testaa ja vahvista



* Mukaillen Richards 2017

Tutki
Rajaa
Ideoi

Sisältösuunnittelun 
prosessi*

Kirjoita 
Pyydä palautetta

Julkaise 
Kerää palautetta, mittaa, 

ylläpidä ja kehitä



:-)

Kiitos!
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