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Tämän lehden tuottamat ilmastopääs-

Yhteinen matka jatkuu

Standard -yhdistyksen kautta aurin-

töt on kompensoitu lahjoittamalla Gold
koenergian projektiin Rajasthanissa,

I C T 			 4

Intiassa. Aurinkoenergiaa hyödyntämällä
projekti tuottaa puhdasta sähköä vuosittain noin 35,7 GWh, mikä vastaa 8500

Näin valitset yrityksellesi parhaat
ICT-työkalut

kotitalouden virrankulutusta vuodessa.
Päästöjä on kompensoitu yhteensä
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”Voimme luottaa siihen, että laitteet
toimivat”

20 hiilidioksiditonnia (laskelma pohjautuu
Gold Standardin ilmoittamiin lukuihin).
VTT:n tekemän tutkimuksen* mukaan
aikakauslehden hiilidioksidipäästöt ovat
enimmillään 1488 kg / tonni lehtiä. Pai-

I T-Y L L Ä P I T O 			 7

natettujen Telia ONE -lehtien yhteenlaskettu paino on ollut noin kolme tonnia,

Toolpoint siirtyi ketterästi uuteen
Windows-käyttöjärjestelmään

jolloin päästöt ovat VTT:n tutkimuksessa
käytettyä laskelmaa noudattaen noin 4,5
hiilidioksiditonnia. Lehden lukijat voi-

V I E S T I N TÄ PA LV E L U T 		

8

sia kierrättämällä lehden paperijätteen

Helposti tavoitettavissa, hallitusti
tavoittamattomissa
V I E S T I N TÄ PA LV E L U T

joukossa.

10

Hinausautokeskus on asiakkaidensa
apuna kanavasta riippumatta
L I I K K U VA T YÖ

vat edelleen pienentää päästövaikutuk-

* Carbon footprint and environmental
impacts of print products from cradle to
grave. VTT 2010

12

Oikeilla välineillä teet töitä missä vaan
Y R I T Y S A S I A K A S PA LV E L U 			

Henkilökohtaista ja asiantuntevaa ICTpalvelua kaikissa kanavissa

14

KANNEN KUVA: IIRO IMMONEN
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PÄ Ä K I R J O I T U S

YHTEINEN MATKA JATKUU
Viime syksynä julkaisimme ensimmäisen yrittäjille

Savo-Karjalasta sekä Lapista. Paikalliset asiantun-

suunnatun Telia ONE -lehden. Saimme valtavasti

tijamme ovat kivenheiton päässä tukenasi pohti-

palautetta – myös allekirjoittanutta lähestyivät

massa, miten voisit parhaiten kehittää yrityksesi

sekä uudet että vanhat tutut. Kiitos siitä!

ICT-palveluita.

Kerroimme viimeksi, että olemme matkalla kohti

Tänä vuonna lupaamme julkaista myös asiak-

muutosta, ja sillä tiellä olemme edelleen. Mei-

kaidemme toivoman, teknisemmän Service Desk

dän tulee muuttaa ja kehittää toimintatapojamme

-palvelun yrittäjille, jonka kautta työntekijäsi saa-

entisestään, jotta voimme olla yrityksellesi koko-

vat helposti apua isoihin ja pieniin IT-ongelmiin.

naisvaltainen kumppani. Haluamme olla mahdol-

Kerromme tästä lisää myöhemmin.

lisimman lähellä arkeasi, jotta tiedämme, mitä
voisimme tehdä paremmin.
Tästä syystä avasimme kesällä 2019 pienille ja
keskisuurille yrityksille suunnatun oman palve-

Tämän lehden sivuilla jaamme lisää asiakkaidemme tarinoita ja vinkkejä arkea helpottavista
loppukäyttäjäpalveluista, joista toivottavasti on
sinulle hyötyä.

lunumeron. Asiakaspalvelu- ja myyntinumeroksi
kutsutun palvelunumeromme tarkoituksena on

Tervetuloa mukaan.

saada huolesi pois päiväjärjestyksestä yhdellä soitolla. Numeron kautta onnistuu arkisten asioiden

Jukka Timonen

lisäksi myös yrityksesi IT-palveluiden ja yhteyk-

PK-asiakkaat,

sien kartoittaminen ja päivittäminen. Lisää yrittä-

Telia Finland

jän ja pienen yrityksen asiointikanavista voit lukea
sivulta 14.
Olemme myös laajentaneet paikallista läsnäoloamme maakunnissa. Nykyisin löydät osaajatiimimme Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä
ja Kymenlaaksosta, Pirkanmaalta, Keski-Suomesta, Oulusta, Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta, Pohjanmaalta,

TELIA

SUOMEN
TYYTYVÄISIMMÄT
YRITYSASIAKKAAT
MATKAPUHELINOPERAATTORIT
2019
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ICT

NÄIN VALITSET YRITYKSELLESI
PARHAAT ICT-TYÖKALUT
ICT saattaa kuulostaa isolta ja epämääräiseltä kokonaisuudelta.
Yrityksen arjessa ICT kuitenkin tarkoittaa yksinkertaisesti
tietojenkäsittelyyn tarkoitettuja välineitä. Kun tekniikka
toimii, työntekijäsi voivat keskittyä yrityksesi menestyksen
rakentamiseen.
T E K S T I : S AT U E K M A N

KUVITUS: VESA SAMMALISTO

tarvitsee vastamelukuulokkeet ja tietosuojakalvon
näyttöönsä.
Laitteet on hyvä vaihtaa uudempiin riittävän
usein. Teknologia menee nykyään eteenpäin kovaa
vauhtia, eivätkä vuosia vanhat tietokoneet, puhelimet ja tabletit pysy modernin työn perässä. Siksi
laitteiden ostaminen omaksi ei välttämättä ole
ICT on lyhenne englanninkielisestä

paras tapa hankkia työvälineitä.

ilmauksesta information and communi-

Telialla laitteet voi hankkia kuukausimaksul-

cations technology, joka tarkoittaa suo-

lisena palveluna, jolloin yritys saa uudet laitteet

meksi tieto- ja viestintäteknologiaa.

käyttöönsä säännöllisin väliajoin. Palveluna han-

ICT:hen luetaan kaikki digitaaliset lähe-

kittavan laitteen hinta sisältää huoltopalvelun ja

tysteknologiat ja viestintätavat sekä niitä

vakuutuksen, ja huollon ajaksi työntekijä saa käyt-

varten olemassa olevat laitteet.

töönsä lainalaitteen. Työnteko ei siis keskeydy pitkäksi aikaa, vaikka vahinko sattuisi. Lisäksi läppärit
voi tilata esiasennettuina tietoturvapäivityksillä, ja

Investoi työntekoon, älä
laitteisiin

vanhat laitteet tyhjennetään täysin kaikista yrityk-

Puhelimet, tietokoneet ja muut laitteet ovat konk-

Valikoi yhteydet tarpeen
mukaan

reettisin osa yrityksen ICT:tä. Yrityksen laitteet
tulisi aina valita yrityksesi liiketoiminnan mukaan:

sen tiedoista. Näin työntekijäsi voivat keskittyä laitehuolien sijaan tuloksen tekemiseen.

sovelluskehittäjä tarvitsee järeämmällä kapasi-

Netti on nykypäivänä samanlainen perushyödyke

teetilla varustetun tietokoneen kuin esimerkiksi

kuin vesi tai sähkö, eikä mikään yritys tule ilman

kauneudenhoitoalan ammattilainen. Paljon raken-

sitä toimeen. Paljon reissussa tai kotona työsken-

nustyömailla liikkuvalle iskunkestävällä suoja-

televälle soveltuu SIM-kortilla toimiva mobiilinetti-

kuorella varustettu tabletti on hyvä valinta, kun

liittymä. Yksinyrittäjä pärjää useimmiten mobiililla

taas julkisissa kulkuvälineissä työskentelevä

ratkaisulla.
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ICT
Kiinteää yhteyttä puolestaan suositellaan sil-

Pilvipalvelut, kuten Office 365 -sovelluk-

loin, kun netin käyttäjiä on yrityksessä useampi,

set, takaavat pääsyn tiedostoihin mistä tahansa.

sekä silloin, jos netti on yrityksen liiketoiminnan

Lisäksi sekä yrityksen että asiakkaiden tiedot ovat

kannalta erityisen merkittävässä roolissa. Kiinteä

paremmassa tallessa pilvessä kuin tietokoneen

yhteys takaa nimittäin suuremman kapasiteetin ja

kovalevyllä – pilvestä tiedostot ovat palautetta-

paremman luotettavuuden kuin mobiili netti. Ehdo-

vissa, vaikka laitteelle kävisi hassusti.

ton lisäpalvelu kaikkiin nettiliittymiin on palomuuri,

Office 365 -pilvisovelluksiin kuuluu esimerkiksi

joka pitää ulkopuoliset loitolla yrityksen asiakastie-

Teams, jossa voi keskustella työkavereiden kesken

doista ja liikesalaisuuksista.

sekä muokata yhteisiä tiedostoja. Sovellus mah-

Paljon reissaava ja tien päällä nettiä käyttävä
hyötyy puhelinliittymänsä isosta EU-datapake-

dollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman yhteistyön sekä omien projektien helpon hallinnan.

tista. Puhelimen dataa voi myös jakaa läppäriin

Yrityksissä, joissa on puhelinasiakaspalvelu,

tai tablettiin. Yrityksen puhelinliittymien datan-

työn hallintaa helpottaa pilvipohjainen vaihderat-

kulutusta kannattaa seurata – jos dataa jää kuu-

kaisu. Telian Viestintäpalvelu VIP palvelee myös

kausittain paljon yli, voi olla aiheellista päivittää

sisäistä viestintää, sillä sen avulla voi kertoa työka-

pienempään datapakettiin.

vereille, milloin on tavoitettavissa ja milloin esimer-

Helpota työpäiviä
pilvisovelluksilla

kiksi lomalla tai palaverissa.
Tutustu kaikkiin ICT-ratkaisuihimme:
telia.fi/yrittajalle

Moderniin työhön kuuluu se, että töitä voi tehdä
myös työpaikan ulkopuolella. Tarjoamalla etätyömahdollisuuden parannat kilpailuasemaasi, sillä se
lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tehokkuutta.
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L AIT TEET

”VOIMME LUOTTAA
SIIHEN, ETTÄ LAITTEET
TOIMIVAT”
Asuntokauppojen onnistumiseen voivat vaikuttaa yllättävätkin
asiat kuten välittäjän läppärin akunkesto tai kohteiden esittelyyn
käytetyn näytön koko. Toimivat laitteet ovat tärkeä osa
vaasalaisen Visiona LKV:n liiketoimintaa.
TEKSTI: AINO SEPPÄLÄ

KUVA: JUKKA VÄHÄLUMMUKKA

Kiinteistövälitysala on yhä riippuvaisempi tie-

vikana. Jos ongelma ei ratkea heti, saamme silti

tokoneista ja muista laitteista. ”Suurin piirtein

nopeasti mielenrauhan. Voimme luottaa siihen, että

kaikki tehdään sähköisesti jo nyt, ja tulevaisuu-

asia on hoidossa”, kertoo Korkiakoski.

dessa koneiden avulla hoidettavat työtehtävät vain

Korkiakosken mukaan Telialla ymmärretään

lisääntyvät,” toteaa Miika Korkiakoski, vaasalai-

Visona LKV:n liiketoimintaa: ”Omassa arjessa ei

sen Visiona LKV:n osakas ja toimitusjohtaja.

aina ehdi pysähtyä ajattelemaan, miten asioita

Läppäreiden ja tulostimien lisäksi asuntokaup-

voisi tehdä paremmin. Telian puolelta meidät pide-

paa vauhdittavat monet muut laitteet. ”Olemme

tään ajan tasalla myös uusista laitteista ja poh-

hankkineet esimerkiksi show room -näyttöjä sekä

dimme yhdessä, mitä ne voisivat tuoda meidän

konferenssikalusteita. Nyt voimme esitellä kohteita

liiketoimintaan.”

asiakkaille isoilta ruuduilta”, Korkiakoski iloitsee.

Tekniikan kehittymisen myötä laitepuolella syntyy uusia mahdollisuuksia koko ajan lisää. Kump-

Laitetuki löytyy läheltä

panin tulee olla joustava, jotta laitteet saadaan
näppärästi päivitettyä uudempiin.

”Telian kaverit ovat olleet meidän tukena alusta

Toimivat laitteet ovat edellytys liiketoiminnalle.

lähtien. Olemme saaneet hyvää palvelua, ja on etu,

”Pystymme palvelemaan omia asiakkaitamme

että kumppani on paikallinen. Ongelmatilanteissa

paremmin, kun voimme luottaa siihen, että laitteet

saamme asiantuntijan helposti kiinni ja tarvittaessa

toimivat”, Korkiakoski summaa.

myös paikan päälle katsomaan, mikä laitteissa on

”Pystymme palvelemaan
omia asiakkaitamme
paremmin, kun voimme
luottaa siihen, että
laitteet toimivat.”
–– Miika Korkiakoski, Visiona LKV
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I T-Y L L Ä P I T O

TOOLPOINT SIIRTYI KETTERÄSTI
UUTEEN WINDOWSKÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN
Toolpoint on suomalainen perheyritys, jolla on yli 30
vuoden kokemus työkalujen ja teollisuuden tarvikkeiden
maahantuonnista ja jälleenmyynnistä. Ketteryys ja joustavuus
korostuvat oman liiketoiminnan lisäksi myös IT-hankinnoissa.
TEKSTI: AINO SEPPÄLÄ

KUVA: IIRO IMMONEN

Toolpointin myynnistä 97 prosenttia tapahtuu suoraan teollisuuden alan yrityksille aina PK-yrityksistä monikansallisiin jätteihin. 30 vuoden aikana
paljon on muuttunut niin liiketoiminnassa kuin yrityksen IT-palveluissakin.
”Tälläkin alalla ostetaan yhä kokonaisvaltaisempia IT-palveluita. Yhteistyömme Telian kanssa on
nykyään muutakin kuin liittymiä. Emme halua halvinta, vaan kestävät ja meille tuottoisimmat ratkaisut”, kertoo Toolpointin toimitusjohtaja Juha
Sihvonen.
Laitehankintojen ohella tärkeään rooliin ovat
nousseet huolto ja ylläpito. Tuorein yhteinen onnistuminen oli Windows 7 -käyttöjärjestelmän päivitys
uudempaan versioon.
”Telialta otettiin meihin yhteyttä ja vinkattiin,

”On liiketoimintamme kannalta
tärkeää, että kumppani toimii
taustalla pitäen IT-infran ajan
tasalla kuin huomaamatta.”
–– Juha Sihvonen, Toolpoint

että Windows 7:n tuki päättyy tammikuussa. Sen
ansiosta viimeistenkin laitteiden käyttöjärjestel-

Sihvosen mukaan työntekijöiltä ei ole tullut

mäksi saatiin jo syksyllä Windows 10”, Sihvonen

palautetta päivityshankkeesta. ”Sehän tarkoittaa,

kertoo.

että kaikki meni hyvin”, hän naurahtaa ja jatkaa:

Windows 7 jäi taakse ilman
keskeytyksiä työpäivässä

”Vaikka laitteita oli yli kaksikymmentä, käyttöjärjestelmäpäivitys sujui ongelmitta eikä häirinnyt kenenkään työpäivää.”
Yhteistyön ansiosta Toolpointin työntekijät voi-

Sihvonen on tyytyväinen Toolpointin ja Telian

vat rauhassa keskittyä omaan tekemiseen. ”On lii-

yhteistyömalliin: ”Apua saadaan tarvittaessa

ketoimintamme kannalta tärkeää, että kumppani

ja on hienoa, että Telialta ollaan yhteydessä

toimii taustalla pitäen IT-infran ajan tasalla kuin

huolto- ja ylläpitosopimuksen puitteissa myös

huomaamatta. Näin meille asiakkaana jää aikaa

oma-aloitteisesti.”

muuhunkin”, kertoo Sihvonen.
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V I E S T I N TÄ PA LV E L U T

HELPOSTI TAVOITETTAVISSA,
HALLITUSTI TAVOITTAMATTOMISSA
Kun yrityksen viestintä toimii, asiakkaat saavat palvelua
ripeästi ja työntekijöiden on helppo pitää yhteyttä toisiinsa.
Viestintäpalvelu VIPin avulla yritys voi hallita sisäistä
viestintäänsä, puhelinvaihdettaan ja monikanavaista
asiakaspalveluaan joustavasti ja tehokkaasti.
T E K S T I : S AT U E K M A N

”Viestintäpalvelu VIP tarjoaa kaiken kokoisille yrityksille monipuoliset kommunikaation työkalut”,
tiivistää Telialla palvelusta vastaava tarjoomapäällikkö Petri Suikki. VIP sopii viiden hengen yrityskoosta ylöspäin ja skaalautuu jopa tuhansien
ihmisten organisaatioihin.

KUVA: IIRO IMMONEN

”Asiakaspalvelunkaan ei
nykypäivänä tarvitse olla
työpöytään ja lankapuhelimeen
liimattua työtä.”
–– Petri Suikki ja Anu Karhemaa, Telia

Suikin työparina toimiva tuotepäällikkö Anu
Karhemaa täydentää: ”VIPissä on paitsi normaalit vaihteenhoidon työkalut myös erityisen runsaat

VIP toimii yhtä hyvin niin tietokoneella kuin

integraatiomahdollisuudet muihin järjestelmiin,

mobiililaitteella, mikä antaa työntekijöille mahdol-

kuten kalenteripalveluihin ja Microsoft Teams -pal-

lisuuden työskennellä myös muualla kuin toimis-

veluun. Näin ollen ratkaisu taipuu todella monenlai-

tolla. ”Asiakaspalvelunkaan ei nykypäivänä tarvitse

siin tarpeisiin.”

olla työpöytään ja lankapuhelimeen liimattua työtä,

Vapaus lisää hyvinvointia
Suikin ja Karhemaan mukaan yrityksen työntekijä
voi VIPissä itse määritellä, onko tavoitettavissa vai
ei, ja asettaa palvelun kautta vastaaja- tai lomaviestin. Työkaverit näkevät käyttöliittymästä, kuka
on parhaillaan vapaana, ja he pystyvät soittamaan

vaan sitä voi tehdä paikasta riippumatta. Vapaus
tehdä etätöitä on työntekijöille osoitus luottamuksesta ja lisää usein heidän työhyvinvointiaan”,
Suikki muistuttaa.

Chat-palvelua on helppo
kokeilla

ja viestittämään sekä siirtämään puheluita toisil-

Viestintäpalvelu VIPiin on viime toukokuusta läh-

leen näppärästi.

tien ollut liitettävissä yrityksen nettisivuille lisättävä

”Työelämä on nykyään sen verran hektistä, että

chat-kanava. Karhemaan mukaan VIP-chatin eri-

palautumisaika on aivan välttämätöntä. Viestintä-

koisuus on, että se integroidaan puhelinpalveluun:

palvelu VIPin avulla työntekijä voi kertoa, kuinka

”Yritys voi määritellä, että parhaillaan asiakaspu-

pitkään on poissa ja keneen voi ottaa poissaolon

helua hoitava työntekijä ei voi ottaa vastaan uusia

aikana yhteyttä. Näin hän voi olla hallitusti poissa,

chat-keskusteluja tai että chat-ikkunaa tarjotaan

eikä hänen tarvitse kytätä työpuhelinta lomalla”,

yrityksen sivuilla vieraileville vain tiettyinä aikoina.”

Karhemaa selostaa.
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Chatin ulkoasu ja siinä käytettävät terveh-

”Meillä on Telialla VIP omassa käytössämme,

dykset ovat yrityksen muokattavissa, chat-kes-

joten olemme senkin takia erityisen motivoituneita

kustelut voidaan tallentaa, ja yritys voi liittää

kehittämään palvelua jatkuvasti”, Suikki

chat-palveluun seurantaa helpottavan analytiikka-

huomauttaa.

työkalun. Asiakaspalvelija voi tarvittaessa hoitaa

Viestintäpalvelu on pitkälle räätälöitävissä itse-

useaa chat-keskustelua yhtä aikaa, mikä tehostaa

palveluna, mutta halutessaan yritys voi tilata VIPin

asiakaspalvelua.

valmiiksi asennettujen ominaisuuksien kera. ”Tarjo-

”Suomalaiset asiakkaat lähestyvät tutkitusti yritystä mieluummin chatissä kuin puhelimitse, ja

amme yrityksille myös koulutusta VIPin käyttöön”,
Suikki ja Karhemaa päättävät.

chatissä käyty keskustelu johtaa useammin myyntiin kuin puhelu”, Karhemaa kertoo. ”Asiakkaat
myös olettavat nykyään, että he voivat ottaa yritykseen yhteyttä sopivaksi kokemallaan tavalla. Jos

VIESTINTÄPALVELU VIP

chat-mahdollisuutta ei ole, osa yhteydenotoista

Helppo hallinnointi

saattaa mennä kokonaan sivu suun.”

Automaattiset päivitykset ja

Suikki ja Karhemaa kannustavat myös pieniä yrityksiä kokeilemaan chat-palvelua: ”Chat-palvelua

yksinkertainen käyttöliittymä.

voi kokeilla VIPin yhteydessä, ja jos se jää käyttä-

Parempi tavoitettavuus

mättä tai vie liikaa resursseja, palvelua ei ole pakko

Läsnäolotiedot näkyvät

jatkaa.”

kaikille kollegoille.

Jatkuvaa kehitystä

Tehoa aspaan

VIP on pilvipohjainen palvelu, joka toimitetaan

sitä voidaan tehdä myös etänä.

Asiakaspalvelu on tilastoitavaa ja

yrityksille verkosta. Palvelu pysyy siis aina ajan
tasalla, eikä sitä tarvitse erikseen päivittää.

Lue lisää: telia.fi/vip
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V I E S T I N TÄ PA LV E L U T

HINAUSAUTOKESKUS ON
ASIAKKAIDENSA APUNA KANAVASTA
RIIPPUMATTA
Jo vuonna 1965 toimintansa aloittanut Hinausautokeskus
tarjoaa hinaus-, tie- ja autonkierrätyspalveluita Uudellamaalla
ja kumppaneidensa kautta myös muualla Suomessa.
Viestintäpalvelu VIP auttaa perheyritystä palvelemaan
asiakkaitaan nopeasti kanavasta riippumatta.
T E K S T I : S AT U E K M A N

Kun auto tekee tenän tien päällä, on apua saatava
saman tien. Hinausautokeskuksen liiketoiminnan
kannalta on siis tärkeää, että yritys on helposti ja
nopeasti tavoitettavissa kaikkina vuorokaudenai-

KUVA:

IIRO IMMONEN

”Viestintäpalvelu VIPin avulla
työntekijämme säästävät aikaa
ja asiakas saa nopeammin
tarvitsemansa avun.”

koina. ”Päivystysnumeroomme vastataan aina, oli
ajankohta sitten arki, viikonloppu tai yömyöhä”,

–– Sami Sipilä, Hinausautokeskus

Hinausautokeskuksen markkinoinnista ja IT-ratkaisuista vastaava Sami Sipilä kertoo.
Perhevoimin johdettu, nelisenkymmentä henkeä työllistävä yritys käyttää puhelinpalvelunsa

Chat ei ole pelkkä koriste

alustana pilvipohjaista Viestintäpalvelu VIP -asia-

Viestintäpalvelu VIP on ollut Hinausautokeskuk-

kaspalveluratkaisua, johon kuuluvat räätälöitävän

sen puhelinpalvelun käytössä joitakin vuosia. Vajaa

vaihdepalvelun lisäksi muun muassa asiakaspalve-

vuosi sitten yritys vaihtoi myös chat-palvelunsa

lun johtamiseen tarvittavat työkalut ja chat. ”VIPin

VIPin chatiin, joka on hankittavissa asiakaspalve-

asetusten muuttaminen itsepalveluna on helppoa,

luratkaisuun lisäpalveluna. ”Chat on matalakyn-

joten voimme muuttaa esimerkiksi puhelunohjaus-

nyksinen tapa asiakkaalle ottaa meihin yhteyttä, ja

sääntöjä tilanteen mukaan. Palvelu toimii myös

vastauksen kysymykseen saa lähes yhtä nopeasti

hyvin mobiililaitteilla, eli päivystyksemme ei ole

kuin puhelimessa. Siksi haluamme tarjota asiak-

sidottu toimistolle”, Sipilä kehuu.

kaille myös tämän kanavan”, Sipilä selostaa.

Hinausautokeskuksen asiakaspalvelijat käyttä-

Sipilä kertoo, että yrityksellä oli jonkin aikaa

vät VIPiä myös työpyyntöjen välittämiseen huolto-

käytössä ulkoistettu chat-palvelu, jonka tietämys

ja hinauspäivystäjille. Palvelusta näkee kaikkien

Hinausautokeskuksen palveluista ei kuitenkaan

työntekijöiden yhteystiedot, ja sen kautta voi soit-

yltänyt vaaditulle tasolle. Toisen palveluntarjo-

taa tai viestittää. ”Asiakaspalvelija voi tarkastaa

ajan tekninen chat-ratkaisu puolestaan ei ollut

palvelun käyttöliittymästä, onko tietty työntekijä

yhteydessä puhelinpalveluun, jolloin asiakaspal-

tavoitettavissa vai ei. Tällöin hän ei soita turhaan

velija joutui usein hoitamaan chat-keskustelua ja

henkilölle, joka vaikka viettää vapaapäivää”, Sipilä

puhelua päällekkäin, eikä asiakas saanut riittä-

sanoo. ”Asiakaspalvelija siis säästää aikaa, ja asia-

vän nopeasti vastauksia. ”VIPin chat on integroitu

kas saa nopeammin tarvitsemansa avun.”

puhelinvaihteeseen. Tällöin voimme itse määritellä,
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että puhelua parhaillaan hoitavalle asiakaspalve-

lussaan. ”Chat-palveluun liitettävän botin avulla

lijalle ei avaudu uusia chat-keskusteluja, eikä asi-

voisimme tarjota asiakkaille vastauksia kanavan

akas joudu turhaan odottamaan chatissä, että

kautta vielä nykyistä nopeammin”, Sipilä paljastaa.

henkilö meiltä vapautuu.”

Lisäksi suunnitteilla on sähköinen lomake, jonka

Sipilän mukaan asiakkaat toimittavat chatin
kautta monenlaisia asioita: ”Chatissä tulee kyse-

kautta Uudenmaan ulkopuolelta tulevat tilaukset
hoituvat automaattisesti oikealle alihankkijalle.

lyitä esimerkiksi kierrätyspalvelustamme ja vakuu-

”Haluamme kehittää puhelin- ja chat-palve-

tuksista, mutta sitä kautta tehdään myös tilauksia.

luamme jatkuvasti asiakkaiden tarpeita paremmin

Meille on tärkeää, että asiakas saa chatin kautta

vastaaviksi. Telian kanssa palveluiden skaalaa-

tarpeensa oikeasti hoidettua, eikä kyse ole pel-

minen ja uusien ominaisuuksien testaaminen käy

kästä keskustelukanavasta.”

näppärästi, joten se on meille oikea teknologia-

Teknologia tukee
asiakaspalvelua

kumppani”, Sipilä päättää.
Lue lisää: telia.fi/vip

Tulevaisuudessa Hinausautokeskus aikoo hyödyntää nykyistä laajemmin automaatiota asiakaspalve-
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OIKEILLA VÄLINEILLÄ
TEET TÖITÄ MISSÄ VAAN
Tietotyössä useimmat työtehtävät onnistuvat mistä tahansa,
mutta myös esimerkiksi hoito- ja rakennusalalla osan työstä voi
tehdä kotona tai vaikka kahvilassa. Kun yrityksesi työvälineet
ovat ajan tasalla, saat liikkuvasta työstä parhaan hyödyn irti.
T E K S T I : S AT U E K M A N

”Kaiken kokoisissa yrityksissä tehdään nykyään
liikkuvaa työtä. Tietyillä aloilla varsinaiset työtehtävät on sidottu tiettyyn paikkaan ja aikaan, mutta

KUVA: TELIA

Asianmukaiset työkalut ja
turvalliset työtavat

niilläkin esimerkiksi työn suunnittelu ja asiakas-

Liikkuva työ vaatii liikkuvat välineet. Läppärin ja

viestintä voidaan hoitaa mistä tahansa”, kertoo

puhelimen lisäksi työntekijä tarvitsee hyvät, mielel-

Telialla asiakkuuksista vastaava Sofia Harniemi.

lään melua eristävät kuulokkeet.

Harniemen mukaan vapaus tehdä työtä valitse-

Julkisesti saatavilla olevat wifit ovat yleensä

massaan paikassa antaa työntekijälle mahdollisuu-

avoimia, ja niiden tietoturva on vaillinainen. Tur-

den hallita joustavasti omaa aikaansa ja rauhoittua

vallisempi vaihtoehto on läppäriin asennettava

keskittymistä vaativien tehtävien äärelle. Lisäksi

mobiililaajakaista.

hän huomauttaa, että luovuus kukoistaa monesti
muualla kuin tavanomaisella työpisteellä.

Tietoturvasta Harniemi kehottaa huolehtimaan
myös varomalla ulkoisia uhkia. ”Jos työskentelee
jaetussa tilassa, kuuluu asiaan huolehtia, ettei yrityksen arkaluontoista
tietoa vuoda ulkopuolisille. Tätä varten kannattaa hankkia kannettavan
näyttöön tietosuojakalvo. Tietysti
pitää myös varmistaa, että laitteet
ovat turvassa, jos poistuu työpisteeltä vaikka vessaan.”

”Sovellusten käytön
opetteluun menee
aikaa, mutta pidemmän
päälle aikaa säästyy,
kun työtä voidaan
tehdä ajasta,
paikasta ja laitteesta
riippumattomasti.”
–– Sofia Harniemi, Telia

12

L I I K K U VA T YÖ

Office 365 -sovellukset ja
-osaaminen jouhevoittavat
etäyhteistyötä

Supernovalaiset tuntevat
liikkuvan työn

Vaikka työtä tekisi omassa rauhassa, yleensä on

Tampereen Ratina-kauppakeskuksessa

kuitenkin jossain vaiheessa päivää kysyttävä työ-

sijaitseva MOW Supernova on yhteisöllinen

kaverin mielipidettä tai muokattava kumppanin

coworking-tila, jossa yrittäjät, freelancerit ja

kanssa jaettua dokumenttia. Paikasta riippumat-

tietotyöntekijät voivat työskennellä yksin tai

tomaan yhteistyöhön tarvitaan pilvipohjaisia toi-

yhdessä. Valmiiksi varustelluista tiloista voi

mistosovelluksia. ”90 prosentilla yrityksistä on

vuokrata työpisteen joustavasti kuukausi-

jonkinlainen Microsoft Office 365 -ohjelmistopa-

maksulla, ja tiloissa järjestetään myös kai-

ketti käytössään”, Harniemi paljastaa. Useimmille

kille jäsenille yhteisiä tapahtumia.

lienevätkin päivittäisestä työstä tuttuja esimerkiksi
Outlook, Word, Excel ja PowerPoint.

Kysyimme Supernovassa työskenteleviltä, mitkä ovat heille liikkuvan työn edel-

”Todella monessa yrityksessä Office 365 -paketti

lytykset. Kyselyyn vastanneet ovat liikkuvan

on kuitenkin vajaakäytöllä, tai sillä on tarpeisiin

työn ammattilaisia – lähes 70 prosenttia

nähden liian laaja sovellusvalikoima käytössä”,

tekee töitä muualla kuin omalla toimistolla

Harniemi jatkaa. Harniemen mukaan yritys saattaa

kerran viikossa tai useammin.

esimerkiksi maksaa erillisestä tallennuspalvelusta,
koska ei tiedä, että sen Office 365 -pakettiin kuuluu
OneDrive-pilvitallennustilaa.
Pikaviestimiseen Harniemi suosittelee Office
Teams -ryhmätyösovellusta, jossa keskustelut voi
pitää omissa työryhmissään ja chatit tallentuvat
myöhempää käyttöä varten. Hän muistuttaa myös,
että pilvitallennustilan käyttöoikeuksia on helppo
hallinnoida, jotta tarvittavat henkilöt pääsevät tiedostoihin käsiksi mistä tahansa.
Harniemi kertoo, että Telialla Office 365 -paketti

77 %

:n
mielestä toimistosovellukset,
kuten sähköposti, ovat tärkeimpiä
työvälineitä.

2/3

tallentaa yrityksen tiedostot pilveen.

voidaan räätälöidä yritykselle sopivaksi. ”Järjestämme myös työntekijöille tarvittaessa koulutusta ohjelmien käyttöön. Vaikka yrityksellä menee

”Eri alan ammattilaisten samassa tilassa

sovellusten käytön opetteluun jonkin verran aikaa,

työskentely avaa uusia näkökulmia ja työ-

pidemmän päälle aikaa säästyy, kun työtä voi-

tapoja. Samalla tulee luotua paljon hyviä

daan tehdä ketterästi ajasta, paikasta ja laitteesta

kontakteja”, kertoo eräs Supernovassa

riippumattomasti.”t

työskentelevä coworking-tilan eduista.
”Yksinyrittäjä saa coworking-tilasta työka-

Lue lisää: telia.fi/o365

vereita ja näkyvyyttä”, kehuu toinen.
MOW Supernova on osa Spondan Mothership of Work -coworking-konseptia,
jonka toinen toimipiste on Helsingissä.
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HENKILÖKOHTAISTA JA ASIANTUNTEVAA
ICT-PALVELUA KAIKISSA KANAVISSA
”Meillä on täysi kyvykkyys palvella asiakkaita kaikissa ICTasioissa eri kanavissa”, kertoo Telian yritysasiakaspalvelussa
työskentelevä Anniina Borgman tiimeineen.
T E K S T I : L O T TA H J E R P P E

KUVA: IIRO IMMONEN

Anniina on osa tiimiä, joka hoitaa yritysasiakkaiden

”Kannustan pieniäkin yritysasiakkaita olemaan

haasteita niin puhelimessa, sosiaalisessa medi-

meihin rohkeasti yhteydessä! Meillä on kunnian-

assa kuin chatissäkin.

himoinen tiimi asiakaspalvelussa, jotka halua-

”Olen ollut mukana rakentamassa Telian yritysasiakaspalvelua jo useamman vuoden ajan

vat tukea ja kehittää liiketoimintaasi kanavasta
riippumatta.”

ja nähnyt läheltä sen muutoksen. Chat-palvelu
alkoi kehittymään muutama vuosi sitten, ja nyt
haluamme rakentaa Euroopan parhaan some-asiakaspalvelun. Viime vuonna avasimme asiakkaiden
pyynnöstä pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille
suunnatun oman palvelunumeron”, kertoo Anniina.
Yritysasiakkaita palvelee iso joukko asiantuntijoita eri kanavissa: Sosiaalisessa mediassa
voi keskustella ajankohtaisista asioista ja pyytää apua Telia yrityksille -tilien kautta yksityisviestillä tai kommenttikentässä. Telia.fi:ssä apua saa
yhteydenottolomakkeen ja chat-palvelun kautta.
Chat-palvelu toimii myös Yritysportaalissa, mikä
nopeuttaa olemassa olevien asiakkaiden palvelua,
kun asiakas voidaan heti tunnistaa. Jos soittami-

Yritysasiakaspalvelutiimi vasemmalta:

Niko Paukkonen, Laura Bister-Hirsmäki,

Miina Kivi, Anniina Borgman, Viljami Kaseva.

nen tuntuu luontevimmalta, palvelunumeron kautta
jopa 60 prosenttia puheluista on vastattu minuutin

Asiakaspalvelu ja myynti, PK-yritykset:

kuluessa ja jonotusaika on maltillinen.

020 355 800 ma–pe 8–17

”Sen lisäksi, että hoidamme ketterästi lasku-

(8,35 snt/puh + 16,69 snt/min)

tukseen ja muihin pieniin arkisiin asioihin liittyvät
jutut, voimme kartoittaa ICT-palveluita laajemmin-

Chat:

kin. Asiaa ei tarvitse rajata, kun on ottamassa mei-

telia.fi/yrityksille & telia.fi/yritysportaali

hin yhteyttä, vaan voi esimerkiksi soittaa ja heittää

(ma–pe 8–17)

pallon meille – että miten me vaikkapa päivittäisimme pienen yrityksen palvelukokonaisuuden”,
haastaa Anniina.
Telia yrityksille (ma–pe 8–16)
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PALVELEMME PAIKALLISESTI
YMPÄRI MAAN
Löydä lähin yritysmyyjäsi: telia.fi/yritysmyyjat
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YKSI
NUMERO
RIITTÄÄ
Soita meille – asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan
yrityksellesi parhaat ICT-palvelut.

020 355 800
Tutustu kaikkiin ratkaisuihimme: telia.fi/yrittajalle

