
020202 on hyvän palvelun erikoisosaaja, 
joka tarjoaa suomalaisille ympäri vuo-
rokauden erilaisia tieto- ja neuvonta-
palveluita puhelimitse, tekstiviestillä ja 
mobiilipalveluna. Lisäksi 020202 toimii 
eri kokoisten yritysten asiakaspalvelu-
kumppanina  Fonecta Puhelut ja Fonecta 
Chat -tuotteiden kautta. 020202 on osa 
Fonecta-konsernia ja työllistää yhteensä 
yli 250 ihmistä Helsingissä, Turussa ja 
Porissa. 

Pitkä yhteistyö on poikinut numeerisia-
kin tuloksia. 020202 Palvelu on myös 
voittanut yhteistyön aikana Talous-
tutkimuksen toteuttaman parhaan 
puhelinpalveluiden asiakaspalvelun 
palkinnon kuudesti peräkkäin. 

Sillanpää kertoo, että vuosikymmenen 
jatkuneelle yhteistyölle on useita syitä; 
”Trainers’ Housella on pelkäämätön tapa 
haastaa niitä kipukohtia, joita ei välttä-
mättä haluttaisi organisaatiossa koh-
data. Heillä on rohkeutta sanoa tosi-
asiat ääneen. Yksi syy on myös se, että 
Trainers’ House toteuttaa aina perusteelli-
sen lähtötilanneselvityksen. 

YHTEISTYÖ ON YLITTÄNYT ODOTUKSET 

”Suurin muutos on tapahtunut sisäisessä 
valmennusosaamisessa ja arjen johtami-
sessa. Yhteistyö on ylittänyt odotukset 
lähestulkoon aina; odotimme, että hyvää 
tulee mutta lopputulos on ollut lopulta to-
della laadukas. Valmentajamme pitää yh-
teyttä myös ilman kaupallista tarkoitusta. 
Tällainen rento säännöllinen yhteydenpito 
on poikkeuksellista”, 020202 Palvelun 
henkilöstöjohtaja Tuula Sillanpää 
kertoo yhteistyön tuloksista. 

Taustatyössä pureudutaan todella asiak-
kaan lähtötilanteeseen; etsitään pullon-
kaulat, ongelmat ja kehityspaikat. Tämä on 
poikinut meille kirkkaan selkokielisen ki-
teytyksen siitä, mitä asioita täytyy jumpa-
ta. Taustatyö on myös sanoitettu niin, 
että se painuu mieleen ja jää todella 
arjen kieleen ja työkaluksi. Kulttuuri 
ei muutu, jos kieli ja tavat eivät muutu”,  
Sillanpää kiittää. 

NUMEROISTA KOHTI PALVELUA

Alunperin yhteistyön käynnisti 020202 Pal-
velun tahto muuttaa numeropalvelunsa 
henkilökohtaisemmaksi. 

”Halusimme auttaa ihmisiä onnistumaan 
arjessa paremmin ja helpommin tarjo-
amalla hyvin kokonaisvaltaista palvelua 
tutun 020202-numeron kautta”, Sillanpää 
kertoo. Tämä tarkoitti isoa kulttuurimuu-
tosta niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. 

”Muotoilimme ja pilotoimme muutosta 
yhdessä Trainers’ Housen kanssa. Mukaan 
osallistuivat työntekijät, esimiehet sekä 
johto”, Sillanpää kertoo yhteistyön alkuvai-
heista. 

Trainers’ House ja 020202 Palvelu määrit-
telivät palvelulle johtamistavat, lähiesi-
mieskäytännöt sekä palvelumallit. Aluksi 
suunniteltua muutosta pilotoitiin ja lopulta 

Trainers’ House auttoi myös jalkautta-
maan uuden kohtaamis- ja johtamistavan 
koko organisaatioon.

AINA VALMIINA AUTTAMAAN 

Ensimmäisen muutosvaiheen jälkeen 
alkoi seuraava kulttuurillinen hanke, joka 
sai nimekseen AVA (Aina Valmiina Aut-
tamaan). Ohjelman tavoitteena oli ennen 
kaikkea vahvistaa keskeisiä oivalluksia uu-
dessa palvelumallissa, ylläpitää osaamista 
sekä synnyttää 020202 Palveluun vahva ja 
kyvykäs sisäinen valmentajaorganisaatio. 

10 vuotta on pitkä aika. Yhteisen mat-
kan varrella Trainers’ House on tukenut 

020202 Palvelua myös strategian määrit-
telyssä, uusien palveluiden mallinnukses-
sa, palvelukanavien avartamisessa sekä 
johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä 
yleisellä tasolla. 

”Suosittelisin Trainers’ Housea kumppanik-
si, ehdottomasti. Emme olisi jatkaneet 
yhteistyötä jos olisimme tyytymättö-
miä. Trainers’ House ei ehkä ole edullisin, 
mutta asiakkaana voi ainakin luottaa sii-
hen, että saa laatua. Luottamus on luja”, 
Sillanpää kiittää.
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”Trainers’ Housella on rohkeutta        
           sanoa tosiasiat ääneen”.

”Yhteistyö on ylittänyt odotukset lähestulkoon aina; 
odotimme, että hyvää tulee mutta lopputulos on ollut lopulta todella laadukas”.


