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Haasteita



• Lähtökohtana oli yksittäisen 
työntekijän ajatus

• Idea heräsi oikeaan aikaan

• Digitaalisten palveluiden 
kehittäminen osa kaupungin 
strategiaa

• Smart Tampere Digiohjelma
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Chat-palvelun tausta



• Aluksi yhden hoitajan työvuorojen mukaan saatavilla.

• Tällä hetkellä koulutettu  15/20. 

• Kerätään palautetta koko ajan (Zef-kysely), yhteisesti 
kehitetty fraaseja.

• Chat-ikkuna avautuu kahdella verkkosivulla

• Palveluaikoina kokeiltu eri aikoja, resurssien mukaan 
tarjolla (viikonloput, aamut) ti-pe klo 8-11 ja klo 12-15, 
la-su klo 12-15. Muina aikoina tarjolla mahdollisuuksien 
mukaan. 

• Yhteisvastuullisuutta lisätään ja toimintaa edelleen 
kehitetään.
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10023-chatin toiminta



• Sisäiseen prosessiin ja toimintaan liittyvät haasteet.

• Yksikön työntekijöiden valmiudet ja kyvyt ottaa 
käyttöön uutta palvelumuotoa vaihtelevat.

• Tasalaatuisuuden haaste keskusteluissa.

• Hoitajien uusi tapa tehdä työtä.

• Tekniset haasteet palvelun kanssa.
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Haasteita



Kysymyksiä tulee joka lähtöön
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Kysymyksiä tulee joka lähtöön
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Kysymyksiä tulee joka lähtöön
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Asiakaspalautetta
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Toimi todella hyvin! Olin hetkellisessä 
paniikkitilassa enkä olisi pystynyt 
soittamaan puhelinvaihteeseen ja 

selittämään asiaani.
Chat oli nopea ja asiallinen ja sain hyviä 
neuvoja siihen, milloin kannattaa ottaa 

yhteyttä lääkäriin. Olemme juuri muuttamassa 
Tampereelle ja kysyimme miten 

menetellä, jotta pääsemme julkisen 
palvelun piiriin luontevasti. Saimme 
hyvät vastaukset, joten alku näyttää 
oikein hyvältä, eli olemme chattiin

oikein tyytyväisiä – kiitos!



Chat-palvelusta kerättäviä 
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- Kuukausi- ja päiväkohtainen chat
-keskustelujen määrä 

- Zef-asiakastyytyväisyyskyselyn 
vastaukset

- Keskustelukohtaisesti 
vaihdettujen viestien määrä, 
viiveajat, keskustelun aihe, kesto



Chat-palvelun raportteja
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Palvelun hyödyt 
ammattilaisen 
näkökulmasta

Lisää työtyytyväisyyttä ja vaihtelua työhön

 Tuo positiivisuutta työhön

Ammattilaisen ei tarvitse puhua koko päivää 
ääneen

Tuo monipuolisuutta työhön

 Chatissa ei tuplakirjausta, ei tuplatilastointia, 
chat-keskustelut tallentuvat ja tilastot 
saadaan suoraan
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Palvelun hyödyt 
asiakkaan 
näkökulmasta
Puhelinpalvelun vastausaika lyhenee, kun 

jonossa on vähemmän asiakkaita

Kuulo- ja puhevammaisille hyvä palvelu

Asiakas voi kysyä neuvoa vaivihkaa chatin
kautta arkaluontoisissakin asioissa, oli hän 
sitten töissä tai koulussa

Asiakkaat kokevat nopeana, joustava ja 
arvokkaana palveluna-> hyvää palautetta
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• Resursointi tärkeää, heti alusta lähtien riittävästi 
ammattilaisia mukaan

• Työkalun ja palvelun tuottajan valinta, jos ei ole valmista 
sopimusta mistään palvelusta:
o mitä tarpeita palvelulle on, mitä sitä kautta halutaan hoitaa, 

toiminnallisuudet

• Selkeä perehdytysrunko heti alusta lähtien

8.5.2019 14

Opit   



• Asiakkaat toivovat mahdollisuutta ajanvaraukseen ja 
perumiseen (vahva tunnistautuminen)

• Chatbotin olisi mahdollista hoitaa osa kysymyksistä, 
esim. yhteystiedot
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Kehittämisideoita



KIITOSSanna Ahonen

sanna.ahonen@tampere.fi


