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Tutkimuksen pääkysymykset
• Käyttäjätutkimuksen tavoitteena on selventää mm. seuraavia asioita:
• Millaisena kuntalainen näkee mahdollisuutensa antaa palautetta?
• Minkä tyyppistä palautetta (palautetyypit) halutaan antaa ja missä
kanavissa?
• Mitkä ovat motivaatiotekijät palautteen antamisen taustalla?
• Mitkä tekijät nähdään esteinä palautteen antamiselle?
• Millaisena palautteiden käsittelyn tulisi näyttäytyä palautteen
antajalle ja muille kuntalaisille? Palautteen vaikuttavuus?
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Palautteen antaminen

Halua antaa palautetta enemmän kuin annettua palautetta
• Enemmistö haastatelluista on viime
aikoina antanut palautetta. Valtaosa
koki kuitenkin antavansa vähän
palautetta.

• “Palautetta annan hyvin vähän.
Lähinnä äänestän jaloillani”

• Halua antaa palautetta on
huomattavasti enemmän, kuin
energiaa saada palaute annettua

• “Viime aikoina olen halunnut antaa
palautetta liikenteestä ,pysäköinnistä,
toriasioinnista, mutta en ole saanut
aikaiseksi.”

• Hiljainen protesti ja tietyn palvelun
tai liikkeen poikotointi nousi esiin
palautteenannon vaihtoehtona

• “Ulkojäiden takia olisin halunnut
antaa palautetta, mutta en jaksanut
vaivautua.”

Toiveena palautteenannon helppous ja siihen reagointi
• Palautteen antamisen tulisi
haastateltujen mielestä olla vielä
nykyistä helpompaa. Palautteenanto
jää helposti tekemättä, jos
palautteenanto ei onnistu nopeasti
“tilanteen” jälkeen.
• Annetusta palautteesta saa pääosin
kuittauksen ja kiitoksen, mitä
pidettiin tärkeänä. Reagoimattomuus
palautteisiin nähtiin hyvin
negatiivisena asiana.

• “Mieluiten välittäisin palautteen myymälässä
tablet-laitteella nopeasti ja ohimennen,
ilman tarvetta isommin paneutua asiaan”
• “Olen saanut lähes kaikista palautteista
kuittauksen, että palaute on vastaanotettu ja
käsitellään mahdollisimman pian”
• ”Ilmoituskeinon pitäisi olla niin helppo, että
ilmoituksen voi nopeasti jättää ja liittää
esimerkiksi kuvan mukaan.”
• ”Oikean kontaktikanavan löytäminen
helpommin vaikuttaisi tehostavasti annetun
palautteen määrään.”

Omatoiminen palaute keskittyy palvelukokemuksen ääripäihin
• Ääripäät asiointikokemuksessa saavat
haastatellut antamaan palautetta
omatoimisesti

• “Todella negatiiviset tai haitalliset
tilanteet saavat antamaan palautetta,
tai suuri menetys itselle”

• Erityisesti negatiiviset kokemukset
saavat antamaan palautetta

• “En anna palautetta, jos käynti oli
suhteellisen hyvä tai huono”

• Palvelun laatuun liittyvät
palautekyselyt saavat vastaamaan
myös silloin kun kokemus ei ole ollut
erityisen hyvä tai huono

• “Vastailen kyselyihin palveluiden
laadusta erilaisilla viesteillä.”
• “Tyytymättömyys palvelun laatuun.”

Usko oman palautteen vaikuttavuuteen on tärkeää
• Yritysten osalta vastaajat uskovat,
että annettu palaute vaikuttaa
yrityksen ja sen palveluiden
toimintaan
• Oman vapaamuotoisen palautteen
tehoon uskotaan enemmän kuin
yleisten kyselyiden ja Syrveypaltyyppisten tulosten vaikuttavuuteen

• “Uskon, että palautteen vaikuttavat
yrityksen toimintaan sisäistä kautta”
• “Luulen, että palautteet käydän läpi
työntekijöiden viikkopalaverissa”
• “Laitteen palautteista tehdään varmaan
tilastoa. Epäilen, että ei kauhean paljon
käytetä suunnittelussa. Olen skeptinen”
• ”Mielestäni palaute vaikuttaa palveluihin
tehostavasti, erityisesti työntekijöiden
toimintaan.”

Palautteen antaminen: tulokset työpajasta
• Vältä hiljaista protestia, mahdollista välitön
palaute
• Ennakoi ja pyri olemaan yhtä askelta edellä,
erityisesti nuorien kohdalla
• Pyri mahdollistamaan nopea palautteenanto
ja reagointi palautteisiin
• Palautekyselyiden tuloksista ja vaikutuksista
pitäisi kertoa kattavammin ulospäin
• Lapsia tulisi innostaa ideointiin ja kannustaa
myös nuoria antamaan palautetta
kehittämällä uusia osallistumistapoja

• ”Mikä saa sinut antamaan palautetta?”
• ”Mitä enemmän hankit palautetta, sitä
kattavamman kokonaiskuvan saat”
• ”Kerro tuloksista ja vaikutuksista!”
• ”Yksi vaihtoehto olisi kehittämispassi,
johon kerättäisiin leimoja jokaisesta
toimenpiteisiin johtaneesta ideasta.
Kun keräisi tarpeeksi monta leimaa,
saisi palkkion.”

Palautteen antaminen kaupungille

Nopeus ja tieto palautteen käsittelystä on tärkeää
• Mahdollisuus ratkaista palautteeseen
liittyvä asia ripeästi nähtiin tärkeänä
• Kuittaus palautteen perille menoon
halutaan saada pikaisesti. Myös aikaarvio palautteen käsittelystä on hyvä
antaa.

• “Soitin pysäköintivirhemaksusta. Sain
heti kiinni henkilön numerosta ja asia
käytiin läpi. Virhemaksua ei kumottu,
mutta asia tuli selväksi.”
• “Lopullisen vastauksen aika-arvio olisi
hyvä saada heti kuittauksessa.”
• “Odotan saavani vastauksen viikon
sisällä tiedustelun lähettämisestä”
• ”Parissa päivässä olisi hyvä saada vastaus
palautteeseen. Ainakin niin, että tulee
kuittaus käsittelyyn ottamisesta
nopeasti.”

Mitä sitten tapahtuu?
• Palautteen antoon liittyvä
asiakaskokemus sisältää myös
vaiheet, joissa palautteen annon
aikaansaama mahdollinen muutos
toteutetaan ja siitä kommunikoidaan
• Palautteeseen reagoimisesta ja siitä
johtuvista toimenpiteistä odotetaan
saatavaksi viesti tai muu ilmoitus

• “Haluan tiedon aikooko kaupunki
toimia asian suhteen vai ei.”
• “Palkinnoksi palautteesta riittää
henkilökohtainen viesti, että asia on
hoidettu.”
• “Voisiko kaikki palaute
henkilökohtaisia lukuunottamatta olla
julkista, samoin tieto reagoinnista.”

Asian “vakavuus” vaikuttaa odotuksiin reagointitavasta
• Haastateltujen mielestä on tärkeää
ymmärtää palautteen sisältö ja tyyli
•

Henkilökohtaisuuden taso

•

Palautteen antajan odotukset

•

Palautteen antajan tunnetila

•

Asian merkitys palautteen antajalle

•

Vastauksen annon merkitys

• Eläytyminen palautteen antajan
rooliin, jos mahdollista

• “Vastauksen tyypin tulisi riippua
asian vakavuudesta”
• “Sairaanhoidollisissa asioissa
tarvitsee henkilökohtaista vastausta”
• “En oleta, että ilmoitukseen
rikkinäisestä katulampusta vastataan
muuten kuin kuittaamalla viesti
vastaanotetuksi.”

Palautekanavien löydettävyys on tärkeää
• Olennainen osa palautepalvelua on
oikeiden palautekanavien löytäminen.
•

Palautetietojen löytyminen
kaupungin sivuilta ja
hakukoneiden kautta.

• Palautteenantajille on myös
hyödyllistä kertoa palautekanavista,
joita toivotaan käytettävän.

• “Etsin oikeaa palautekanavaa Googlella”
• “Etsin Tampereen kaupungin
verkkosivuilta itse oikean puhelinnumeron
ja soitin. Lisäksi verkkosivuilla jo
vastattiin sivuavasti aiheeseen”
• “Mitä kautta kaupunki haluaa palautteen?”
• ”Antaisin mieluusti palautetta
sähköpostilla, mutta kenelle sen
osoittaisin?”

Palautteen jatkokäsittely on usein epäselvää
• Haastatelluilla ei ollut tarkkaa tietoa
siitä miten palautteen käsitellään ja
miten niihin reagoidaan.
• Tiedon puuttuessa haastatelluille oli
muodostunut tietty ennakko-oletus
palautteen käsittelystä
• Osa haastatelluista suhtautui epäillen
palautteen käsittelyyn erityisesti
julkisten tahojen osalta

• “Varmaankin jollekin esimiehelle
tehdään annetusta palautteesta jokin
raportti ja diagrammi. Tätä kautta
palaute jalkautetaan työntekijöille.”
• “En tiedä mitä palautteelle tapahtuu.
Jos tulee myönteistä niin hyristään
varmaan tyytyväisinä.”

Kaupunkilaisia ja kaikki erilaisia
• Tietty joukko ihmisiä antaa palautetta
hyvin herkästi. On tärkeää miettiä
keinoja, joilla suurempi osa
kaupunkilaisista ilmaisisi
kokemuksiaan, mielipiteitään ja
ideoitaan palautteen muodossa

• “Joillekin henkilöille palautteen
antaminen on helppoa toisille taas
vaikeaa. Miten motivoida kaikkia
kertomaan mielipiteensä?”
• “Osa antaa herkästi palautetta. Itse
kuulun varmasti suomalaisten
enemmistöön joka herkästi tyytyy
kohtaloonsa.”

Palautteen antaminen kaupungille: tulokset työpajasta
• On tärkeää, että asiakas saa palautteen
antamisesta välittömän kuittauksen ja
nopean vastineen ratkaisuna
• Asiakaslähtöiseen vastaamiseen ja
viestintään pitää panostaa
• Haasteena jatkotoimenpiteiden saaminen.
Tällä hetkellä niiden selvittäminen on
palautteenkäsittelijöiden vastuulla
• Mahdollisesti lisää viestintäkoulutusta
asiakaspalautteeseen vastaaville, tai
palauteviestit eteenpäin keskitetyn henkilön
kautta

• “Asiakkaan täytyy saada
henkilökohtainen vastine
palautteesta.”
• “Lisäksi esimerkiksi lupaus siitä, että
vastaamme lähetettyyn palautteeseen
kahden seuraavan päivän aikana.”

Palautteen antaminen kaupungille: tulokset työpajasta
• Palautekanavien pitää löytyä helposti ja tarjolla
pitää olla eri vaihtoehtoja eri kohderyhmille
• Haasteena nettilomakkeiden selkeys ja turhien
asioiden karsiminen. Lisäksi vapaa tekstikenttä
pitää sisällyttää mukaan
• Palautekäsittelyn prosessi pitää viestiä
paremmin asiakkaan suuntaan
• Palautteenantoon pitäisi kannustaa paremmin
• Miten saada ihmisille ajatusmalliksi, että kaikki
voivat vaikuttaa ja kehittää ympäristöään?

• “Miten löytyy kanava ikäihmisille? Tämän
pitää olla helppoa.”
• “Palautelomakkeet ja –kyselyt ovat
helposti liian raskaita ja vapaa kenttä
löytyy vasta lomakkeen lopusta.”
• “Kaikilla olisi hyvä olla mahdollisuus
lukea omaan työhön liittyvä palaute.”
• “Laiskuuden ylipääseminen – miten tehdä
palautteen antaminen helpommaksi?”

Motivaatio

Helppoa palautteen antoa
• Palautteen annon helppous on
tärkeää, jos halutaan kasvattaa
palautteen määrää.
• Haastattelujen perusteella vaikuttaa,
että palautteen annon vaikeus karsii
eniten palautteita, joihin ei liity
suurta tunnelatausta.
• Palautteen annon vaikeus vahvistaa
entisestään huonoa kokemusta

• “Palautemedian pitäisi olla helppo, ei
erillistä asennettavaa sovellusta.
Mieluiten joku palautelomake tai
nettisivu.”
• “Palaute taloyhtiön alakerran
valotauluun. Helppo tapa olisi hyvä, jossa
voi ohikulkiessaan laittaa vastauksen.”
• “Palautetta olisi mukava antaa myös
puhumalla ja keskustelemalla”
• “Hermostuin lisää, kun en meinannut
millään löytää oikeaa paikkaa palautteen
antamiseen.”

Kiitos motivoi
• Haastatellut näkivät palautteen
huomioimisen ja siitä kiittämisen
tärkeimmäksi motivaatiotekijäksi,
joka saa antamaan palautetta myös
jatkossakin.
• Syvällisemmän palautteen osalta
henkilökohtaisen ja pohditun
vastauksen saaminen koettiin sekin
kiitoksena

• “Mukava vastaus riittää hyvin
kiitokseksi palautteen jättämisestä.”
• “Huomio riittäisi hyvin palkinnoksi
palautteen antamisesta. Esimerkiksi
henkilökohtainen vastaus.”
• “Ei ehkä voi muuten motivoida, kuin
tekemällä palautteen antamisesta
helppoa.”

Tunne palautteen vaikutuksesta on tärkeää
• Palautteenkäsittelyn kokonaisuutta
mietittäessä on tärkeää miettiä miten
kaupunkilaiselle annetaan tunne
mielipiteen merkityksellisyydestä
• Pienillä yksityiskohdilla voidaan
viestiä palautteen merkityksestä. Yksi
konkreettinen tapa on kuvata
kaupunkilaiselle miten hänen
palautteensa tullaan käsittelemään ja
kertoa palautteen merkityksestä
kaupungin kehittämisessä.

• “Pitää voida tuntea, että
mielipiteelläni on jotain merkitystä”
• “Palautteen antamiseen motivoivat
asiat, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen
elämään”
• “Tampereen kaupungin osalta
palautteen antaminen tuntuu turhalta.
Ei tule sellainen olo, että oma asia on
tärkeä palautteen osalta. Eli tietyllä
tapaa tulee mitätön olo.”

Oikeita sanoja ja rauhallista suhtautumista
• Anteeksi on pieni sana, mutta sen
käyttö vaatii monesti harjoittelua
• Henkilökohtaisuuden tuntu palautteen
käsittelyssä nähdään usein tärkeäksi
• Palautteenkäsittelyn ja palvelun
odotetaan olevan kohteliasta

• “Ei pyytänyt anteeksi. ”
• “Positiivinen oli, että tapahtunutta
pahoiteltiin henkilökohtaisesti”
• “Jos en itse ole ollut kovin jyrkkä, niin
vastapuolikaan ei ole ollut.”
• ”Huono ja epäkohtelias asiakaspalvelu
sai lopettamaan palvelun käytön.”

Motivaatio: tulokset työpajasta
• Palautteenannon helppous ja
tarkoituksenmukaiset kanavat tärkeitä
• Matala kynnys antaa palautetta johtaa
suurempaan määrään palautetta.
Tarvitaanko lisää käsittelijöitä?
• Palautteen vaikuttavuus – “Olen tärkeä”
• Mahdollisuus anonyymille palautteelle esim.
yrittäjän näkökulmasta: haluaa osoittaa
epäkohdan muttei menettää kasvojaan
• Asiakaspalvelukokemus – ihminen ihmiselle.
Myönnetään omat virheet, ei selitellä!

• “Millainen palautteenanto on kullekkin
helppoa? Pitää löytää kaikille soveltuvat
välineet.”
• “Asiakkaan olisi hyvä nähdä muiden antamat
palautteet ja niiden käsittelyvaiheet
kattavammin.”
• “Ideana ‘Haluan että minuun otetaan
yhteyttä’–ominaisuus. Silloin pitää myös
ottaa yhteyttä.”
• ”Kohteliaisuus on asiaa hoitavasta ihmisestä
kiinni. Olemme töissä kuntalaisia varten.
Eikö se näykään? Mitä voidaan tehdä?
Asiakaspalvelukoulutus?”

Palaute-automaatit

Palauteautomaattien nopeus ja helppous vahvuutena
• Valtaosa haastatelluista antaa
vähintäään satunnaisesti palautetta
HappyOrNot-tyyppisillä automaateilla.
• Palautteenannon nopeus nousi esiin
tärkeänä, mutta lähes ainoana
vahvuutena.
• Korkeat vastausmäärät antavat
tuloksille tilastollista merkitystä

• “HappyOrNot palautetta annan tasaisesti
melkein joka päivä ruokalassa ja
toimiston läheisyydessä”
• “En ole huomannut automaatteja
käyttäessäni kaupungin palveluita”
• “Palautteen antoon automaatit toimivat
hyvin. Jos veisi pidemmän aikaa, jäisi
palaute antamatta”
• ”Lääkäriasemilla olen käyttänyt
SurveyPalia palautteen antamiseen.
Laitteet olivat ovensuussa ja jätin
palautteen lähtiessä.”

Suppeaa dataa suurelta joukolta
• Palveluiden yhteydessä käytettäviä
automaatteja (HappyOrNot ja
vastaavat) nähdään suppeaksi tavaksi
kerätä palautetta.

• “Automaatti palautteenkeräyksessä on
ihan ok, mutta ei kovin syvällinen tapa.”

• Jotkin automaatit mahdollistavat
avoimen palautteenkin kirjoittamisen,
mutta tätä mahdollisuutta
hyödynnetään harvoin.

• “Yleensä automaattiin ei jaksa kirjoittaa
avointa palautetta. Vaikea kohdentaa
oikeaan asiaan.”

• “Oikeastaan ihan sama antoiko
automaattiin palautetta vai ei.

• “Ainakin luulee, että annetut palautteet
vaikuttavat.”
• “Yksi tapa, mutta on kovin suppea.”

Palautteenkäsittelyn helpottaminen
• Palautteenantajatkin näkevät haasteita
vapaamuotoisessa palautteessa
• Yksi haastatelluista ehdotti myös
palautteenanto-sivun kehittämistä
niin, että kaupungin eri toiminnot
olisi loogisesti eroteltu toisistaan,

• “Jos palautelomake olisi jo valmiiksi
jäsenneltynä kaupungin sivulla, olisi
myös helpompi kaupungin puolelta
saada selville viestin keskeinen
sisältö, toisin kuin vapaasti
kirjoitetusta pitkästä
sähköpostiviestistä.”
• “Kaupungin sivulla olisi hyvä olla
ryhmiteltynä kaupungin toiminnot
joista voi antaa palautetta.”

Palautteen eri muodot
• Haastatellut osasivat ryhmitellä eri
palautteen muotoja melko kattavasti
• Yhtenä akselina yksityistä vs. yhteistä
asiaa koskeva palaute
• Kritiikki vs. kiitos vs. kehitysideat
• Osa-alue, jota palaute koskee, nähtiin
tärkeänä ulottuvuutena

Palauteautomaatit: tulokset työpajasta
• Palautteen antaminen automaateilla
on helppoa ja nopeaa
• Kerätyt tulokset voisivat näkyä
asiakkaalle välittömästi vastauksen
jälkeen
• Mahdollistaa myös laadullisen
palautteenannon oikein määritellyillä
kysymyksillä

• “Palauteautomaatit kunnolla näkyviin,
eikä piiloon. Mahdollisesti voisi olla
myös jokin palkinto annetusta
palautteesta.”
• “Palauteautomaatit ovat mielestäni
helppo tapa antaa palautetta ja
näyttää tulokset.”

Palautekanavat vs. palautetyypit

Sosiaalinen media, chat-palvelu

Mobiilisovellus

Urheilu ja liikunta,
liikuntapaikat,
harrastusmahdollisuudet

Tapahtumat,
työväenopiston tarjonta

”Voisi tykätä paikasta somessa ja
samalla antaa arvion.”
”Keskusteluryhmät samassa,
paikkaan tai tapahtumaan liittyen.”
”Chat mahdollistaisi rennon tavan
kysyä lisäkysymyksiä.”

”Saisi helposti tietoa mikä
tapahtuma on, milloin ja missä,
mihin aikaan.”
”Tiedon pitäisi olla ajankohtaista ja
tieto voisi olla tiivistettyä.”
”Näistä aiheista on mukava etsiä
itse tietoa oman kiinnostuksen
mukaan.”

Kasvotusten tai puhelimessa

Nettilomake

Sairaanhoito-,
Hammaslääkäri-, sekä
sosiaali- ja terveyspalvelut,

Kadut,
valaisu, puistot

”Kyseiset palvelut tarvitsevat
henkilökohtaisempaa tapaa
keskustella.”
”On luonnollista antaa palautetta
kasvotusten asioidessa lääkärissä.”

”Nettilomake sopii ilmoittamiseen, jos on
puutteita tai korjattavia asioita.”
”Asiat eivät tarvitse henkilökohtaisempaa
tapaa palautteenantoon.”
”Eivät ole niin kiireellisiä asioita.”

Sähköposti
Kiinteistöt,
leikkipaikat, lasten koulu
”Sähköpostin kautta on helpompi
kirjoittaa vapaammin ja
henkilökohtaisemmin, lisäksi vastaus
on yleensä henkilökohtaisempi, kun
takaisin saa sähköpostin.”
”Sähköpostilla on nopea kysyä
lisätietoja, joihin ei voi vastata vain
kyllä tai ei.”

Palautekanavat vs. palautetyypit: tulokset työpajasta
• Mobiilisovelluksen on oltava oikeasti
lataamiseen motivoiva, esim. tarjoaa
ominaisuuksia näytettävän tiedon
personointiin
• Responsiivinen websivu vs.
mobiilisovellus – harkittava tarkkaan
kumpi palvelee tarkoitusta paremmin
• Viestintäkanavat ja niiden toimivuus
ikäihmisten käytössä?

• “Helsingissä push-viestit ja
personointi on todettu perusteluiksi
sovellukselle.”
• “Yllättävää, että nettilomake kelpaa
asiakkaille, kun halutaan vain
ilmoittaa.”
• “Miten voisi viestiä eri
palautekanavien luotettavuudesta ja
tietoturvasta?”

Palautekanavat vs. palautetyypit: tulokset työpajasta
• Voidaanko luoda asiakkaille illuusio,
että kanavan valinta on vapaata,
vaikka oikeasti halutaan ohjata
tiettyyn suuntaan?

• “Jos saadaan suurimmat volyymit
24/7-palautekanaviin verkossa, on
aikaa myös hoitaa kasvotusten
toimivaa palautekanavaa.”

• Kanavien piilottaminen, esimerkiksi ei
näytetä puhelinnumeroa. Millaisen
mielikuvan tämä luo?

• “Sähköposti tarjoaa “ihminen lukee”fiiliksen.”

• Miten voisi kerätä kasvokkain
annettua palautetta
kehittämistarpeisiin?

• “Jos asioidessa halutaan antaa
kasvokkain palautetta, kai se osataan
kohdata? Osataanko?”

Esimerkkejä ja kehitysideoita

Esimerkkejä haastateltujen antamista palautteista
• “Olin yhteydessä eräästä
pysäköinninvalvojasta, kyseisen
henkilön toiminnasta ja saadusta
sakosta”
• ”Viimeksi annoin palautetta XXLliikkeessä ja hotellissa. Paikan päällä
vastasin Syrveypal-tyyppiseen
laitteeseen.”
• “Annoin markkinointitilanteessa
palautetta Elisan myyjälle. Ei kertonut
heti aluksi palvelun kaikkia maksuja.”

• “Olen antanut perustellun mielipiteeni
sähköpostilla niin tunneli- kuin
ratikkasuunnitelmista suoraan
muutamalle poliitikolle.”
• “Olen ollut yhteydessä kaupunkiin
hyvästä kuljettajan kokemuksesta ja
huonosta bussikokemuksesta.”
• ”Annoin palautetta lääkäriasemien
ajanvarauksesta ja siitä, että kun ei
soiteta takaisin vaikka luvataan. Palaute
annettiin kasvotusten. ”

Kehitysideoita haastatelluilta
• ”Olisihan se hyvä, jos kaupungin
palauteautomaattien raportit julkaistaisiin
esimerkiksi verkkosivuilla tai lehdessä.”
• ”Sosiaalisessa mediassa olisi kiva tykätä
tapahtumapaikasta ja samalla osallistua
keskusteluihin chat-ryhmässä. Lisäksi voisi
olla botti, jonka kautta palaute järjestetystä
tapahtumasta toimitettaisiin eteenpäin.”
• Jonkinlainen kontaktiportaali kaupungin eri
osa-alueille voisi olla hyvä. Tai esimerkiksi
kontaktihaku, jolla pääsisi nopeammin
ottamaan yhteyttä oikeaan paikkaan.

• “Käytän lyijykynää äänestyskopissa
neljän vuoden välein ja hyväksyn
edustuksellisen demokratian. Silti olisi
mielenkiintoista tutkia neuvoa-antavaa
kansanäänestystä kuntatasolla. Kyse olisi
nettikyselyn ja otantatutkimuksen
yhdistelmästä, ei siis pelkästä kyllä/ei
vastausten jakaumasta.”
• ”Esimerkiksi informatiivinen lehti
kaupungin asioista ja tai infosivu
verkossa olisi hyvä siihen, että pysyisi
perillä asioista ja tätä kautta innostuisi
vaikuttamaan.”

Palauteprosessi

Palauteprosessi
Palautekanavien markkinointi
Palautteen antaminen
Palautteen käsittely ja ratkaisu
Viestintä ratkaisusta
…

Palauteprosessi: tulokset työpajasta
• Palautekanavien markkinointi:
•
Helpot palautekanavat lähtökohtana
•

Kerrotaan, miksi kerätään palautetta ja
esitellään palautteenkäsittelyn prosessi
asiakkaille

•

Palautekyselyn tulokset näkyviin paremmin,
esimerkiksi toimipaikan aulaan,
ilmoitustaululle tai infonäytölle

•

Tärkeää muodostaa parempi kokonaiskuva
eri palveluista

•

Ikäihmisille palautekanaviksi puhelinnumero
ja nettilomake

• “Kohderyhmät ja tarvittavat
palautekanavat pitää tunnistaa
paremmin.”
• “Kaupunkistrategia mukana
palautteenkäsittelyä koskevissa
päätöksissä.”
• “Palautetta olisi hyvä saada myös
yhteistyökumppaneilta ja
palveluntuottajilta.”

Palauteprosessi: tulokset työpajasta
• Palautteen antaminen:
•
Palautekanavat helpoksi löytää, eri
vaihtoehtoja tarjolle
•

Motivoidaan palautteenantoon kertomalla
paremmin käsittelystä ja vaikutuksesta

• Palautteen käsittely ja ratkaisu, viestintä
ratkaisusta
•
Henkilökohtainen kuittaus ja ratkaisu
palautteen asiasta
•

Vaikuttaneiden palautteiden nostaminen
esimerkiksi tai esille

•

Palautekyselyiden tulosten julkaiseminen
verkkosivuilla tai lehdessä

• “Valitaan tilanteeseen sopivat
palautekanavat.”
• “Taipei SmartCity-tyylinen palautepalvelu,
jossa palaute ja siihen tulleet vastaukset
näkyvät kaikille. Osallistaa asiakkaita.”
• “Motivaation herättäminen konkretialla:
palaute näkyville palveluihin, mahdollisuus
arvioida muiden palautteita ja antaa näin
oma näkökulma.”
• “Kaupungin sisäinen kilpailu palautteen
vaikuttavuudesta: eniten muutosta
palautteen perusteella tehneet toimijat
mainitaan tai palkitaan sisäisesti.”

Yhteenveto
• Yleiskäsitys palautteenantamisen
tavoista kaupungille oli heikko
• Vahvat ja osin negatiiviset
ennakkokäsitykset kaupungin palautteen
käsittelystä ja palautteen antamisen
vaikuttavuudesta, jotka eivät välttämättä
perustu faktoihin
• Asiakaskokemusta liittyen palautteen
antoon tulee tarkastella ja kehittää koko
palauteprosessin osalta. Yksittäisen
prosessin vaiheen tai työkalun
kehittäminen on arvokasta, mutta ei
riittävää.

• Tärkeiksi tekijöiksi palautteen annon
kokonaisuudessa nousivat
•

Oikeiden palautekanavien
löydettävyys

•

Nopea ja läpinäkyvä prosessi

•

Palautteen vaikuttavuudesta
viestiminen

•

Empatia - reagointi palautteeseen
palautteen aihealueen ja tyylin
perusteella

Lopputyöpajan ryhmätehtävät

Ryhmätyö #1: Kiteytys
• Muodostetaan 3 ryhmää. Kukin ryhmä saa käyttöönsä osan
käyttäjätutkimuksen tuloksista
• Kunkin ryhmän tehtävänä on
• Tutustua käyttäjätutkimuksen tuloksiin
• Keksiä kullekin sivulle mahdollisimman kuvaava otsikko
• Kirjata haasteita ja ideoita liittyen sivun aiheisiin
• Valmistautua esittämään yhteenveto materiaalista muille
ryhmille

Ryhmätyö #2: Palvelukokemus
• Muokataan ryhmiä. Päättäkää ketkä kaksi ryhmästänne lähtevät
toisiin ryhmiin.
• Kukin ryhmä pohtii yhtä asiakaspalauteprosessin vaihetta
• Kunkin ryhmän tehtävänä on miettiä valitun vaiheen osalta
• Millainen on tavoiteltava palvelukokemus?
• Mitä pitäisi tehdä, jotta tätä tavoitetta kohti päästään?

