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Moi!



Miksi Riihimäki lähti mukaan

● Halu auttaa kaupunkilaista

● Asiakaslähtöinen tapa

● Halu kehittää kaupungin digitaalisia palveluja

● Tukee strategiaa: Riihimäki on Suomen robotiikan pääkaupunki

● Ei säästötavoitteita: Kunta-Kati ei korvaa ihmiskontaktia, vaan täydentää vaihtoehtoja



Mitä on keskusteleva 
tekoäly 
kuntalaispalveluissa



Kunta-Kati on jaettu tekoäly

● Kyseessä on niin sanottu multi-tenant malli, eli samaa 

keskustelevaa tekoälyä käyttää useampi kunta

● Kunnille omia personoituja ja yhteisiä vastauksia 

● ”Yhden luukun” periaate kuntalaisten asioinnissa

● Tällä hetkellä yli 1000 valmista aikomusta eli 

poikkihallinnollista aihetta kunnan palveluista

● Kunta-Katia on pilotoitu tammikuusta lähtien ja sitä 

kehitetään yhdessä kuntien kanssa

● Mahdollisuuksia integroida Kunta-Kati kunnan omiin 

järjestelmiin



Kunta-Kati oppii ihmisen esimerkistä

● Tekoälyn oppimisen taustalla on ihminen

● Tekoälykouluttaja opettaa tekoälylle 

luonnollisia tapoja kysyä eri aiheista

● Tekoäly oppii näistä esimerkeistä, eikä siten 

opi muuta kuin sille on opetettu

● Tekoäly kuitenkin tunnistaa keskusteluista 

mitä se ei osaa ja ehdottaa uusia opetettavia 

aiheita

● Vastaukset kirjoitetaan kerran valmiiksi tai 

haetaan ulkopuolisista lähteistä 

integraatioiden avulla (edellytyksenä 

rakenteellinen muoto)



Kunta-Kati palvelun 
innoittajana Norjan 
Kommune-Kari



Kokemuksia Norjan Kommune-Karista

● Lanseerattiin vuonna 2017, ensimmäinen kunta Sandefjord

● Tällä hetkellä käytössä 70 kunnalla

● Yhteensä noin 80 000 viestiä kuukaudessa

● Ympärivuorokautinen palvelu

● Asiakaspalveluun tulleiden puheluiden määrä vähentynyt  jopa 

20-30 %

● Virka-ajan ulkopuolella ja loma-aikoina käyttöaste suuri



Riihimäen opit ja 
oivallukset



● Kaupunki viestii organisaationa 2–4 viikkoa 

myöhässä (kesäleirit, kouluun ilmoittautuminen)

● Herätti kaupungin eri toimialueet huomaamaan 

nettisivujen vanhentuneet tiedot

● Kaupunkilaiset saavat palvelua aikoina, jolloin eivät 

aiemmin saaneet

● Palvelee myös kaupungin työntekijöitä

● Kokeilulle ei oltu alun alkaen mietitty mittareita

● Ei vain viestinnän ja hallinnon asia

● Suomi.fi -palvelun hyödyntäminen (PTV)

Viestit Kunta-Katille vuorokaudenaikojen 
mukaan tammi-kesäkuu 2019

Virka-aikojen ulkopuolinen trafiikki

Riihimäen kokemuksia Kunta-Katin käyttöönotosta



Roolitukset Kunta-Kati 
palvelun 
käyttöönotossa



Tämän tiedon kunnan 
työntekijä on täyttänyt 
hallintapaneeliin

Kunnan työntekijöiden käyttämä hallintapaneeli



Kunnan vastuulla boost.ai:n & Accenture Oy:n 
vastuulla

● Täyttää tiedot kunnan omaan, 

hallintapaneeliin (vrt. lomake)

● Kunnan verkkosivujen päivittäminen 

ajankohtaisen tiedon löytymiseksi

● Kuntalaisten keskusteluiden seuranta 

uusien aikomusten lisäämiseksi

● Tekoälyn kouluttaminen uusille aiheille

● Kunnan työntekijöiden perehdytys

● Keskusteluiden seuranta Kunta-Katin 

vastauksien osuvuuden parantamiseksi

● Jatkuva laadun varmistus
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