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Toiminnan volyymit

Työasemia 25 000 (Seutu)

Mobiililaitteita 20 000 (Seutu)

Toimipisteitä ~ 800 (Tampere)

IT-asiantuntijoita ~ 90 (Tampere)

Tampereen ICT-talous

ICT-käyttötalous, henkilöstö, Smart 
Tampere Digiohjelma ja muu ICT-
kehittäminen ~ 40 m€

Tietohallinto Tampereen 
kaupunkiseudulla
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Yrityskumppaneita: 70+
Sopimuksia: 200+
(Tampere)

Kangasala

Orivesi
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MUUTOS

kaupunki tarjoaa palvelunsa ensisijaisesti digitaalisesti

Vuoteen 2025 mennessä



Toiminnan 
muutosohjelma

Toiminnan 
muutosohjelma

”Vuonna 2025 Tampereella kaikki käyttävät 
ensisijaisesti digitaalisia palveluita”
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ICT-
infrastruktuurin 
modernisointi1

Toiminnan 
uudistaminen 

kokeiluiden 
kautta

2 Toiminnan 
muutosohjelma3

10 vuoden muutosmatka – 3 vaihetta

2014 2017 2025
Smart Tampere Digiohjelma



Maankäytön kokonaisprosessin digitalisaatio
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Tietovaranto-
ydin

Maankäytön strateginen 
suunnittelu, ohjelmointi

Tonttijaot
Kiinteistötoimitukset

Luvat ja valvonta

Omaisuuden 
hallinta

Kaavoitus

3D-malli
VisualisoinnitInfrasuunnittelu,

rakennuttaminen,
ylläpito

Analyysit,
selvitykset



Joukkoliikenteen 
digihankinnat

• Vuoteen 2020 mennessä joukkoliikenne siirtyy
kokonaan tunnistepohjaiseen
maksujärjestelmään. Bussilippujen
myyntirajapinta avataan yrityksille.

• Uusi infojärjestelmä käyttöön vuoden 2019 
loppuun mennessä: reaaliaikaista tietoa myös
poikkeustilanteissa.

• Jo nyt joukkoliikenteen reaaliaikaiset tiedot 
jaetaan avoimena datana ja 
rajapintoina osoitteessa data.tampere.fi

5.4.2019 #SmartTampere



Yhteiskehittämistä 
startupien kanssa

• Tampere otti ensimmäisenä kaupunkina
Suomessa käyttöön kieltenopetusrobotti
Eliaksen. 

• Opettajat ja lapset kehittäneet sisältöjä
Eliakseen yhdessä Utelias Technologies oy:n
kanssa.

• Startup saanut laajaa kansainvälistä 
mediahuomiota yhteistyöstä Tampereen 
kaupungin kanssa
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Osaamisbotti-
chatbot

• AI-pohjainen chatbot kartoittaa asiakkaan
osaamista ja tarjoaa työtä osaamisen

perusteella. Toimii myös viestintäkanavana
OMA-valmentajan ja asiakkaan välillä.

• Työllisyyspalvelut mukaan chatbotin
kehittämiseen jo ennen kuin ratkaisun

kehittäjillä oli yritystä. 

• Yhteiskehittäminen ja palvelun skaalaus
vaiheissa: aluksi n. 15 käyttäjää, sitten 150, 

nyt kaikille tamperelaisille avoin palvelu.

5.4.2019 #SmartTampere



Ohjelmistorobotiikka
käyttöön

• Kaupunki ottaa käyttöön
ohjelmistorobotiikkaa, kumppaninaan
Qentinel Finland oy.

• Alkuvaiheessa keskitytään suurivolyymisiin
prosesseihin muun muassa
terveydenhuollossa ja koulutuksessa

• Tavoitteena vapauttaa henkilöstön työaikaa
vaativampiin tehtäviin
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ICT-kehittämisen tulevaisuus

• Väestö kasvaa 3500 
asukkaalla 

• Oppilasmäärä kasvaa 
600 koululaisella (3,5 % 
oppilasmäärästä)

• Yli 75-vuotiaiden määrä 
kasvaa 547:llä

Palvelutarpeet kasvavat 
vuonna 2019
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Painopisteet

• Toiminnan optimointi
o tuottavuus, käyttäjäkokemus 

jne.

• Toiminnan 
muuntaminen
o palveluiden siirto digitaaliseen 

kanavaan, alustatalous

• Digiturvallisuus ja 
palveluiden jatkuvuus
o luotettava perusta



Kaupunki tarvitsee yritysten 
osaamista

• siirtämään palveluita 
digitaaliseen kanavaan

• hyödyntämään 
digitaalista dataa

• parantamaan 
digiturvallisuus ja 
palveluiden 
luotettavuutta

Kaupunkia kiinnostaa ratkaisut, jotka auttavat
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• tehostamaan 
omaisuuden käyttöä

• nostamaan toiminnan 
tuottavuutta

• auttamaan toiminnan 
muuttamisessa ja 
muutosjohtamisessa



Digiasiakaspalvelu Digipalvelut työllisyyspalveluissa Terveys ja toimintakyky

• Älykäs asiointi ja 
neuvonta

• Palaute ja 
asiakaskokemus

• Chatbotien eli keskustelurobotiikan 
hyödyntäminen osaamisen kartoittamisessa

• Sähköinen ajanvaraus
• Kielten opiskelu mobiilisovelluksella

• Etävastaanotot
• Chat-palvelut
• Videovälitteinen 

puhelintulkkaus

Kasvatus & opetus Toinen aste

Outi Minna Janne Sanna Heli Ville

• Toimintaprosessien 
digitalisointi

• Digin pedagoginen 
hyödyntäminen

• Verkko-
oppimismateriaalit

• Opettajien 
osaamisen 
kehittäminen

Jukka Kalle

Joukkoliikenne Liikkuminen
• Maksu-, info- ja 

suunnittelujärjestelmien 
uusiminen

• Liikkumisen 
palveluiden 
digitalisoinnin ja datan 
keräämisen 
suunnittelu

Hiedanranta & Viiden
tähden keskusta

Maankäyttö Infraomaisuus Tilankäyttö

Elina Mika Risto Juha

• Kaupunkikehityshankkeiden
tiedonhallinta ja tietomallipohjaisen 
suunnittelun edistäminen

• Koordinointi

• Maankäytön prosessit 
ja toiminnanohjaus

• Infran ja rakentamisen 
tietomallit (BIMs)

• Infraomaisuuden 
hallintajärjestelmän 
kilpailutus

• Sähköinen 
varaaminen, 
maksaminen ja 
kulunvalvonta

Mia

• Kehittämistarpeiden 
kartoittaminen

• Muutosjohtaminen

Ohjelmapäällikkö

Outi

Palvelumuotoilu
• Asiakastarpeiden 

selvittäminen
• Fasilitointi

Joonas Hanna

Data ja rajapinnat
• Datan avaaminen, 

tekniset rajapinnat 
ja integraatiot

• data.tampere.fi

Viestintä
• Sisäinen ja ulkoinen 

viestintä
• Markkinointi
• Some



KIITOS!
smarttampere.fi
#SmartTampere


