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Hja: Mikä on toiminut teidän työnkuvassa ja työtehtävissä? 
 

 

Hva1: Meil on hyvä päällikkö, se on toiminu hyvin, me toimitaan eli yhteistyö ja me tunnettiin kaikki 

ennestään, et se on toiminu hyvin, on työnohjausta, se on kiva. 
 

Hva3: Ja se on toiminut, et meidän numerot on sillai saavutettavissa, et ollaan helposti lähestyttävissä 

asiakkaille, se on toiminut. Pyydä apua -nappi ja puhelinkontaktit, yhä puhelimeen tulee aika paljon niitä 

puhelinnumeroita, että joku on yrittäny tavoittaa mutta en oo pystynyt vastaamaan ja asiakas ei kuitenkaan 

viestejä aina lähetä ja en niihin tuntemattomiin numeroihin lähe vastaamaan takasin, jos ei oo viestiä sit 

laitettu. Et tietty vois olla vielä enemmän saavutettavissa, et pystys olee puhelimen lähellä enemmän, mutta 

mahdoton tehtävä. 
 

Hva1: Sit me ollaan monen tahon postituslistalla, et kun tulee jotain suunnitellaan, jotain palveluja, mut ei 

ihan kaikkien. 
 

Hva3: Jos ois enemmän aikaa, niin verkostoon, yhteydenpitoon, kävis  tsekkaamassa, mitä on kaikkialla 

meneillään, nii siihen käyttäsin enemmän aikaa. Se on vähän koko ajan tasapainoilua sen kans, et paljonko 

käyttää aikaa mihinkin. 
Hva2: Jää yhteydenottoihin herkästi kontaktit. Ois kiva, jos vois vaan ottaa kädestä kiinni ja viedä sinne 

palvelun piiriin tai johonkin, mut siihen ei aina rahkeet riitä. Joutuu miettii tarviiko asiakas saattajaa, et 

hoitaa itse asian jne. Et joutuu sitä pohtimaan. Loppujen lopuksi se on asiakkaan oma valinta. 
 


