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Agenda 13.00-16.00

13.00 Missä mennään. Kertaus viimekerrasta

13.30 Yhteistyömallin jalkautus

14.00  Chat-palvelun pilotointi

14.45  Chat-palvelun pilotoinnin aikaulu ja next steps

15.00 Lopetus



Missä mennään. 
Kertaus viimekerrasta



CHAT

Tulevaisuuden 
matkailun 
neuvontapalveluiden 
pilotointikohde?



Chat

MIKSI

› Apuväline tiedon jakamiseen sisäisesti asiakaspalvelijoiden välillä
› Mahdollistaa dialogin asiakkaiden kanssa
› Apu asiakkaalle, kun muut sähköiset palvelut eivät tarjoa ratkaisua
› Paikasta riippumattomuus
› Inhimillisen palvelutilanteen tarjoaminen asiakkaalle
› Kehittää yhteistyötä
› Voidaan ohjata asiakas suoraan ostoprosessiin

MITEN

› Tuodaan chat kaupunkien matkailusivuille
› Kukin asiakaspalvelija vastaa ensisijaisesti oman kunnan sivulta tulleisiin kysymyksiin
› Chat tuodaan myös Visithelsinkiregion.fi sivulle, (jolloin osoite mahdollistaa jatkossa haun mainostamisen 

matkailijoille jo esim. maahan saapuessa lentoaseman digitaalisilla näytöillä)
› Visithelsinkiregion.fi sivulta tulleisiin kysymyksiin vastaamiseen tarvitaan seudullista 

yhteistyötä. 



 Chat työkalu ja sen mahdollisuudet 
Neuvonantajan näkökulmasta
HYÖDYT
• Kokonaisvaltainen asiakaspalvelu
• Helppo kontakti (sellaiseenkin asiakkaaseen, 

joka muuten ei ottaisi yhteyttä)
• Mahdollisuus esittää jatkokysymyksiä 

(interaktiivinen toiminta)
• Sama henkilö voi hoitaa keskustelun loppuun
• Saattaa vähentää puhelinsoitto- ja 

sähköpostimäärää
• Enemmän nuoria asiakkaiksi (nykyaikainen 

tapa ja uusi sukupolvi)
• Nopeus ja tavoitettavuus
• Mahdollisuus: chat kännykässä 
• Aukioloaikojen ulkopuolinen kontaktointi
• Anonymiteetti
• Ulkomaalaisten asiakkaiden palvelu omasta 

kotimaasta

HAITAT JA HUOLET
• Pitääkö olla koko ajan tavoitettavissa?
• Reaaliaikaisuus sitoo työpanoksen
• Toimiiko seudullisessa tiedonvaihdossa? 
• Pitääkö olla dedikoitu vastuuhenkilö?
• Miten auttaa sesonkivaihtelussa?
• Sitoo työpöytää PAITSi jos on 

mobiilimahdollisuus
• Keskeyttää muita töitä
• Kuka päivystää aukioloaikojen 

ulkopuolella?
• Onko mahdollista, että tulee 

tuplavastauksia, jos moni vastaa samaan 
aikaan

• Kuinka tiedonjako onnistuu?
• Minne chatti laitetaan, kun eihän 

visithelsinkiregionissa ole kävijöitä

YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET
• Asiantuntija-apu
• Tiedonvaihto
• Madaltaa yhteydenottokynnystä
• Pidetään muut toimijat ajan tasalla 

yhteisistä asioista



 Chat työkalu ja sen mahdollisuudet 
Matkailijan näkökulmasta

MIKSI MATKAILIJA KÄYTTÄISI

• Tehokkain tapa saada tarvittava tieto
• Luotettava ja ajankohtainen tieto
• Helpompi ymmärtää puhelimeen verrattuna
• Mobiilissa oleva matkaopas
• Laiskistaa matkailijat (helpompi kysyä kuin 

etsiä sivulta)
• Kirjoittaminen helpompaa kuin kysyminen
• Lisäarvopalvelu, tunne helpommasta ja 

paremmasta palvelusta

MIKSI EI KÄYTTÄISI

• Virka-aika ja aikaero, miten palvellaan 
aasialaisia ja amerikkalaisia

• Kielitaito
• Tietotekniset taidot
• Vastaaja ei näe asiakasta eikä pysty 

päättelemään olemuksesta
• Ulkomaalaisilla ei ole wifiä tai tietokonetta 

käytössä Suomessa
• Iäkkäät ihmiset eivät chattaile



 Kriteerit chat-palvelulle
● Chatit ovat yhteydessä toisiinsa ja keskusteluja voidaan ohjata toiselle kaupungille 

esim. asiantuntemuksen ja kieliosaamisen mukaan.

● Chat ratkaisu tukee sisäistä keskustelua asiakaspalvelijoiden kesken,

● Chat jokaisen matkailuorganisaation sivuilla + yhteisellä sivustolla

● Kunnan sivulta tulevat kysymykset tulee ohjautua ensisijaisesti kyseisen kunnan neuvontapalvelijalle

● Silloin jos ollaan paikalla, vastataan ja poissaollessa kysymys siirtyy jollekin joka on online

● Chat joka kunnan nettisivuilla ja toimii niin, että sillon kun on aikaa, silloin vastataan.



 Kriteerit chat-palvelulle
● Chatit ovat yhteydessä toisiinsa ja keskusteluja voidaan ohjata toiselle kaupungille 

esim. asiantuntemuksen ja kieliosaamisen mukaan.

● Chat ratkaisu tukee sisäistä keskustelua asiakaspalvelijoiden kesken,

● Chat jokaisen matkailuorganisaation sivuilla + yhteisellä sivustolla

● Kunnan sivulta tulevat kysymykset tulee ohjautua ensisijaisesti kyseisen kunnan neuvontapalvelijalle

● Silloin jos ollaan paikalla, vastataan ja poissaollessa kysymys siirtyy jollekin joka on online

● Chat joka kunnan nettisivuilla ja toimii niin, että sillon kun on aikaa, silloin vastataan.



Yhteistyön käynnistys



Yhteiset toimintatavat priorisoituna

TARPEET

Tiedonhaku ja tiedon välittäminen

› Oikea, ajantasainen tieto helposti ja nopeasti

› Ajasta ja paikasta riippumatta, mieluisessa kanavassa

› Sujuva tiedon välittäminen

› Kollegojen kesken , taustaorganisaatioille, 
yhteistyöyrityksille ja asiakkaille

Yhteistyö

› Seudullinen yhteistyö ja yritysyhteistyö

› Yhteistyömallin luominen

› Resurssien tehokas hyödyntäminen 

TAVOITTEET

› Kuntarajat ylittävä yhteistyömalli

› Asiakkaan palvelu missä ja milloin 
tahansa, kaikissa matkailun palvelupolun 
vaiheissa

› Matkailutulon kasvu

Tarpeita ja tavoitteita kartoitettiin työpajassa 24.4. Lopputuloksena syntyi priorisoitu lista 
tarpeista tiedon välittämiselle ja yhteistyölle sekä lista tavoitteista tulevaisuuden 
neuvontapalvelulle.. 



Epävirallinen

Vapaa

Perustuu verkostoitumiseen

Yhteinen rahoitusmalli

Yhteinen päätöksenteko

Vaatii organisoitumista

HUOMIO:

Yhteistyömallin kehittämisen keskeisimpänä tavoitteena on tiedon jakaminen.

Kevyellä yhteistyömallilla pääsemme tässä nopeasti ja hyvin pienillä kustannuksilla eteenpäin.

Yhteisten, konkreettisten ja tuloksellisten neuvontapalvelukonseptien kehittäminen vaatii kuitenkin 
raskaamman yhteistyömallin.

Näitä kahta mallia kannattaakin edistää rinnakkain, sekä nopeita, että pitkän tähtäimen hyötyjä ajatellen.

Yhteistyömalli
kevyt vs. raskas



Epävirallinen

Vapaa

Perustuu verkostoitumiseen

Yhteinen rahoitusmalli

Yhteinen päätöksenteko

Vaatii organisoitumista

mista

HUOMIO:

Yhteistyömallin kehittämisen keskeisimpänä tavoitteena on tiedon jakaminen.

Kevyellä yhteistyömallilla pääsemme tässä nopeasti ja hyvin pienillä kustannuksilla eteenpäin.

Yhteisten, konkreettisten ja tuloksellisten neuvontapalvelukonseptien kehittäminen vaatii 
kuitenkin raskaamman yhteistyömallin.

Näitä kahta mallia kannattaakin edistää rinnakkain, sekä nopeita, että pitkän tähtäimen hyötyjä ajatellen.

Yhteistyömalli
kevyt vs. raskas

Yhteistyö- ja rahoitus mallia käsitellään johtorymässä.



Epävirallinen

Vapaa

Perustuu verkostoitumiseen

Yhteinen rahoitusmalli

Yhteinen päätöksenteko

Vaatii organisoitumista

mista

HUOMIO:

Yhteistyömallin kehittämisen keskeisimpänä tavoitteena on tiedon jakaminen.

Kevyellä yhteistyömallilla pääsemme tässä nopeasti ja hyvin pienillä kustannuksilla eteenpäin.

Yhteisten, konkreettisten ja tuloksellisten neuvontapalvelukonseptien kehittäminen vaatii 
kuitenkin raskaamman yhteistyömallin.

Näitä kahta mallia kannattaakin edistää rinnakkain, sekä nopeita, että pitkän tähtäimen hyötyjä ajatellen.

Yhteistyömalli
kevyt vs. raskasKevyempi, 

epävirallinen 

tapa otetaan 

käyttöön nyt!



Sähköinen forum + yhteiset tapaamiset

Tiedon jakaminen asiakaspalvelijoiden kesken
› Luo pohjan yhteistyölle ja sen kehittämiselle

› Parantaa näkemystä toimialasta ja sen trendeistä

› Parantaa asiakaspalvelun laatua

› Mahdollistaa yhdessä kehittymisen esim. parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta

› Kustannustehokas tapa jakaa tietoa: sosiaalisen median kanavat, hangoutit

Mittarit
› Yhteistyön kehittyminen (esim. tiedonjakaminen, päällekkäisyyksien minimointi)

› Tasalaatuisuus (asiakaspalvelu, tietotaito)



Yhteiset toimintatavat priorisoituna

1. Otamme visithelsinkiregion.fi -palvelun haltuun
Teemme siitä seudullisen laskeutumissivun helpottamaan siirtymistä eri kaupunkien sivustojen ja sisältöjen välillä.

2. Lähdemme edistämään yhteistä hakukonenäkyvyyttä ja 
teemasisältöjen löydettävyyttä
Kokoonnumme päättämään yhdessä seudulliset teemat ja näille teemoille hakusanat / hashtagit. 
Ryhdymme yhdessä tuottamaan sivuillemme sisältöjä, jotka vastaavat näihin teemoihin. 

3. Sitoudumme jakamaan parhaita käytäntöjä ja hyväksi havaitsemiamme 
toimintatapoja
Kokoonnumme yhteisiin tapaamisiin 2-4 kertaa vuodessa ja perustamme yhteisen sähköisen foorumin, jossa jaamme tietoa.



Yhteistyömallin 
jalkautus alkaa nyt.



Kevyttä verkostoitumista

Työpajoissa on todettu, että tarvitaan kevyt sähköinen ympäristö, joka 
auttaa verkostoitumaan. Parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin Facebook-
ryhmä, sillä kaikki ovat muutenkin jo Facebokissa.

● Facebook-ryhmän perustaminen: 
Tarvitsemme adminin-joka luo ryhmän.

● Admin luo ryhmän ja kutsuu muut yhteiseen ryhmään: 
Admin tarvitsee jokaisen sähköpostiosoitteen (se sähköposti, jota käytät Facebookissa)

● Kollegoiden kutsuminen ryhmään: 
Mukaan voi kutsua kaikki, joille ryhmästä olisi hyötyä.

● Ensimmäinen ja tärkeinen ryhmän yhteinen missio: 
Lähdemme edistämään yhteistä hakukonenäkyvyyttä ja teemasisältöjen löydettävyyttä



Ensimmäinen ja tärkein 
ryhmän yhteinen missio:

● Pohtikaa ryhmässä yhdessä, mitä sellaisia matkailuneuvonnan teemoja teillä 
on, jotka yhdistävät kaikkia kuntia?

● Mitä sellaisia aiheita oman kuntasi matkailuneuvonnassa on tuotu esiin, jotka 
voisivat sopia muillekin kunnille? Ehdota ja kysy kollegalta.

● Mitkä teemat ovat seudullisesti tärkeimpiä ja mistä matkailijat olisivat 
kiinnostuneet saamaan lisätietoa?

● Mitä asioita itse ensimmäisenä haluat tietää jos suunnittelet uutta matkakohdetta 
ulkomaille? (Matkailijan asemaan asettuminen)



Yhteisiä teemoja?



Chat-palvelun 
pilotointi. 



 Yhteistyömallin ja valitun sähköisen 
palvelutavan (chat) testaus





 Chat-pilottia varten tarvitaan

● Nimetty asiakaspalvelija, joka sitoutuu kokeiluun (nimi, sähköposti). Asiakaspalvelijan tulee 

tuntea neuvontapalveluprojekti (ollut mukana työpajoissa tai paneutunut muistioihin).

● Kyseisen kunnan verkkopalvelusta vastaavan henkilön yhteystiedot (nimi, 

sähköposti), jotta chat saadaan sijoitettua kunnan matkailun verkkosivun lähdekoodiin.

● Verkkopalvelusta vastaava henkilö tulee ohjeistaa laittamaan chat liveksi  ma 15.4. 

mennessä, jotta pysymme aikataulussa. Solita antaa ohjeet ja apua saa kysyä. 



 Chat-pilotin tilaaminen

● Palvelun testijakso (30 päivää) on ilmainen vain yhdelle asiakaspalvelijalle. 

● Tarvitsemme palvelun testiin n. 10-15 samanaikaiselle asiakaspalvelijalle / 10 kunnan sivulle + 

visithelsinkiregion.fi –sivulle, joten meidän tulee ottaa maksullinen palvelu käyttöön 

testiajaksi.

● Kuukausimaksu on n. 200-500 € (tarkentuu vielä kun palvelu on valittu ja pyydetään tarjous)

● Solita ja Uudenmaanliitto sopivat, kuinka tilaus ja laskutus hoidetaan.

Chat palvelu tilataan pe 11.4. ja otetaan käyttöön ensi viikon alussa.



 Chat-pilotin käyttöönotto

● Chat-palikka upotetaan kuntien omille matkailusivuille (n. 10 kuntaa + visithelsinkiregion.

fi)

● Kaikki valitut kunnat + Solita + visithelsinkiregion.fi lisätään chatpalveluun erillisiksi 

chateiksi, jotka näkyvät kaikille samanaikaisesti.

● Solita auttaa chat-palvelun asetusten muokkaamisessa ja osallistuu testiajanjakson chat-

keskustelujen seuraamiseen (mutta ei vastaa asiakkaille)

● Solita voi osallistua chat-kokeilun aikana sisäisiin chat-keskusteluihin ja antaa ohjeita 

tarvittaessa.

Mikäli pysymme aikataulussa, chat on kuntien sivuilla ma 15.4.



 Chat on seudullinen neuvontapalvelu

● Kaikki asiakaspalvelijat (kunnat) näkevät käyttöliittymässä oman chat-sivunsa lisäksi kaikkien 

muiden kuntien chatit sekä visithelsinkiregion.fi-sivun chatin. 

● Kukin kunta on velvollinen vastaamaan  ensisijaisesti omalta sivulta tuleviin kysymyksiin.

● Sisäisen chatin kautta on mahdollista kysyä neuvoa kollegalta

● Mikäli asiakaspalvelija on estynyt (lomalla / lounaalla / pois neuvontapisteeltä) hän voi pyytää 

seudullista kollegaa tuuraamaan.

● Visithelsinkiregion.fi sivulta tuleviin kysymyksiin vastaaminen on yhteisesti kaikkien vastuulla. 

Koska sivulla ei ole toistaiseksi kävijöitä, käyttää Solita sivun chatia testikysymysten esittämiseen.



 Chat on kustomoitavissa

● Jokainen kaupunki voi päättää omien resurssiensa mukaan, onko chat käytössä koko työpäivän ajan 

vai esimerkiksi tiettyinä kellonaikana

● Chat-ikkunaan voidaan kirjata chatin aukioloajat

● Chat-ikkuna voi olla kiinni silloin, kun asiakaspalvelija on estynyt, eikä kukaan ehdi tuurata

● Maksullisessa palvelussa myös chat-ikkunan ulkoasun tuunaaminen on mahdollista



Näin se toimii



Asiakaspalvelijalle luodaan 
tunnukset palveluun. 
Tunnuksilla kirjaudutaan 
työpäivän alkaessa sisään.



Jokaiselle kunnalle luodaan 
oma chat, mutta kaikki 
näkevät kaikkein kuntien 
chatit. Myös 
visithelsinkiregionille on 
oma chat-ikkunansa.



Kuntien sivuilla on oma 
chat-ponnahdusikkuna. 
(Tässä esimerkkiasiakas 
kysyy Lohjan sivuilla 
ohjeita)



Kaikille asiakaspalvelijoille 
näkyy, että uusi kysymys 
on tullut. 



Käyttöliittymässä kysymys 
näkyy Lohjan chatissa, 
jolloin on luonnollista, että 
Lohja vastaa



Visithelsinkiregion.fi sivun 
kautta tulleeseen 
kysymykseen vastaa se, 
jolla on aikaa. 



Vain ottamalla chatin 
käyttöön, voi tietää 
kuinka se toimii.



Mitä testataan ja miksi



 Chat- testi on kaikille opettelua

● Testijakson tarkoituksena on opetella käyttämään chatia ja vastaamaan asiakkaiden 

kysymyksiin seudullisesti

● Tarkoituksena on myös, että testin jälkeen kukin asiakaspalvelija vastaa Solitan kyselyyn, jossa 

kartoitetaan, mitä hyötyjä / haittoja / kuormitusta / ongelmia chat-ratkaisu aiheuttaa.

● Solita kirjaa tulokset konseptidokumentin yhteyteen ja ehdottaa, kuinka chatia kannattaa jatkossa 

kehittää, jotta se vastaa paremmin todennettuihin asiakaspalvelijoiden 

käyttötilanteisiin.



 Chat-palvelu testaa yhteistyötä

Neuvontapalvelutoimenpiteen yksi tärkeimpiä tavoitteita on luoda seudullisen yhteistyön perustaa ja 

helpottaa tiedonjakamista neuvontapalvelijoiden välillä. Chat-palvelun avulla testataan toimenpiteen 

aikana mm. 

● Helpottaako chat-työkalu arkea (kysely)

● Miten asiakaspalvelija kokee yhteistyön merkityksen (kysely)

● Tapahtuiko vuorovaikutusta (chat-statistiikka sisäisistä keskusteluista)

● Miten chat soveltuu toimintatapoihin

● Millaisia kysymyksiä tulee ja miten niihin vastataan

● Onko chat-palvelun toimintamalli oikea, vai pitääkö sitä muokata

● Onnistuuko seudullinen yhteistyö vai vaatiiko chat-toiminta koordinaattoria

● Mitä uusia mahdollisuuksia ja toiveita chat-työkalu herättää yhteistyölle



 Chat-palvelu tarjoaa statistiikkaa

Chat-palveluun asetetut mittarit tarjoavat hyödyllistä tietoa, joka auttaa 

hahmottamaan, kuinka paljon ja millaisia kysymyksiä chatin kautta tulee. 

Tietoa voidaan hyödyntää mm. verkkosivujen sisällön suunnittelussa 

sekä työkuorman hahmottamisessa. 

● Mitkä ovat kysytyimmät aiheet

● Kuinka paljon, ja millaisia keskusteluja käytiin. 

● Kuinka tavoitettavissa asiakaspalvelijat olivat

● Kuinka kauan chat-keskustelut kestivät

● Kuinka kuormittava palvelu on



 Lisäksi chat-palvelua 
testataan asiakkaiden näkökulmasta

Testeillä pyritään selvittämään, helpottaako chat seudullisen 

matkailuneuvonnan paineita Helsinki-Vantaan pisteessä sekä 

kartoitetaan, mitä matkailijat pitävät ajatuksesta.

● Chat-palvelua testataan Helsinki-Vantaan seudullisen

matkailuneuvonnan tiloissa mobiililla / iPadilla

● Solita tekee käyttäjätestejä, joissa matkailijoita pyydetään testaamaan chatia



Tehtävä.
Ja kotitehtävä.



Tehtävä

Lähdemme rakentamaan 
visithelsinki.fi sivua. 

Mitkä olisivat mielestäsi 
seudullisen neuvonnan kannalta 
4 tärkeintä linkkiä, jotka 
laitamme sivulle?

Tarkoituksena helpottaa 
matkailijaa löytämään 
tärkeimmät sisällöt verkosta 
nopeasti. 



Kotitehtävä 1

Miettikää 10 kysymystä / aihetta, jota teidän 
matkailuneuvonnastanne kysytään useiten. 
Lähettäkää ne Solitalle pe 11.4. mennessä.
Työstäkää kysymyksiä yhdessä kuntanne muiden neuvontapalvelijoiden kanssa. 

Kysymykset tulevat seudulliselle visithelsinkiregion.fi sivulle ja niiden tarkoituksena 
on palvella matkailijaa, joka etsii tietoa verkosta.

Editoikaa kysymykset mahdollisimman lyhyiksi ja ytimekkäiksi, mutta käyttäkää 
tekstissä avainsanoja, joilla itse lähtisitte etsimään tietoa (=googlaamaan) verkosta.



Kotitehtävä 2

1. Käy liittymässä yhteiseen Facebook-ryhmään

2. Kollegoiden kutsuminen ryhmään

3. Lähde omasta puolestasi edistämään seudullista 
yhteistyötä ja avaamaan keskustelua seudun yhteisistä 
teemoista ja avainsanoista.



Kiitos.


