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Agenda 13.00-15.00

12.30 Missä mennään. Katsaus projektin nykytilaan

13.00 Työpajan ryhmätyö: chat palvelu ja sen mahdollisuudet

16.00 Lopetus



Iltapäivän tavoitteet

› Edellisen työpajan kertaus

› Työpajojen välillä tapahtunutta

› Chat palvelun mahdollisuuksien ja tavoitteiden 
kartoitus



Missä mennään?



Yhteiset toimintatavat priorisoituna

1. Otamme visithelsinkiregion.fi -palvelun haltuunTeemme siitä seudullisen laskeutumissivun 

helpottamaan siirtymistä eri kaupunkien sivustojen ja sisältöjen välillä.

2. Lähdemme edistämään yhteistä hakukonenäkyvyyttä ja teemasisältöjen 

löydettävyyttäKokoonnumme 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 

toimintatapojaKokoonnumme yhteisiin tapaamisiin 2-4 kertaa vuodessa ja perustamme yhteisen sähköisen 

foorumin, jossa jaamme tietoa.



Projektin kulku

Nyky-
tilanteen 
kartoitus

Matkailu-
neuvonnan 
tulevaisuus 

(visio ja 
mahdolli-
suudet)

neuvonta-
palvelun 
konsepti

Yhteistyö-
malli

Esimerkit 
konseptin 

jalkau-
tuksesta

Työpajoissa 

syntyneiden 2 

vaihtoehtoisen 

mallin vertailu ja 

kustannusten 

tarkastelu 

matriisissa

SEO

Paikallisoppaat

Hakuratkaisu

Chat (vertailumatriisi)

Markkinoinnin huomiointi

Myynnin huomiointi

Visithelsinkiregion.fi

valjastetaan 

neuvontapalveluiden 

käyttöön.

Jatkossa sivua voidaan 

hyödyntää myös 

markkinoinnin ja myynnin 

tarkoituksiin.

Tämän projektin 

puitteissa keskitytään 

chat-palveluun ja sen 

testaamiseen oikeissa 

käyttötilanteissa.

= proof of concept

= tutkittu hyöty

= ilme (psd-tiedostot)

TESTATTAVA
PROTOTYYPPI

KONSEPTI 
KONSEPTIKUVAUS JA ROADMAP

NYKYTILA JA TULEVAISUUS
SELVITYSTYÖ

LOPULLINEN
TUOTANTO

Sivu koodataan 

prototyypistä 

valmiiksi sivuksi, 

joka julkaistaan 

osoitteessa 

visithelsinki-

region.fi.

Sivun 

pääsisältönä 

toimii chat-

palvelu, mutta 

sivua voidaan 

hyödyntää 

jatkossa myös 

kampanjoissa 

yhteisenä, 

seudullisena 

osoitteena



Roadmap

Tiedon jakaminen ja hakukonenäkyvyyden edistäminen sähköisessä forumissa sekä yhteisissä tapaamisissa



Visithelsinkiregion.fi “matkailuneuvonnan 
seudullinen landingpage” 

Sivun sisältö alkuvaiheessa 

● kieliversiot FI, SE, RU, EN

● chat-asiakaspalvelu

● matkailijalle keskeiset linkitykset (liikenne, netti, info, paikalliset)

● linkitykset kuntien omille sivuille 

● usein kysytyt kysymykset FAQ sekä haku FAQ-sisällöistä

● useimmin kysytyistä aiheista koostuvat tag-pilvi



Haku

Luontainen tapa hakea tietoa sekä neuvontapalvelun työntekijöille, että matkailijoille

› Parantaa asiakaspalvelijan tehokkuutta

› Kaikkien toimijoiden oikeat sisällöt helposti löydettävissä alueiden välillä

› Palvelee ajasta ja paikasta riippumattomasti

› Kehittää yhteistyötä

› Hyödyntää nykyisiä materiaaleja

Mittarit

› Resursoinnin tehostuminen (henkilöiden ajansäästö, materiaalit, julkaiseminen)

› Matkailun todistettava lisääntyminen (käyttäjämäärät, viittausliikenne)

› Yhteistyön kehittyminen

› Sivustojen SEO kehitys

› Tasalaatuisuus (asiakaspalvelu, materiaalit, tietotaito)



Chat

Apuväline tiedon jakamiseen asiakaspalvelijoiden välillä, sekä dialogi 
asiakkaiden kanssa
› Apu asiakkaalle, kun muut sähköiset palvelut eivät tarjoa ratkaisua

› Paikasta riippumattomuus

› Inhimillisen palvelutilanteen tarjoaminen asiakkaalle

› Kehittää yhteistyötä

› Voidaan ohjata asiakas suoraan ostoprosessiin

Mittarit

› Yhteistyön kehittyminen (resurssien keskittäminen, esim. kielipalvelut)

› Asiakastyytyväisyys

› Aktiivisen myyntityön seuraaminen



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)



Paikallisten osallistaminen

Sosiaalisen median hyödyntäminen ja tapa viestiä autenttisista 

kokemuksista ja elämyksistä

› Paikallistietämys osaksi neuvontapalveluita

› Matkailupalveluiden joukkoistaminen

› Oikeat tarinat ja oikeat ihmiset

› Sisältöjen monimuotoisuus

Mittarit

› Osallistuminen & aktiivisuus

› Teemojen & aiheiden kirjo eri sesongeilla



CHAT

Tulevaisuuden 
matkailun 
neuvontapalveluiden 
pilotointikohde?



Chat-asiakaspalvelu
Chat tarkoittaa reaaliaikaista tekstipohjaista keskustelua Internetin välityksellä.

Chatin valjastaminen neuvontapalveluiden käyttöön edellyttää mm. seuraavaa:

● Chatit ovat yhteydessä toisiinsa ja keskusteluja voidaan ohjata toiselle kaupungille 

esim. asiantuntemuksen ja kieliosaamisen mukaan

● Chat ratkaisu tukee sisäistä keskustelua asiakaspalvelijoiden kesken, sekä voidaan jakaa chat-vuoroja 

ulkopuolisille asiakkaille

● Chat jokaisen matkailuorganisaation sivuilla + yhteisellä sivustolla

● Päivystäjä seudullisella sivustolla

● Suppea vertailu chat-tarjoajista niin, että yllä olevat ideat täyttyvät

● Kokeilun jälkeen analysointi

● Kokeilu käytössä toukokuun, jonka jälkeen matkailuilla mahdollisuus jatkaa 



Ryhmätyö:
Chat työkalu ja sen 
mahdollisuudet



Chat työkalu ja sen mahdollisuudet
Neuvonantajan näkökulmasta

Pareittain:

› Listatkaa vähintään 3 hyötyä ja 3 haittaa, miten chat vaikuttaa 
päivittäiseen työhösi 

› Listatkaa vähintään 3 asiaa millä tavoin chat työkalulla voidaan lisätä 
eteläisen Suomen matkailun yhteistyötä.  

Käyttäkää post-it note:ja apuna, ja kirjatkaa yksi ajatus per lappu.



Chat työkalu ja sen mahdollisuudet
Matkailijan näkökulmasta

Pareittain:

› Listatkaa vähintään 3 ajatusta miten chat palvelulla voidaan auttaa 
matkailijaa. 

› Listatkaa vähintään 3 asiaa miksi matkailija ei käyttäisi chat palvelua.

Käyttäkää post-it note:ja apuna, ja kirjatkaa yksi ajatus per lappu. 



Chat työkalu ja sen mahdollisuudet
Kuka vastaa ja kenelle?

● Kukin vastaa oman kunnan kysymyksiin?

● Kaikki vastaavat seudullisesti “kuka ehtii eka” -periaatteella?

● Kiertävä vastaus- ja päivystysvuoro?

● Kuinka kielipalvelut hoidetaan, esim venäjä?

● Asiakaslupaus: kuinka nopeasti vastaamme?

● Sisäisen chatin käyttö tiedonhaussa: kysy kollegalta?

● Kuinka motivoidaan aitoon seudulliseen yhteistyöhön?

● Kuinka motivoidaan vastaamaan?



Mobiili 
matkailuneuvoja?



Alustava ajatus konkretiasta:
Mobiili matkailuneuvoja 

● Tarkasti rajattu palvelun fokus: Matkailuneuvonta

● Matkailuneuvojan kanssa keskustelu suoraan mobiililaitteessa kevyen 
chat web-applikaation avulla.

● Mahdollisuus myöhemmin laajentaa hakutoiminnallisuudella 
tai muulla sisällöllä.








