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CHAT

Tulevaisuuden 

matkailun 

neuvontapalveluiden 

pilotointikohde?



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
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Pohdintaa ja selvitettäviä asioita

• Jos chat pomppaa kunnan omilta nettisivuilta, asia usein koskee kunnan omia palveluita ja on loogista, että kunnan 

ihminen vastaa.

• Kiertävä vuoro tai koordinointivastuu: kuormittaako liikaa työntekijä?

• Palkkiomalli: onko vaarana, että kuntatasolla ei sallita työajan käyttöä muiden kuntien auttamiseen

• Seutukoordinaattorin vastuu: seudullinen chat olisi loogista antaa seudullisen koordinaattorin vastuulle, mutta onko 

seudullisen koordinaattorin palkkaaminen / vastuuhenkilön nimeäminen tässä tilanteessa mahdotonta?

• Miksi meilllä on seudullinen sivu, jolla ei ole mitään sisältöä?

• Jos chat joka kunnan nettisivuilla ja toimiin niin, että sillon kun on aikaa, silloin vastataan.

• Voiko chat toimia niin, että silloin jos on paikalla, vastataan ja poissaollessa kysymys siirtyy jollekin joka on online?


