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Agenda 13.00-16.00

13.00 Kertaus viime kerrasta

13.30 Chat-palvelun käyttöönottoa ja kokemuksia.



Missä mennään? 



Onnistumiskierros

Miten olemme yhdessä ja yksilöinä 

onnistuneet koko projektin aikana?

● Jokainen miettii vähintään yhden konkreettisen esimerkin, jolla tämä projekti on edesauttanut 

tulevaisuuden matkailun neuvontapalveluiden kehittämistä.

● Voit ottaa esille oman onnistumisen, kiittää kollegaa onnistumisesta tai nimetä koko tiimin 

yhteisen onnistumisen.

● Kirjoita ajatuksesi lapulle ja esittele muille.  



Mitä on tehty viikon 
aikana?



Chat etenee

Palvelun scripti on asennettu verkkovastaavien toimesta seuraaville sivuille

› Valmis: Espoo, Helsinki, Raasepori, Lohja, Porvoo, Lahti

› Odottaa: Vantaa

Kaupungit on ohjeistettu alustavasti chatin käyttöön

› Valmis: Espoo, Helsinki, Raasepori, Lohja, Porvoo, Lahti

› Odottaa: Vantaa

Englanninkielinen scripti on lähetetty

› Lähetetty tänään Espoon, Lohjan ja Helsingin verkkovastaaville

› Otetaan käyttöön heti, kun scripti sivuilla



Chat-palvelun asennus on aloitettu

› Kunkin kaupungin chat ikkunaan on laitettu 
teksti:Hei, testaamme chat-palvelua 
matkailuneuvonnan asiakaspalvelussa. 
Kuinka voin auttaa? :)

› Englanninkielinen teksti chat-ikkunaan 
tulee kääntää. Mitä laitetaan?

Ehdotus:
“Helsinki region tourist information chat”



Chatistä tiedottaminen

Rahoittajan vaatimus on mainita TouNet:sta logoineen 
chattien yhteydessä, joten johonkin kohtaan sivuillenne 
tulisi laittaa maininta TouNetista? 

Onko tämä huomioitu?



Facebook-ryhmä on perustettu

● Ovatko kaikki jo mukana?

● Millaista keskustelua on käyty?



Miten yhteinen tekeminen jatkuu

Jakaudutaan ryhmiin ja mietitään seuraavia kysymyksiä:

● Miltä seudullinen yhteistyö tuntuu Facebookissa?

● Mitä ongelmia näen seudullisen yhteistyön kevyessä mallissa, 

kun projekti päättyy?

● Miten lupaan osaltani kehittää seudullista yhteistyötä chatin 

/Facebookin / yhteisten tapaamisten foorumeilla? Käyttäkää 5 

minuuttia per aihe ja listatkaa lapuille niin monta kuin tulee mieleen.



Ensimmäisiä 
kokemuksia



Ensimmäisen viikon palautteita

● Helsinki, Lahti, Raasepori ja Espoo täyttivät päiväkirjaa

● Miten hyvin asiakkaiden kysymyksiin löytyi vastauksia tänään? 3,75 / 4

● Chat-työkalun hyödyllisyys asiakastyössä? 2,75 / 4

● Matkailuneuvojien sisäisen Chat-työkalun hyödyllisyys yhteistyössä? 2, 15

● Omat fiilikset? 3,25

● Neuvon kysyminen kollegalta tai kysymyksen siirto kollegalle = 0 kertaa

3/4Keskiarvo 

ensimmäiselle viikolle: 



Ruusuja ja...

● Päivä oli onnistunut ja chat toimi hyvin.

● Yleisvaikutelma oli, että asiakkaat olivat positiivisesti yllättyneitä chatistä.

● Paljon hyvää palautetta hyödyllisyydestä!

● Osa asiakkaista ilmoitti vain, että on kiva, kun meillä on tällainen chat käytössä ja että se 

madaltaa kynnystä kysyä neuvoa, vaikkeivät he juuri sillä hetkellä neuvoja tarvinneetkaan.



...risuja

● Lähetä vastaus kenttä ei toiminut. Miksiköhän en pystynyt 

vastaamaan?

● Klikkasin pauselle muut kuin oman kaupungin. Asiakkaan 

lähettäessä kysymyksen jäi laatikot "ikkunat" kuitenkin 2 kaupungin 

kohdalle.  Ikkunat estivät alla olevan tekstin lukemisen osittain.

● Kun olin tänään yksin, täytyi keskustelu jättää "roikkumaan", kun ei 

kesken keskustelun voinut lopettaa chattiä.

● Asiakkaat ihmettelivät miksi chat oli englanninkielisellä sivulla 

suomeksi.



Chatin käyttö

● Parasta

● Huonointa

● Vaikeinta

● Mitä toiminnallisuuksia kaipaan / haluaisin oppia käyttämään?



Muistakaa palaute

Palautelomakkeen pohjalta pyritään kehittämään palvelua, mutta akuuteissa 

ongelmissa ja kysymyksissä soita tai meilaa Riikalle ja Tuomakselle. 

Koitamme auttaa parhaamme mukaan.

● Palautteen annossa käytetään lomaketta, joka täytetään joka päivä chat-

kokeilun päätteeksi

● Lomake löytyy täältä: https://docs.google.com/forms/d/1As6-

hJauee1EmeZwlsls55UAotNR7dcbsEugc8_NCb0/viewform

https://docs.google.com/forms/d/1As6-hJauee1EmeZwlsls55UAotNR7dcbsEugc8_NCb0/viewform


Sana on vapaa

“Tämä on erittäin 
mielenkiintoista, ensi 

viikolla Lahdessa on paljon 
juteltavaa!”

Miikka Valo

matkailu- ja kongressikoordinaattori

ESPOO



Kiitos.


