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 Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut
● Tapaamiset. 

● On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. 

● Muiden tekemisen peilaaminen  omaan toimintaan ja siihen , tehdäänkö samoja asioita

● Uudet ideat, joita voi hyödyntää omassa toiminnassa. 

● Yhteydenpito helpottuu, kun on opittu tuntemaan. Kynnys madaltuu ja uskaltaa kysyä apua tarvittaessa. 

● Tavoitteena oli yhteistyön käynnistäminen  ja verkoston kasvaminen. Nyt se on onnistunut. 

● Facebook-ryhmä on hyvä kanava yhteydenpitoon, ideoitiin, benchmarkaukseen ja toisitlta oppimiseen.

● Välillä tuntunut hankalalta ja että mistään ei tule mitään. Mutta on päästy tavoitteisiin, eli yhteistyö ja 

konkreettinen pilotti on tehty. 

● Aina on haluttu tehdä yhdessä, mutta ilman tätä hanketta ei olisi onnistuttu. 

● On ollut hyvä lähteä pois  työpöydän ääreltä ja löytää aikaa yhteisiin tapaamisiin. 

● Hirveästi saatu aikaan ja matka ollut pitkä vaikka aloitettiin vasta tammikuun lopulla. Kolmessa kuukaudessa 

matkan kaari ollut hieno ja on tultu yhdessä  pitkälle. 

● Tämä porukka on saanut aitoa seudullista yhteistyötä liikkeelle.

“Missä on yhteinen seudullinen kevätjuhla.”



 Konkreettinen lopputulos on saavutettu

● Hanke on tuottanut konkreettisen pilotin, jota voidaan testata ja mahdollisesti jatkaa yhdessä tai tahoillaan.

● Hankkeen lopputulos ollut ehdottomasti hyvä ja on opittu paljon yhdessä työskentelystä chatia pilotoidessa. Chat 

osoittanut, että vastaaminen oman työn ohella on haastavaa ja hyvin toteutettuna vaatii erillistä asiakaspalvelija

● Seudulliseen chatiin vastaaminen olisi luonteva rooli seutukoordinaattorille.

● Chat on osoittanut selvästi, että matkailija haluaa neuvontaa, jos sitä on saatavilla. Kyse on vain siitä, tarjotaanko sitä vai 

ei.

● Chat on aika hieno juttu päästä pilotoimaan.

“Chat on pieni askel ihmiskunnalle, 

mutta suuri askel matkailuneuvontojen 

asiakaspalvelussa.”



 Parasta chatissa

● Muutamat kyselyt joihin vastattu on onnistuneet ja asiakas saanut tiedon
● Hyvä kanava, tosin ei omaa käyttökokemusta. 
● Pari tuntia testattu, ylivoimaisesti parasta asiakkailta saatu palaute. 
● Asiakkaat vastanneet, että tällainen palvelu olisi tosi hyvä ja pystyy helposti kysymään
● Ihan erilaiset ja eri kohteisiin liittyvät kysymykset.
● Mielenkiintoista on että jopa palveluntarjoaja laittoi kysymystä
● Ihmiset ovat aktiivisia!
● Henkilökohtainen palvelu
● Voi seurata mitä asiakas kirjoittaa



 Huonointa chatissa

● Ajankäyttö ja oman muun työn organisointi samaan aikaan chatin kanssa
● Pausen muistaminen
● Asiakkaat ihmettelee mitä sä siinä tsättäilet
● Resurssikysymykset
● Sitoo resursseja ja haastavaa saman aikaan tehdä muita töitä
● Keskustelu sitoo aika pitkän ajan.
● Yllättäviä kysymyksiä, joihin reagointi on välillä haastavaa.
● Ponnahtava ikkuna ei innosta.
● Kysytty paljon sellaista, jonka selvittely vaatinut puhelinkontaktointia
● Kirjautumisvaikeudet
● Pitää opetella uusi toimintatapa. Kun on puhelimessa ja chatti pompsahtaa, pitää olla nopea
● Joka tsätistä kuuluva pimpom ärsyttää, vaikka olisi pausella muissa kuin omissa kunnissa



 Mitä toiminnallisuuksia kaipaan?

● Otetaan käytäntö, että heti kun kirjautuu, merkkaa en ota vastaan ja sitten käy laittamassa 
pauselle muut ja vasta sitten avaa otan vastaan keskusteluja.

● Kysymys zefille: voisivatko kehittää piirteen, että saa itse valita, kuuluvatko pausella olevien 
chatien plimplomit.

● Voisiko chatien järjestystä vaihtaa
● Voisiko muut kaupuangit saada kertanapista pauselle. Nyt on hankalaa käydä jokainen 

laittamassa erikseen.



 Toiveita chatille

Chat-palvelusta kysyttyä ”kenen kanssa juttelen?” 

Tahto että oma kaupunki näkyy chatin nimessä.

Espoo:

● Visit Espoo matkailuneuvonnan chat
● Visit Espoo tourist information chat

Helsinki: 

● Helsingin matkailuneuvonnan chat
● Helsinki tourist information chat

Lohja:

● Lohjan seudun matkailuneuvonnan chat
● Lohja Region tourist information chat



 Miltä seudullinen yhteistyö tuntuu 
Facebookissa?

● Seudullinen yhteistyö hakee muotoaan
● Ryhmän kasvattaminen tärkeää
● Keskustelujen aloitusta lisää
● Parhaiden käytäntöjen jakaminen tärkeintä
● Uusia ideoita, ulkomailta ja kotimaasta
● Matkailuneuvontoja puhuttelevat trendit ja ilmiöt jakoon
● Lähtökohtaisesti matalan kynnyksen keino
● Paras kanava tähän mennessä. Sähköposteja ei kukaan lue ja Twitterin viestit liian lyhyitä.



 Mitä ongelmia näen seudullisen yhteistyön 
kevyessä mallissa, kun projekti päättyy?

● Jää taka-alalle
● Jos ihmiset eivät keskustele
● Keskustelu saattaa jäädä laihaksi ja yksipuoliseksi
● Jos kukaan ei kommentoi tai aiheet ovat yksipuolisia
● Olisi hyvä jos olisi joku aktiivi vetovastuussa 
● Vuosikello tapaamisille, jotteivat unohdu



 Miten lupaan kehittää seudullista yhteistyötä chatin / 
Facebookin / yhteisten tapaamisten foorumeilla? 

● Lupaan ilmoittaa kuntani ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja ilmiöistä
● Lupaan jakaa tietoa omassa yksikössäni ja hyödyntää benchmarkeja tekemisessäni
● Lupaan jakaa tietoa yhteispalvelupisteverkostoissa. 
● Lupaan jakaa tietoa mielenkiintoisista seminaareista ja tapahtumista
● Lupaan kysyä neuvoa ja apua kun en tiedä jotain ja lupaan auttaa muita parhaani mukaan.
● Lupaan jakaa tietoa, esim uutiskirjeitämme 


