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Agenda 13.00-16.00

13.00 Kertaus viime kerrasta

13.30 Chat-palvelun käyttöönottoa ja kokemuksia.



Missä mennään? 



 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

● 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 
(Onko tämän suhteen ollut ongelmia nyt chat-palvelun uudistuksen jälkeen?)

● Kysytty paljon sellaista, jonka selvittely vaatinut puhelinkontaktointia

● Kirjautumisvaikeudet (Esiintyykö kirjautumisvaikeuksia edelleen?)

● 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
(Onko päivitys chat-palvelussa helpottanut tätä osa-aluetta?)



Mitä on tehty viime 
viikkoina?



 Muutokset chatin toiminnallisuuksissa

● Otsikot vaihdettu eri kieliversioille Espoon, Helsingin ja 
Lohjan kohdalla viimeisimmän tapaamisemme mukaisesti.

● Raportoitu ongelma, eli 
salasananvaihtolinkki -> vaihtaa salasanan -> ei pääse kentästä 
kirjautumaan sisään on myös todennettu Zef:in puolelta ja laitettu 
korjaukseen.



 Muutokset chatin toiminnallisuuksissa

● Zef:in chat-palvelua on kehitetty toiveidenne mukaisesti hyvin ripeästi. 
○ Nyt jokaisessa on “Varsinainen" asiakaspalvelija ja “Avustava” 

asiakaspalvelija. 
○ Pause painikkeita ei enää tarvita,  vaan varsinainen asiakaspalvelija 

on aina online omassa chatissään ja avustava asiakaspalvelija ei vie 
chatia online-tilaan eikä saa merkkiääniä tai pop up -ikkunoita tuota 
chatia koskien. Kaikkiin chateihin voi kuitenkin kirjoittaa ja ne voi 
nähdä.

● Asetukset > Yrityksen asetukset > joka chatille voi valita nyt erikseen 
varsinaiset ja avustavat asiakaspalvelijat. Eli oman kaupungin chatissa olet 
varsinainen asiakaspalvelija, muissa kaupungeissa avustava. Ja avustavan 
roolin voi ottaa, silloin kun haluaa auttaa kollegaa.



Matkailijoiden 
kokemuksia



 



 Chat-palvelun testaus lentoaseman 
pilottikohteessa
Saapuvien ja lähtevien matkailijoiden auloissa käyttäjähaastatteluja

● Kokeeko Chat-palvelun hyödyllisenä ja käyttäisikö?

● Missä matkan 4 vaiheesta käyttäisi chat-palvelua ja mihin?

● Muita ideoita tulevaisuuden matkailupalveluista

Kysyttiin sattumanvaraisilta matkailijoilta mielipiteitä / ideoita chat-palvelusta ja kuinka 

matkailuneuvonta voisi palvella tulevaisuudessa matkailijoita.



 Haastateltujen taustatietoja

10 haastattelua

6 miestä
4 naista

Ikäjakauma välillä 20 - 45 vuotta.

Eri maista, hyvin vaihteleva matkan tarkoitus 
sekä matkan vaihe haastatteluhetkellä



 Tuloksia

Kokeeko Chat-palvelun hyödyllisenä ja 

käyttäisikö palvelua?

8 / 10



 Chat & matkailijan 4 vaihetta

Suunnittelu Saapuminen Matkalla Jälkeen



 Chat & matkailijan 4 vaihetta

Avun tarve hyvin “perus asioissa”:

Apua, vinkkejä ja neuvoja nähtävyyksistä, julkisen liikenteen reitit ja liput, kohteista, tekemisistä yms.

Suunnittelu Matkalla

Chat tärkeä Erityisesti matkan 
aikana



 Tärkeitä huomioita

“Chat-palvelussa käytävän “keskustelun 

vasteaikojen” tulee olla vastaava kuin että 

kyseinen keskustelu käytäisiin kasvotusten!”



Chat-kokemuksia



 Ensimmäisten viikkojen palautteita

● Helsinki, Lahti ja Raasepori täyttävät päiväkirjaa tunnollisesti. Missä muut? 

● Miten hyvin asiakkaiden kysymyksiin löytyi vastauksia tänään? 3,2 / 4

● Chat-työkalun hyödyllisyys asiakastyössä? 2,6 / 4

● Matkailuneuvojien sisäisen Chat-työkalun hyödyllisyys yhteistyössä? 1,7 / 4

● Omat fiilikset? 3,3 / 4

● Neuvon kysyminen kollegalta tai kysymyksen siirto kollegalle = 0 kertaa



 Ensimmäisten viikkojen palautteita

Chat-palvelun tarve matkailijoille matkan eri vaiheissa (tärkeysjärjestys):

1. Ennen matkaa

2. Kohteeseen saavuttua

3. Matkalla

4. Matkan jälkeen



 Muistakaa palaute

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


Yhteiset toimintaeleet



 Yhteiset toimintaeleet palvelun 
tuottamisessa

Kuinka toimimme asiakkaan kanssa?
Millaisia yhteisiä pelisääntöjä meillä voisi olla?
Millaisesta palvelusta olemme ylpeitä?

● Tapa puhutella?

● Miten asiakasta palvellaan?

● Miten asiakas huomioidaan?

● Mitä asiakkaalle sanotaan?

● Mitä asiakkaalle ehdotetaan?

● Mitä asiakkaalle suositellaan?

● Miten pukeudutaan?



 Yhteiset toimintaeleet palvelun 
tuottamisessa

● Kun asiakas tulee sisään…

● Kun asiakas ottaa kontaktia…

● Kun asiakas ei ota kontaktia…

● Kun asiakas on epävarma…

● Kun asiakas kaipaa vinkkejä…

● Kun asiakas on ärsyyntynyt…

● Kun asiakas kysyy...



 Yhteinen palvelulupaus

?



Yhteistyön mittaaminen



 

Epävirallinen

Vapaa

Perustuu verkostoitumiseen

● Yhteistyömallin kehittämisen keskeisimpänä tavoitteena on tiedon jakaminen.
● Kevyt yhteistyömalli ohjaa neuvontapalvelijoiden päivittäistä toimintaa, kollegoiden välistä tiedonjakoa 

ja yhteistyön yhteistä kehittämistä

KUINKA MITTAAMME YHTEISTYÖN ONNISTUMISTA
SYYSKUUSSA / PUOLEN VUODEN PÄÄSTÄ / VUODEN PÄÄSTÄ?

Kevyen yhteistyömallin mittarit



 Kevyen yhteistyömallin mittarit

SYYSKUUSSA 

 PUOLEN VUODEN PÄÄSTÄ

VUODEN PÄÄSTÄ

● Mitä olemme saaneet yhdessä aikaan? (esim. xx henkilöä 
aktiivisesti mukana yhteisessä kanavassa)

● Miten uusi yhteistyömallimme näkyy matkailijoille? (esim. 
palvelun nopeutuminen, itsepalvelun parantaminen)

● Kuinka seuraamme asiakastyytyväisyyttä ja sen 
kehittymistä? (esim. kyselyt)



Kiitos.


