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Chatin päivystysvuorot 
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Enontekiö - Muonio Kemi - Simo Rovaniemi Ranua - Posio Tornionlaakso 
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Inari - Utsjoki Rovaniemi Keminmaa - Tervola Rovaniemi Tornio 
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Rovaniemi Kemijärvi - Salla Kittilä - Kolari Sompio Rovaniemi 

 

Chat-palveluun kirjautuminen virkailijana 

- Chatin hallintapaneeli: https://dashboard.tawk.to/login 

- Chat-tunnukset ovat kirjastokohtaisia 

- Saati kirjastosi tunnukset chattiin kohalappi-tukipostista 

 

Chatin testi- ja harjoitteluosoite 

- Chattia voi harjoitella Finnan näkymässä osoitteessa https://lapinkirjasto.finna-

test.fi/lapinkirjastochattesti 

- Jos virkailija ei ole vastaamassa chattiin, voit lähettää sähköpostia 

https://dashboard.tawk.to/login
https://lapinkirjasto.finna-test.fi/lapinkirjastochattesti
https://lapinkirjasto.finna-test.fi/lapinkirjastochattesti


 

Chatin hallintapaneelin näkymät 

- Asiakkaan aloittamat keskustelut näkyvät vasemmassa valikossa punaisena pallona sekä 

vaaleanpunaisella merkittynä tekstinä 

 

 

- Klikkaa vasemmalla olevan listan viestistä kertovaa punaista palloa avataksesi kyseisen keskustelun 

- Valitse alhaalta keskeltä kirjastosi nimi, jolla vastaat ja paina vihreää Liity – painiketta 

- Testitunnusta käyttäessäsi (kohalappi@gmail.com) valitse Lapin kirjasto 

 

 

mailto:kohalappi@gmail.com


- Kirjoita vastauksesi asiakkaalle laatikkoon. 

- Painamalla enteriä vastaus lähtee asiakkaalle 

- Voit lisätä tekstiin liitteitä tai hymiöitä kirjoituslaatikon oikeasta alakulmasta. Käytä hymiöitä 

harkiten.  

- Seuraavan asiakkaan aloittama keskustelu näkyy ikkunan vasemmassa laidassa pallukkana. 

Pallukassa olevien numeroiden määrä kertoo, kuinka monta keskustelua on käynnissä.  

- Keskustelussa, jonka olet jo aloittanut asiakkaan kanssa, näkyy vasemmassa laidassa vihreä palkki.  

- Voit vahtaa avoinna olevien keskustelujen välillä 

 

 

- Voit avata uuden saapuneen keskustelun klikkaamalla vaaleanpunaiseksi merkittyä 

keskustelulaatikkoa. 

- Keskustelu aukeaa näkymään. Voit säätää yläosan  painikkeella, kuinka monta keskustelua pidät 

näkymässä avoinna.  

 



 

 

- Kun jonkin keskustelun asiakas kirjoittaa viestin, kyseisen keskusteluikkunan sekä vasemman 

puolen keskustelulistan palkki muuttuu vihreäksi.  

 

 

- Hallintaliittymään on tallennettu valmiita vastauksia tietopankkiin. Tietopankki löytyy vasemmasta 

palkista sekä avoinna olevasta keskustelunäkymästä.  

 



  

- Huom. Tietopankin vastausta ei voi automaattisesti siirtää keskusteluun. Käytä leikkaa-liimaa-

toimintoa (ctrl+c -> ctrl+v). Muista tarkistaa, että tietopankista kopioimasi vastaus on se, mitä 

asiakas kysyy.  

 

 

Jos asiakas näyttää poistuneen, voit sulkea kyseisen keskustelun sen laatikosta oikeasta 

yläkulmasta.  

 Jos asiakas on vielä verkkosivulla, mutta ei ole aktiivinen chatissa tai ei ole sulkenut chattia, 

kyseinen keskustelu näkyy virkailijalle merkinnällä Tyhjäkäynnillä 

 Klikkaamalla keskustelua se aukeaa uudelleen päänäkymään.  



 

Jos sulkemaasi keskusteluun tullee asiakkaalta uusi kommentti, keskustelun laatikko muuttuu 

vaaleanpunaiseksi ja siihen tulee merkintä Vastaamaton 

 

 

Chat-palvelun ollessa kiinni saapuneet asiakasviestit 

- Jos chat-vastaaja ei ole paikalla, asiakas voi jättää viestin chat-palveluun 

- Viesti näkyy vasemman Viestintä-painikkeen punaisena pallona.  

- Avaa saapunut viesti klikkaamalla punaista palloa ja avautuvassa ikkunassa näkyvää viestiä.  

 



Kopioi asiakkaan sähköpostiosoite näkymästä, ja lähetä asiakkaalle vastaus sähköpostilla. Käytä kirjastosi 

yhteissähköpostia tai kirjastossanne sovittua postilaatikoa.  

 Tawk.to-chatin kautta lähtevä viesti ei ole käyttäjäystävällinen 

Huom. Sähköpostiviesti-ikkunassa voi avata samassa ikkunassa tietopankin, mutta ei normaalissa live-

keskustelussa.  

 

Painikkeet 

Vasen toimintopalkki:  

Viestit listamuodossa 

 Viestit avattuna ikkunassa. 

 Viestintä : hallintapaneelin kiinni ollessa saapuneet chat-viestit 

 Tilastot 

Yläosa:  

 Näkymässä näkyvien keskusetelujen määrän säätäminen 

 

Chat-palvelun yleiset ohjeet 

- Sinuttele 



- Keskustelu on ystävällistä ja kohteliasta kuten kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä.  

- Käytä selkeää kieltä. Mielellään lyhyitä lauseita, vältä vaikeita termejä ja ammattislangia.  

- Kysy asiakkaalta tarkempia tietoja, jos et ymmärrä viestiä. 

- Kerro asiakkaalle, jos joudut hakemaan vastausta pidempään, että hän tietää odottaa palvelussa 

- Jos et saa asiaa ratkaistua chatissa, voit pyytää asiakkaalta yhteystiedon, johon voidaan ottaa 

yhteyttä, kun asia on saatu selvitettyä. 

- Varmista, että asiakas on saanut vastauksen tai tietää kenen puoleen kääntyä seuraavaksi jos asia ei 

selvinnyt, ennen kuin lopetat keskustelun. 

- Keskustelun voi lopettaa sopivaan fraasiin, esim. ”Kiitos ja hyvää päivänjatkoa”  

- Omia tietoja ei tarvitse laittaa viestiin, toimit Lapin kirjaston virkailijana.  

Ongelmatilanteita 

- Keskustelussa ei näy Kirjoita viesti –tekstiä: valitse keskustelunäkymässä, millä tunnuksella liityt 

kyseisen asiakkaan keskusteluun 

- Joudut olemaan poissa chatin vastaamisesta yli 10 minuuttia:  Valitse kuvan mukaisesti Poissa, niin 

asiakas ei joudu odottamaan keskustelun aloittamista  

-  

 

- Jos tulet vahingossa kuvan osoittamalle sivulle (tai vastaavalle), paina oikealla olevaa X esc-

painiketta 

 



Neuvon kysyminen toiselta chat-päivystäjältä hallintapaneelin kautta 

- Jos haluat kysyä toiselta chatin hallintapaneelissa kirjautuneena olevalta virkailijalta neuvoja tms. 

valitse Kuiskaus-välilehti 

- Asiakas ei näe tätä keskustelua 

- Kun palaat jatkamaan keskustelua asiakkaan kanssa, muista valita Viesti-välilehti 

 

 

 

Asiakkaan chat-näkymä verkkosivulla 

 



 

 

Tawk.to –chatin tarkemmat ohjeet 

- Löydät englanninkieliset ohjeet osoitteessa https://www.tawk.to/knowledgebase/ 

- Suorat keskustelut agentilta agentille https://www.tawk.to/knowledgebase/advanced-

features/agent-to-agent-chat/ 

- Chat historian seuraaminen https://www.tawk.to/knowledgebase/using-the-dashboard/viewing-

chat-history/ 
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