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Johdanto

Alkuvuodesta 2014 käynnistettiin Uudenmaan liiton hankintana Tulevaisuuden matkailun 
neuvontapalveluiden suunnittelu palvelumuotoilun keinoin. Hankinnan kohteena oli eteläisen 
Suomen matkailun neuvontapalveluiden nykytilan kartoitus, konseptisuunnitelma tulevaisuuden 
neuvontapalveluille sekä konseptin toteuttaminen lentoaseman pilottikohteessa. Asiantuntijatyö 
toteutettiin TouNet-hankkeen (Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and 
Baltic Region) Tourism Network-osahankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää matkailun 
neuvontapalvelujen yhteistyötä alueellisesti sekä mahdollistaa asiakaslähtöinen palvelutapa 
matkailuneuvontaan. 

Seudullisen yhteistyön ja neuvontapalvelujen asiakaskokemuksen kehittämiseksi tulee tulevaisuudessa 
keskittyä digitaalisen toimintaympäristön mahdollisuuksiin. Tämä konseptidokumentti tarjoaa 
ehdotuksia yhteisistä toimintamalleista sekä konkreettisia ratkaisuja siitä, miten asiakaspalvelua
voidaan digitaalisilla ratkaisuilla parantaa.
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Johdanto 



Tunnistettuja näkökulmia ja tarpeita tulevaisuuden 
matkailun neuvontapalveluille

Tämän konseptityön taustalla ovat aiemmin tunnistettujen asiakasprofiilien tarpeet, sekä 

tarjouspyynnössä esitetyt faktat, joiden mukaan eteläinen Suomi on matkailun kasvun keskiössä 

ja kasvavat matkustajamäärät pitää jatkossakin pystyä hallitsemaan yhtä hyvin tai paremmin 

kuin tähän mennessä. 

Tärkeimmät näkökulmat projektin taustalla:

● Seudullisen yhteistyön tarpeellisuus on tunnistettu tulevaisuuden matkailun neuvontapalveluissa, 

sillä se mahdollistaa asiakaslähtöisen tavan tarjota palveluja kokonaisvaltaisesti ja se luo yhtenäisen 

kuvan alueesta. Yhteistyötä tarvitaan myös myynnin, markkinoinnin ja yritysyhteistyön osalta.

● Neuvontapalvelut pitää tulevaisuudessa tarjota yhä tehokkaammin ja laadukkaammin, koska 

kunnissa karsitaan tarpeettomia kuluja. Asiakkaiden tarve neuvontapalveluille ei kuitenkaan poistu, 

vaan muuttaa muotoaan. 

● Tulevaisuudessa matkailun neuvontapalveluissa tulee keskittyä monimuotoiseen digitaaliseen 

toimintaympäristöön ja asiakkaiden palvelemiseen matkan kaikissa vaiheissa. Matkailijaa pitää 

pystyä neuvomaan matkan suunnitteluvaiheessa, kohteeseen saapuessa, matkan aikana ja matkan 

jälkeen.

● Neuvontapalvelut tulisi järkiperäistää karsimalla päällekkäisyyksiä, sopimalla yhteisiä 

toimintaperiaatteita ja hyödyntää koko eteläisen Suomen alueen osaamista ja tarjontaa. Järkevä 

yhdessä tekeminen vaatii pelisääntöjä, toimintamalleja ja seudullista koordinointia.
Lähde: Tarjouspyyntö
Ttulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut



Projektin lopputuotokset

1. NEUVONTAPALVELUIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS -KARTOITUS

Näkemys eteläisen Suomen matkailuneuvonnan ja seudullisen yhteistyön 

nykytilasta kerätyn ja analysoidun aineiston sekä työpajatyöskentelyn pohjalta

2. TULEVAISUUDEN MATKAILUN NEUVONTAPALVELUIDEN KONSEPTI

Projektin aikana palvelumuotoilun keinoin kehitetyt yhteiset toimintamallit, kehittämistarpeet ja tulevaisuuden 

uudet  palveluideat on työstetty toimintaa ohjaavaksi konseptiksi, joka käsittelee mm. seuraavia aiheita

● Matkailuneuvonnan seudullinen yhteistyö- ja rahoitusmalli

● Yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja uusien digitaalisten palveluiden mahdollisuudet 

● Palveluiden tuottavuus ja mittaaminen 

3. PILOTTIKOKEILU JA SEN TULOSTEN ANALYSOINTI

Projektin aikana pilotoitiin konkreettisesti vuorovaikutteista chat-palvelua neuvontapalvelijoiden käytössä. 

Konseptidokumentin osana on yhteenveto kokeilusta sekä tulosten perusteella näkemys chat-palvelun 

hyödyllisyydestä ja kehittämisestä, mikäli palvelu otetaan pysyväksi toimintatavaksi seudullisissa 

neuvontapalveluissa. Chat-palvelu todentaa konseptissa esitettyjä toimintatapoja käytännössä uuden sähköisen 

palvelun avulla. 

4. ROADMAP JA YHTEENVETO 

Kooste konseptissa esitetyistä ehdotuksista ja yhteenveto tärkeimmistä ajatuksista ja kehityspoluista



Nykytila
Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden 
ja yhteistyön kartoitus



Matkailuneuvontapalveluiden tehtävät 

ja budjetit eteläisessä Suomessa

● Matkailuneuvonnan päätehtävä on tarjota tietoa kohteessa 

jo oleville sekä kohteeseen matkaa suunnitteleville matkailijoille. 

● Matkailubudjetit eri kunnissa vaihtelevat suuresti välillä 10 000 € – 3 900 000 €. Suurin 

kulu on henkilöstökulut ja suuremmissa kunnissa myös markkinointikulut.

● Esimerkkejä matkailuneuvojien  työrooleista ja -tehtävistä:
○ Matkailuneuvonta / asiakaspalvelu

○ Viestintä, sisällöntuotanto ja –hallinta

○ Toimistotehtävät

○ Projektit, työryhmät ja muut tehtävät

Matkailun neuvontapalveluiden uudelleenorganisointi seudullisesti vaatii myös 

myynnin, markkinoinnin ja viestinnän roolien uudelleen tarkastelua ja yhteisiä tavoitteita.

Henkilöstöresursseja voitaisiin tehokkaammin ohjata yhteiseen sisällöntuotantoon, mikäli 

markkinointimateriaaleja, esitteitä ja sisältöjä pystyttäisiin tuottamaan yhteistyössä 

tulevaisuudessa. Myös digitaalisilla palveluilla ja automatisoiduilla hakuratkaisuilla voitaisiin 

nopeuttaa palvelua ja näin vapauttaa resursseja.

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014



Uudenmaan 

matkailuneuvonnan 

infopisteiden

sijainti

Päijät-Hämeen 

matkailuneuvonnan 

infopisteiden

sijainti

Kanta-Hämeen 

matkailuneuvonnan 

infopisteiden

sijainti

Matkailija ei tunne 
kuntarajoja.
Matkailijaa tulee pystyä ohjaamaan 
kiinnostustensa pariin yli kuntarajojen.



Asiakasmäärät, usein kysytyt kysymykset ja yhteydenotot

Esimerkkejä keskimääräisistä  kävijämääristä neuvontapalvelupisteissä sesonkiaikaan:

Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto: 1136  asiakasta/päivä

Raaseporin kaupungin matkailutoimisto: 250 asiakasta/päivä

Lohjan Matkailupalvelukeskus: 20 asiakasta/päivä

Järvenpään kaupunki: 8 asiakasta/päivä

Mäntsälän kunta: alle 1 asiakasta/päivä

Yleisimmät kysymykset kuntien matkailuneuvonnoissa liittyvät 

● majoitukseen

● liikenneyhteyksiin

● ruokailuun

● nähtävyyksiin

● luontoon

● tapahtumiin

● karttoihin

● reittineuvontaan

● kunnan palveluiden aukioloaikoihin 

Sähköisten yhteydenottojen määrä on kasvussa. 

Mikäli digitaalisilla, asiakaslähtöisillä ja kiinnostavilla sisällöillä voitaisiin lisätä tietoa 

seudullisista aktiviteeteista ja tapahtumista, olisi mahdollista saada matkaaja kiinnostumaan, 

pidentämään viipymää ja sitä kautta lisätä matkailutuloa.
Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014



Seudullisen yhteistyön edut

Nykytilan kartoituksessa tehdyn kyselytutkimuksen ja tehtyjen työpajojen pohjalta 

voidaan todeta, että on tarve tehdä yhteistyötä eri kaupunkien neuvontapalveluiden 

kesken.

Seudullisen yhteistyön edut:

● Yhteiset, mitattavat seudulliset tavoitteet joihin toimintaa ja kehitystä voidaan 

peilata

● Yhteinen konsepti neuvontapalveluille, jonka avulla taataan laadukas 

palvelukokemus läpi koko seudun

● Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, kun työtä voidaan jakaa kuntien kesken

● Parempi neuvontapalvelijoiden välinen tiedonjako, joka edistää paikallistietouden 

syventämistä ja levittämistä, parantaen näin asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä

● Sähköisen myyntikanavan tehokkaampi kehittäminen



Matkailuneuvontapalveluiden mittaaminen

Neuvontapalveluiden mittaaminen on kyselyn ja työpajoissa esiin nousseiden 

keskusteluiden pohjalta heikoissa kantimissa. Suurin osa ei mittaa toimintaa 

lainkaan. Toiminnan laadun, tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamista tehdään 

muutamissa kunnissa, mutta ei kovin systemaattisesti. 

Käytössä on seuraavanlaisia mittareita:

● Kävijätilastointi

● Asiakastyytyväisyyskyselyt ja tutkimukset

● Asiakaspalautteet eri kanavissa

● Jatkuva laatutyö, laatuverkko ja Laatutonni

● Henkilöstön tyytyväisyyden seuranta

● Sähköisten palveluiden kävijöiden seuranta

● Matkailualan yritysten säännöllinen kontaktointi

● Varausten, majoitusten ja opastusten tilastointi

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet--
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014



Matkailuneuvonta myynnin ja markkinoinnin tukena

Palvelu on parasta 
markkinointia.

MATKAILU-
NEUVONTA

MARKKI-
NOINTI

MYYNTI

● Neuvontapalvelut eivät tällä hetkellä tee tarpeeksi yhteistyötä 
seudullisen markkinoinnin toimintojen kanssa.

● Kuntarajat ylittävää sisältöä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä hyvin 
vähän, joten sisällöntuotannossa tapahtuu päällekkäisyyttä.

● Harva neuvontapiste hyödyntää digitaalisuutta systemaattisesti. 

● Neuvontapisteiden tärkein digitaalinen asiakkaan itsepalvelua 

helpottava apuvälinen on maksuton ja langaton verkkoyhteys ja 

vapaasti käytettävät päätelaitteet.

● Digitaalisten näyttöjen hyödyntäminen pisteissa helpottaa itsepalvelua. 

Näyttöjen sisällön räätälöinti matkailijoiden tarpeisiin on äärimmäisen 

tärkeää, jotta digitaalisista näytöistä saa parhaan hyödyn irti. 

● Yhteistyöllä ja paremmalla tiedonvälittämiselle saataisiin yhteinen, 
parempi asiakasymmärrys, ja markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet 
voisivat perustua enemmän matkailijoiden toiveisiin ja tarpeisiin.



Yhteenveto: Matkailun neuvontapalveluiden nykytila

ASIAKASPALVELIJA MATKAILIJAT

Resurssit laadukkaaseen 

sisällöntuotantoon
Tarpeita vastaavan sisällön 

löytyminen nopeasti ja helposti

Ma-Pe, 09:00-16:00

Toimistoajat

24/7

Tarve tiedolle toimistoaikojen ulkopuolella, 

kaikissa matkan vaiheissa

Kuntarajojen sisällä toimiminen, 

seudullisen kokonaisuuden 

hahmottaminen

Ei näe kuntarajoja, 

eikä välitä niistä. 

Palvelun vastaaminen 

asiakkaiden tarpeeseen

Kehittämisen kohteet voidaan jakaa nykytilan kartoituksen pohjalta seuraavasti

› Yhteistyö palvelutavoissa, tiedon jaossa ja sisällöntuotannossa

› Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittäminen ajasta ja paikasta riippumattomiksi

› Sähköisten palveluiden kehittäminen



Konsepti
Tulevaisuuden matkailun neuvontapalveluiden 
ja seudullisen yhteistyön kehittäminen



Konseptin keskeiset näkökulmat ja kehittämiskohteet

Seudullisen matkailuneuvonnan toimintatapojen  

ja yhteistyömallin kehittäminen

Seudullisen matkailuneuvonnan onnistumisen   

mittaaminen

Seudullisen matkailuneuvonnan koordinointi 

ja rahoitus

Uudet digitaaliset palveluideat

1.
2.
3.
4.



Matkailuneuvonnan konsepti pähkinänkuoressa

Seudullisen matkailuneuvonnan päätehtävä tulevaisuudessa on tarjota tietoa 

kohteessa jo oleville sekä kohteeseen matkaa suunnitteleville matkailijoille 

kuntarajoista riippumatta.

Tiedonhaun 
helpottaminen 

ja tiedon välittäminen

Kollegojen kesken, taustaorganisaatioille, 

yhteistyöyrityksille ja asiakkaille

Oikea, ajantasainen tieto helposti ja nopeasti, 

ajasta ja paikasta riippumatta, 

käyttäjälle mieluisessa kanavassa.

Seudullinen 
yhteistyö

Kuntarajat ylittävä, seudullinen 

yhteistyö neuvontapalveluiden järjestämisessä.

Vähenevien resurssien tehokas hyödyntäminen 

ja uudelleensuuntaaminen sisällöntuotantoon.

Asiakkaan palvelu missä ja milloin tahansa, 

kaikissa matkan vaiheissa.

24/7

● Asiakas ei tunne kuntarajoja ja siksi tulevaisuuden 

matkailuneuvontapalvelut pitää pyrkiä tuottamaan 

seudullisessa yhteistyössä, asiakaslähtöisesti. 

● Yhdessä tuotetut digitaaliset ratkaisut auttavat 

tuottamaan neuvontapalveluita nykyistä 

tehokkaammin ja suuremmille asiakasmäärille, 

samoilla resursseilla. 

● Perusprosessien automatisoiminen vapauttaa 

asiantuntijat palvelemaan asiakkaita niissä 

tilanteissa, joissa itsepalvelu ei riitä tai onnistu.

● Tulevaisuudessa resursseja tulee myös ohjata 

entistä voimakkaammin asiakaslähtöisten, 

kiinnostavien sisältöjen ja palvelukonseptien 

kehittämiseen.



Matkailuneuvonnan palveluprosessi tulevaisuudessa

1. 
ITSEPALVELU

2. 
ASIANTUNTIJAPALVELU

3. 
PALAUTE & JÄLKIHOITO

ASIAKAS ● Sähköinen tiedonhaku 
(Hakupalvelut)

● Vertaisverkot (SoMe)

● Henkilökohtaisen palvelun tarve

● Fyysinen tapaaminen, chat-
keskustelu, yhteydenotto (email, 
puh.)

● Sähköisen palautteen antaminen

● Julkinen keskustelu SoMessa 
(suositukset ja varoitukset)

ASIAKASPALVELIJA ● Matkailutrendien seuraaminen ja 
seudullinen tiedonjako

● Teemasisällön ja sisältöideoiden 
tuottaminen

● Palvelujen ideointi

● Henkilökohtainen palvelun 
tarjoaminen

● Fyysinen tapaaminen, chat-
palvelu, vastaaminen 
yhteydenottoon (email, puh.)

● Lisäpalveluiden myynti 
(ohjaaminen palveluhakemistoon)

● Kielipalvelut ja kollega-apu yli 
kuntarajojen

● Reagointi palautteeseen

● Palvelun laadun ja 
asiakaskokemuksen kehittäminen

● Kehittämistarpeiden viestiminen 
seutukoordinaattorille

● Sosiaalisen median seuranta ja 
palautteen hyödyntäminen

● Tärkeimpien keskustelukanavien 
ja matkailijaportaalien seuranta.

MYYNTI JA 
MARKKINOINTI

● Sähköisen kaupan lisääminen

● Palveluhakemistojen 
muodostaminen

● Näkyvyyden edistäminen

● Brändin kehittäminen

● Tiedottaminen

● Lisämyynti (myyntimateriaalin 
tuottaminen)

● Tutkimus ja tiedottaminen

● Kumppanuudet

● B2B-tilaisuudet

● Jälkimarkkinointi

● Lisämyynti

SEUTU-
KOORDINAATTORI

● Matkailutrendien seuraaminen

● Datan analysointi

● Sisältötuotannon ja palvelujen 
kehittämisen koordinointi

● Seudullisen tiedonjaon koordinointi

● Seudullisen markkinoinnin 
koordinointi

● Verkostoituminen 
matkailutoimijoiden kanssa

● Koulutuksen järjestäminen 
yrityksille asiakaspalvelijoille

● Seudullinen tiedonjako ja 
säännöllinen yhteydenpito

● Palvelukehitys ja hankkeiden 
kartoitus saadun palautteen 
perusteella

● Tärkeimpien keskustelukanavien 
ja matkailijaportaalien seuranta.

● Yhteenveto palautteista ja sen 
viestiminen seudullisesti

● Laatutonni



Tunnistetut, toisiaan täydentävät yhteistyötavat

Kevyt & Raskas

Epävirallinen

Vapaa

Perustuu verkostoitumiseen

Kevyt yhteistyömalli ohjaa neuvontapalvelijoiden 

päivittäistä toimintaa, kollegoiden välistä 

tiedonjakoa ja yhteistyön yhteistä kehittämistä.

Yhteinen rahoitusmalli

Yhteinen päätöksenteko

Vaatii organisoitumista

Yhteisten, konkreettisten ja tuloksellisten 

neuvontapalvelukonseptien ja hankkeiden kehittäminen vaatii 

kuitenkin raskaamman, seudullisesti koordinoidun ja 

päätösvaltaisen organisaatiomallin.

Yhteistyömallin kehittämisen keskeisimpänä tavoitteena on tiedon jakaminen.

Molempia malleja tarvitaan. Asiakaspalvelijoiden välinen yhteydenpito on ensimmäinen askel 

neuvontapalveluiden parantamiseen. Palvelun  systemaattinen ja pitkäjänteinen kehittäminen sekä uusien 

digitaalisten palveluiden kehittäminen vaatii kuitenkin seudullisesti organisoitua koordinointia.

1. Seudullisen matkailuneuvonnan toimintatapojen  ja yhteistyömallin kehittäminen



Neuvontapalvelijoiden tulevaisuuden 
työroolissa huomioitavaa

● Asiakaspalvelijat voivat keskittyä matkailijan konsultointiin 

henkilökohtaisemmalla, asiakkaan tarpeet huomioonottavalla 

näkökulmalla

● Laajempi osallistuminen sisällöntuotantoon (esim. teemat) 

korostuu

● Asiakaspalvelijoiden kuormituksen vähentäminen ja parempi 

resursointi

● Etätyömahdollisuudet ja jalkautuminen matkailijoiden pariin

● Uudenlaiset työvuorot arki-iltaisin ja viikonloppuisin

● Nopea reagointi chat-palveluissa ja sosiaalisissa medioissa 

vuorokaudenajasta riippumatta ja seudullisessa yhteistyössä.

● Seudullinen, organisaation sisäinen tiedonjako ja yhteisen 

osaamisen kerryttäminen

Ehdotus yhteiseksi, seudulliseksi 

matkailun neuvontapalveluiden  

palvelulupaukseksi:

Kaikki asiakkaat ovat meille tärkeitä.

Reagoimme heidän tarpeisiinsa ystävällisesti, 
energisesti ja mahdollisimman nopeasti.

Annamme aina oikeaa, ajantasaista 
informaatiota.

Emme jätä asioita puolitiehen, vastaamme 
asiakkaalle vaikka emme hänen ongelmaansa 
pystyisikään ratkaisemaan.

Autamme kaikin keinoin, seudullisesti, rajoista ja 
siiloista välittämättä.

1. Seudullisen matkailuneuvonnan toimintatapojen  ja yhteistyömallin kehittäminen



2. Seudullisen matkailuneuvonnan onnistumisen mittaaminen

Palvelukehitys asiakaspalautteen avulla

01. Asiakkaan tunnistaminen ja segmentointi
& asiakkaan tarpeen tunnistaminen ja kyky vastata siihen

02. Asiakkaan tyytyväisyys 
neuvontapalveluun

03. Asiakkaan tyytyväisyys 
lopputulemaan (esim. hotelli, 
matkailukohde tai ravintola)

04. KEHITYSTARPEET JA -
IDEAT JATKOKEHITYSTÄ 
VARTEN

Kun tiedämme ketä 
palvelemme, mihin tarpeisiin 
vastaamme ja 
asiakastyytyväisyyden tason 
neuvontapalveluun ja siitä 
päästävään lopputulemaan, 
saamme konkreettista dataa 
palvelukehityksen tueksi.

Kerää tietoa sieltä missä asiakkaasi ovat!

Palautteen keräämisen tulee olla kanavariippumatonta ja kohtaamisiin sidottua: asiakkaat voivat olla fyysisessä 

neuvontapisteessä, verkkopalveluissa, chat-palvelussa, tai sähköpostin/puhelimen päässä.

KEINOT:
Web-analytiikka
Linkit palautelomakkeisiin
Kosketusnäyttökyselyt
Nopeat kyselyt asiakaspuhelun lopussa
Tekstiviestikyselyt heti puhelinkeskustelun päätyttyä
Laatutonni



Yhteistyön hallintamalli  ja seudullinen koordinointi

Perustetaan koordinoiva taho, jonka perustehtäviä 

neuvontapalveluiden kehittämisen näkökulmasta ovat:

1. Seudullisen matkailuneuvonnan kehittäminen

2. Yhteisten teemojen ja sisältöjen kehittäminen

3. Yhteistyön edistäminen ja tiedonjako

Lisäksi koordinoivan organisaation tehtäviin kuuluvat seudullisen 

markkinoinnin ja myynnin kehittämisen tehtävät kuten:

● Verkostojen luominen ja ylläpitäminen

● Yhteistyö ja koordinointi alueen muiden matkailualan organisaatioiden 

ja yritysten kanssa

● Kuntien välinen tiedonjako ja seudullisten tapaamisten organisointi

● Seudullisten markkinointikampanjoiden koordinointi eri kohdemarkkinoille

● Seudun yhteisen sisällön kokoaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

● Vastuu yhteisten markkinointikanavien kehittämisestä: 

visithelsinkiregion.fi, Southern Finland esite

● Sähköisen kaupankäynnin parhaiden käytäntöjen edistäminen ja 

palveluhakemistojen kehittäminen

● Palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden edistäminen 

● Mittaus- ja laatujärjestelmän organisointi

● Uusien digitaalisten palveluideoiden jatkosuunnittelun, hankkeistamisen ja 

tuotannon valvonta, käyttöönoton ja koulutuksen organisointi 

KOORDINOINTI

Yhteisrahoituksella 
palkattu 

seudullinen koordinaattori

Puolueeton toimija, 
joka ajaa koko alueen etua

KOMMUNIKAATIO

Säännölliset tapaamiset, 
esim hankinta- ja 

kehittämistyöpajat

Sähköiset kanavat,some, 
hangoutit, extranet, chat

YHTEISTYÖ

Rahoitus kunnan kokoon / 
matkailubudjettiin 

suhteutettuna

Kuntien matkailuneuvonnat, 
infopisteet, Uudenmaan liitto

3. Matkailuneuvonnan seudullisen yhteistyön koordinointi ja rahoitus



3. Matkailuneuvonnan seudullisen yhteistyön koordinointi ja rahoitus

Ehdotus rahoitusmallista 
keskustelun pohjaksi

Kunta 1 Kunta 2 Kunta 3 Kunta 4 Kunta 5 Kunta 6

Perustoiminnan rahoitus

Rahoitus kuntien budjetista:

% rahoitusosuudet 
väkiluvun mukaan
+ matkailutulojen jakautumis %

Seudullisen koordinaattorin rooli:

● Seudullisten toimenpiteiden koordinointi 
(myynti, markkinointi, neuvontapalvelu, 
yritysyhteistyö jne)

● Seudullisessa neuvontachatissa 
vastaaminen

Lisärahoitus (esim. seudullisille markkinointikampanjoille)

Halukkaat kunnat
ja yritykset antavat 
lisärahoitusta / 
kampanjatukea
näkyvyyttä vastaan

EU-rahoitus

Kunta 1 Kunta 3 Kunta 5

Seudullinen neuvontapalvelu
(puolueeton, seudullinen toimija)

Seudulliset palvelut

Projektit

Yritys 1 Yritys 2



Tärkeä osa matkailubrändin ja markkinoinnin 

kehittämistä on yhteinen visio siitä, millaista 

mielikuvaa alueesta viestitään ja millaisilla sisällöillä 

näkemystä viedään systemaattisesti eteenpäin.

Yhteinen näkyvyys
● Koordinoiva organisaatio tuo lisää matkailijoita 

neuvontapalveluiden asiakkaiksi sijoittumalla 

näkyvästi hakukoneisiin ja internetin 

matkailupalveluihin sekä edistämällä kuntien 

omaa sijoittumista vastaavissa palveluissa.

Yhteiset teemat ja sisällöt
● Organisaatio luo yhteistä sisältöä ja teemoja 

sosiaalisen median palveluihin.

● Organisaatio edistää Etelä-Suomen matkailun ja 

matkailuyritysten teemoja tuottamalla laadukasta 

sisältöä, kiinnostavia palvelupaketteja ja käytön 

helppoutta yhteisen sisältöstrategian pohjalta.

Yhteiset matkailupalvelusuositukset kunnille
● Koordinoiva organisaatio valitsee tärkeimmät 

internetin matkailupalvelut ja varmistaa alueen 

kuntien ja kaupunkien palveluhakemistojen 

näkyvyyden niissä. Palveluhakemistot pyritään 

tuomaan myös yhteisen, seudullisen sivun 

sisällöiksi.

Määre Pohdittavaa Skaala

Käytettävyys ja laatu Onko sisällössä pitkiä kappaleita? Liikaa tekstilinkkejä? 
Kirjoitusvirheitä?

Asteikolla 1-5,

Tiedon taso Onko teksti riittävän yleistasoista lukijan ymmärrettäväksi? Asteikolla 1-5

Sisällön löydettävyys Sisältö ei ole hyödyllistä, jos sitä ei löydä. Löytyykö sisältö helposti 
navigaatiosta tai haun avulla?

Asteikolla 1-5

Sisällöllä aktivointi Call to action? Miten sisällöllä halutaan vaikuttaa? Saadaanko 
ihmiset toimimaan halutulla tavalla ( tykkäämään, jakamaan, 
lukemaan lisää)

Asteikolla 1-5

Yleisö Kenelle sisältö on tarkoitettu? Onko se kohderyhmälle kiinnostava? Asteikolla 1-5

Paikkansapitävyys Onko tieto relevanttia, oikeaa ja ajantasaista? Asteikolla 1-5

Seudullisten sisältöjen 
ja yhteisten kanavien 
kehittäminen vaatii 
koordinoidun ja jalkautetun 
sisältöstrategian

4. Uudet sähköiset palveluideat / SEUDULLISET SISÄLLÖT



MIKSI
● Luontainen tapa hakea tietoa sekä neuvontapalvelun 

työntekijöille, että matkailijoille
● Parantaa asiakaspalvelijan tehokkuutta, koska kaikkien 

toimijoiden oikeat sisällöt helposti löydettävissä alueiden 
välillä

● Palvelee ajasta ja paikasta riippumattomasti
● Hyödyntää nykyisiä materiaaleja ja auttaa kuntia 

hyödyntämään toistensa materiaaleja tehokkaammin
● Kehittää yhteistyötä tehostamalla resursointia ja tiedonjakoa 

(henkilöiden ajansäästö, materiaalit, julkaiseminen)
● Auttaa seuraamaan matkailijoiden kiinnostuksen kohteita ja 

kehittämään statistiikan avulla parempia palvelutuotteita
● Statistiikan hyödyntäminen yhteisen ymmärryksen 

lisäämiseksi ja hakupalvelun kehittämiseksi seudullisten 
tarpeiden pohjalta

● Neuvontapalveluiden parantaminen ja tasalaatuisuus 
seudullisella tasolla (asiakaspalvelu, materiaalit, tietotaito)

MITEN
● Tuotetaan hakuratkaisu, joka kattaa kaikkien kuntien 

matkailuun ja neuvontapalveluihin liittyvät eri toimijoiden 
(esim. kunnat, kaupungit, julkiset toimijat, matkailuyritykset) 
tuottamat digitaaliset materiaalit kuten verkkopalvelut, 
esitteet, palvelut, sisällöt jne.

● Tuodaan hakuratkaisu näkyvästi osaksi kaikkien eteläisen 
Suomen kuntien verkkopalveluita ja helpotetaan matkailijaa 
löytämään kaikki tarvitsemansa tieto samasta paikasta.

MITTARIT
● Haun statistiikan avulla voidaan todentaa asiakaspalvelun 

tarpeellisuus luotettavan, oikean ja ajantasaisen tiedon 
jakamisessa.

● Sisältöjen käyttäjämäärien, viittausliikenteen ja hakutulosten 
perusteella saadaan tietoa asiakkaiden tarpeista, jolloin 
voidaan tuottaa tarpeisiin pohjautuvia uusia sisältöjä ja 
palveluita.

● Hakutulokset auttavat kehittämään kuntien omien 
verkkosivujen hakukoneoptimointia

Hyvä haku palvelee monia 
käyttäjäryhmiä matkan 
kaikissa vaiheissa.
Matkailuneuvonnan asiakaspalvelija / Matkailija / Julkinen organisaatio / Matkailupalveluita tarjoava 
yritys

Kaikki tieto 
yhdestä osoitteesta

4. Uudet sähköiset palveluideat / HAKURATKAISU



MIKSI

Yhteiselle seudulliselle sivulle on tunnistettu tarve. Sivua tarvitaan erityisesti 

seudullisen markkinoinnin ja mainoskampanjoiden landing pageksi ja kotipesäksi, 

jonne ohjata matkailijoita digitaalisista medioista. Visithelsinkiregion.fi on 

Helsingin hallinnassa oleva osoite, mutta asiakaslähtöinen, seudullinen sisältö 

puuttuu.  

Yhteinen sivu voi tulevaisuudessa palvella monenlaisessa seudullisessa yhteistyössä: 

● sinne voidaan tuoda seudullisia palveluhakemistoja

● sitä voidaan hyödyntää paikallisoppaiden tietämyksen esiintuomisessa

● sitä voidaan käyttää hakuratkaisun kotipesänä

● yksi osoite seudullisille markkinointikampanjoille

MITEN

● Valjastetaan olemassa olevan http://www.visithelsinki.fi/en/see-and-

experience/daytrips-helsinki

sisältö seudulliseen käyttöön ja lähdetään kehittämään jo olemassa olevaa, 

hyvää sisältöä asiakaslähtöiseksi palveluksi.

● Ohjataan sivun sisältö markkinoinnillisesti helpompaan osoitteeseen: 

visithelsinkiregion.fi

● Tuodaan seudullinen chat-asiakaspalvelu sivulle ja markkinoidaan palvelua

● Kehitetään sivua tuomalla kunkin kaupungin omaan sivuun 10 useimmin 

kysyttyä kysymystä.

● Kehitetään sivun sisältöä yhdessä eri toimijoiden kanssa asiakastutkimusten 

ja -tarpeiden pohjalta.

● Hyödynnetään sivua seudullisissa markkinointikampanjoissa.

● Tehdään sivusta ja chatista kieliversiot tarvittaville kielille.

● Kehitetään sivua matkailijoiden tarpeiden pohjalta 

● Tutkitaan mahdollisuus tehdä sivusta ja chatista responsiiviset. 

MITTARIT

● Sisällön kuluttaminen

● Sisällön jakamisen mittarit

● Liidien määrän ja laadun mittarit

● Sitoutumisen mittarit

Visithelsinkiregion.fi
matkailuneuvonnan 
seudullinen landingpage 

Verkkotavoite Mittari Sisältötavoite Tavoitearvo

Palveluiden 
esittely

Käynnit, joiden aikana käydään 
palvelukuvaus-sivuilla

Sisältö saa kävijän 
lukemaan koko sivun. 

nn / kk

Tapahtuma-
tietojen esittely

Käynnit, joiden aikana käydään 
Tapahtumat-sivuilla

Sisältö ohjaa kävijän 
tarkastelemaan kaikki 
tapahtumat viikon 
sisään. 

nn / kk

Henkilökohtainen 
digitaalinen 
palvelu

Sähköpostiyhteydenotot  ja 
yhteydenotot asiakas-chatin kautta

Asiakas täyttää 
digitaalisen 
asiakastyytyväisyysloma
kkeen

nn / kk

Oikean 
kohderyhmän 
tavoittaminen

Käynnit hakusanoilla esim  
”tapahtumat”, ”ravintolat” ja 
”kulkuyhteydet”

Sisällöissä käytetään 
kunnan palveluihin ja 
ratkaisuihin tärkeitä 
hakusanoja, ja ne 
sijoittuvat erinomaisesti 
hakukoneissa. 

nn / kk
nn %

Verkkosivun esimerkkitavoitteita 
matkailuneuvonnan näkökulmasta

4. Uudet sähköiset palveluideat / VISITHELSINKIREGION.FI

http://www.visithelsinki.fi/en/see-and-experience/daytrips-helsinki


MIKSI

● Yhteisöjen, yksilöiden ja pienyrittäjien aktivoiminen 

sisällöntuotantoon

● Asiakkaat mukaan tuottamaan sisältöjä ja jakamaan parhaita 

kokemuksia

● Suosittelun voima ja paikallistietämys osaksi neuvontapalveluita

MITEN

● Sosiaalisen median hyödyntäminen ja tapa viestiä autenttisista 

kokemuksista ja elämyksistä

● Matkailupalveluiden joukkoistaminen

● Oikeat tarinat ja oikeat ihmiset

● Sisältöjen monimuotoisuus

● Mittarit: Osallistuminen & aktiivisuus, Teemojen & aiheiden kirjo 

eri sesongeilla

● Benchmarkataan olemassaolevia vaihtoehtoja ja 

verkkokuraattoreita kuten Tripadvisor, Canaryhop, Vayable, 

Getyourguide, Sidetour, Touristlink, Urbanadventures, 

Couchsurfing

EDUT

● Paikallisoppaat tarjoavat rentoa paikallisväriä ja parhaimmillaan 

harvinaista erikoisosaamista esimerkiksi vaihtoehtokulttuureista.

● Asukkaat voivat hyödyntää osaamistaan, tavata uusia ihmisiä ja 

ansaita pieniä sivutuloja.

● Paikallisoppaiden värikäs ja innovatiivinen tarjonta tuo 

nykyaikaista tunnelmaa ja väriä palvelulle sekä luo innovatiivista 

mainetta.

Paikallisoppaiden 
hyödyntäminen

4. Uudet sähköiset palveluideat / PAIKALLISOPPAIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Ennen kuin lähdetään rakentamaan omaa palvelua, 
tulee olemassaolevat palvelut ja niiden 
mahdollisuudet seudullisessa matkailuneuvonnassa 
kartoittaa laajemmin omana selvitystyönään. 



Chat-pilotti



Chat-kokeilu käynnistettiin ja 
chat-palvelu otettiin käyttöön 
kuntien matkailun verkkosivuilla. 

Chat-palvelu valittiin, sillä se tuntui vastaavan uusille 
palvelutarpeille asetettuja tarpeita ja tavoitteita 
erinomaisesti. Myös käyttöönotto ja testaus oli 
mahdollista suorittaa tämän projektin puitteissa.

Chat-kokeilusta toteutettiin pilotti, jonka aikana 
tarkoitus oli oppia uusia toimintatapoja, yhteistyötä ja 
yhteiskehittämistä. Sekä palvella asiakkaita paremmin.

MIKSI

● Mahdollistaa henkilökohtaisen, nopean dialogin 

asiakkaiden kanssa

● Henkilökohtainen apu asiakkaalle, kun muut sähköiset 

palvelut eivät tarjoa ratkaisua

● Apuväline tiedon jakamiseen sisäisesti asiakaspalvelijoiden 

välillä

● Paikasta riippumattomuus, vähentää asiointia 

palvelutiskillä

● Inhimillisen palvelutilanteen tarjoaminen asiakkaalle

● Resurssien kanavoiminen yhteistyön avulla esimerkiksi 

kuntien kieliosaamista yhdistämällä

● Asiakas voidaan ohjata asiakas suoraan ostoprosessiin

Chat-palvelun testaajiksi mukaan lähtivät

• Helsingin Markkinointi Oy

• Visit Espoo

• Lahti Region Oy

• Raaseporin kaupungin matkailutoimisto

• Lohjan Matkailupalvelukeskus

• Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö

• Vantaan kaupungin yhteispalvelut



Mobiiliversiota 
testattiin 
matkustajien 
käytössä
Helsinki-Vantaan 
lentoaseman 
pilottikohteessa

Solita toteutti Zefin chat-palvelun pohjalta käyttäjätestejä 

varten myös mobiililaitteissa toimivan chat-prototyypin, 

jota testattiin yhden päivän aikana Helsinki-Vantaan 

lentoaseman pilottikohteessa. 

Testauksen tarkoitus oli kartoittaa matkailijoiden suhtautumista mobiiliin chat-

palveluun. Tavoitteena oli tunnistaa missä matkan vaiheissa matkailijat kokisivat 

chat-palvelun hyödylliseksi ja millaista palvelua he silloin haluaisivat. 

Tulokset

● Chat -palvelu miellettiin hyödylliseksi matkan suunnittelussa, 
lentokentälle saavuttaessa sekä matkan aikana. 

● Erityisesti korostui kiinnostu palvelun käyttöön matkan aikana. 
● 8 henkilöä 10:stä mielsi chatin hyödylliseksi palveluksi. 
● Kaksi vastaajaa ilmoitti spontaanisti haluavansa käyttää chat-

palvelua huomattavasti mieluummin, kuin joutua asioimaan info-
tiskillä.

● Chat-palvelu olisi hyvä lisä nykyisten 
matkailuneuvontapalveluiden rinnalla ja tuottaisi aitoa hyötyä 
matkailijoille erityisesti matkan suunnittelussa sekä matkan 
aikana.

● Chat-palvelun hyödyntäminen lentokentällä ja muissa 
saapumispisteissä tarjoaa uusia vaihtoehtoja myös matkailijoiden 
palvelemiseen ja itsepalvelun helpottamiseen 
saapumisvaiheessa.  

● Chatin mobiiliversion tuominen helposti kommunikoitavaan 
verkko-osoitteeseen tarjoaisi mahdollisuuksia chat-palvelun 
markkinoinnille saapumisen yhteydessä. 

● Kieliversiot ja verkkoyhteys ovat edellytys chatin käytölle.



Chatin suosio yllätti asiakaspalvelijat

Chatin pariin löytäneet matkailijat ovat innostuneet palvelun käytöstä ja kehuneet 

palvelua helppokäyttöiseksi ja nykyaikaiseksi palvelutavaksi useissa keskusteluissa. Chat-

palvelun löydettävyys on ehdoton edellytys palvelun toiminnan ja hyötyjen 

täysimittaiselle ymmärtämiselle. Keskusteluja on tullut aika ajoin jopa ruuhkaksi asti ja 

se kertoo siitä, että asiakkaat haluavat käyttää tämänkaltaista palvelua. Chatin suosio 

ajaa ohi puhelimella ja sähköpostilla tulevista kyselyistä. Asiakkailta tullut palaute on 

ollut todella positiivista ja tällaista palvelua on toivottu pysyvään käyttöön. 

Kokeilun ja spontaanin palautteen perusteella chat on aidosti 

asiakaslähtöinen ratkaisu.

Lähde: ZEF statistiikka 21.4.–9.5.



Chat-kokeilu onnistui erinomaisesti 
asiakaspalvelijoiden näkökulmasta

● Chat-kokeilu onnistui erinomaisesti etenkin asiakaspalvelijoiden yhteistyön kehittämisessä.

● Asiakaspalvelijat ja asiakkaat pitivät chatia varsin hyödyllisenä, matalan kynnyksen kanavana.

● Matkailijaa chat palvelee ensisijaisesti tiedonhakukanavana matkan suunnitteluvaiheessa. Chat-kokeilu 

osoitti selvästi, että matkailija haluaa tämän kaltaista neuvontaa, jos sitä vain on saatavilla.

● Palvelun on oltava nopeaa ja tehokasta.

● Chatin käyttö muiden työtehtävien lomassa on asiakaspalvelijalle haastavaa, sillä mikäli asiakas löytää 

chatin helposti, hän myös haluaa sitä käyttää.

● Tulevaisuudessa chat-palvelun tehokkain käyttö vaatisi asiakaspalvelijan läsnäoloa 24 / 7.

● Chatia kannattaa hyödyntää palautteenkeruukanavana jokaisen asiakaskohtaamisen päätteeksi.

● Chatit kannattaa laittaa myös eri kieliversioiden sivuille, mutta tällöin vastaaminen esimerkiksi venäjäksi 

kannattaa antaa seudullisesti yhden venäjänkielen taitoisen henkilön vastuulle.

Tulevaisuudessa chat palvelisi matkailijaa parhaiten niin, että chatiin vastaaminen on 

ainakin yhden tai useamman neuvontapalvelijan tärkein työtehtävä ja vastaaminen 

tapahtuu seudullisesti kaikkien kuntien sivuilta tuleviin keskusteluihin. Tällainen 

toimintamalli edellyttää hyvää hakuratkaisua, jolloin seudullinen 

asiakaspalvelija löytää helposti kaikkien kuntien sisällöt yhdestä ja 

samasta osoitteesta. 

Kieliversioista vastuu kannattaa myös jakaa seudullisesti.



Tiekartta ja yhteenveto 



Yhdessä tunnistetut, ensimmäiset kehityskohteet

1. Lähdemme edistämään yhteistä hakukonenäkyvyyttä 

ja teemasisältöjen löydettävyyttäKokoonnumme päättämään yhdessä seudulliset teemat

ja näille teemoille hakusanat / hashtagit. Ryhdymme yhdessä tuottamaan sivuillemme sisältöjä, jotka 

vastaavat näihin teemoihin

2. Otamme visithelsinkiregion.fi -osoitteen haltuunTeemme siitä seudullisen 

laskeutumissivun ja hakukoneen helpottamaan siirtymistä eri kaupunkien sivustojen ja sisältöjen 

välillä.

3. Sitoudumme jakamaan parhaita käytäntöjä ja hyväksi havaitsemiamme 

toimintatapojaKokoonnumme yhteisiin tapaamisiin 2-4 kertaa vuodessa ja perustamme yhteisen 

sähköisen foorumin, jossa jaamme tietoa.Perinteinen asiointi palvelutiskillä, kirjeitse ja puhelimella 

korvautuu useissa tilanteissa palveluilla verkossa. Sähköisestä asioinnista on tulossa arkipäivän normi, 

johon ihmiset ovat tottuneet ja jota he osaavat myös vaatia. Asiakkailla voidaan verkossa tarjota 

entistäkin parempaa ja oivaltavampaa palvelua, eikä palvelun saaminen ole enää rajattu tiettyyn 

aikaan tai paikkaan.

Matkailuneuvonnan näkökulmasta tärkeää on vapauttaa henkilöresursseja 

tuottamaan sisältöä, sillä kiinnostavan sisällön merkitys korostuu ja löydettävä 

sisältö tavoittaa matkailijat matkan kaikissa vaiheissa.

Nykyaikaisten palvelujen kehittämisessä ei ole enää kyse vain esitteiden sähköistämisestä, vaan 

vuorovaikutteisten sisältöjen tarjoamisesta. Fyysisessä palvelupisteessä viihtyminen ja mahdollisuus käyttää 

langattomasti sähköisiä sisältöjä tableteilla ja omilla päätelaitteilla korostuu.

Kaikkien eri sisällöntuottajien ja sidosryhmien on tärkeää kokea tulevaisuuden palveluneuvonnan ideointi 

omakseen. Eteläisen Suomen yhteistyö rakennetaan sähköisten palveluiden keinoin. Hyvin rakennettu 

palvelu mahdollistaa kuntien, paikallisten toimijoiden ja muiden asianosaisten välisen keskinäisen 

kanssakäymisen ja sisältöyhteistyön, joka tähtää lisäarvon tuottamiseen ja informaation korkeaan laatuun.

Eteläisen Suomen 
matkailun 
neuvontapalvelut 
tulevaisuudessa:

Milloin vain, 
missä tahansa, 
seudullisessa 
yhteistyössä



Seudullisen 
kehittämisen 
tiekartta

Asiakaspalvelu-chat käyttöön kaikille kunnille

Visithelsinkiregion.fi haltuunotto

Asiakaspalvelu-chatin pilotointi

Mobiili-chatin prototyyppi ja testaus

Asiakaspalvelu-chatin yhteyteen asiakaspalautekysely ja asiakaspalautteiden systemaattinen hyödyntäminen

2014 2015

Sähköinen forum tiedonjakoon: Facebook-ryhmä / jatkuva tiedonjako ja yhteydenpito



Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut:

“Yhteiset tapaamiset. Yhteydenpito on helpottunut, kun on opittu tuntemaan.”

“Muiden tekemisen peilaaminen  omaan toimintaan ja siihen, tehdäänkö samoja 

asioita.”

“On saatu paljon uusia ideoita, 

joita voi hyödyntää omassa toiminnassa.” 

“Tavoitteena oli yhteistyön käynnistäminen  ja verkoston kasvaminen. Nyt se on 

onnistunut.“

“Facebook-ryhmä on hyvä kanava yhteydenpitoon, ideointiin, kilpailijaseurantaan ja 

toisilta oppimiseen.”

“Välillä on 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.”

“Tämä porukka on saanut aitoa 

seudullista yhteistyötä liikkeelle.”

“Hirveästi saatu aikaan. Matka ollut pitkä vaikka aloitettiin vasta tammikuun lopulla. 

Kolmessa kuukaudessa matkan kaari ollut hieno ja on tultu yhdessä  pitkälle.” 



Solita Oy

Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki

Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere

www.solita.fi

TouNet-hanke 

(Tourism Development in co-opetition 

in Southern Finland and Baltic Region)

www.tounethanke.wordpress.com

Uudenmaan liitto

Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

www.uudenmaanliitto.fi

http://www.tounethanke.wordpress.com/
http://www.uudenmaanliitto.fi/

