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Seuraavat 15 – 20 minuuttia

› Me
› Digitalisoituminen
› Elämys
› Matkaopas



Matkailun neuvontapalvelut 
tulevaisuudessa

Aloituspalaveri 30.1.2014



Rahoitusmallin
nykytila



Rahoitus toiminnalle

› Kuntien ja kaupunkien 
matkailubudjeteista

› Uudenmaan liitto, MEK, Finavia
› Kaupungilta ja yrityksiltä 

yhteismarkkinoinnin kautta



Sanottua:

1. “Voisiko neuvontakanava hoitaa myös myynnin ja markkinoinnin?”
2. “Voisiko toimintaa rahoittaa tahot, jotka neuvonnasta hyötyvät, esim. 

liikenneyhtiöt, HSL, matkahuolto ja VR jne?”
3. ”On hyvä, jos rahoitussopimuksissa on mahdollisimman tarkkaan 

määritelty esim. mitä vastinetta rahoittaja saa, mitkä palvelut 
kuuluvat sopimukseen, millainen näkyvyys jne.” 

Huomio: Neuvontapalvelut ovat markkinointia.

Nykytilan ongelmat on selvitettävä.



Matkailun 
neuvontapalveluiden 
nykytila



Vastauksista opittua:

Kehittämisen kohteet voidaan jakaa neljään 
pääryhmään, jotka kaikki ovat voimakkaasti 
kytköksissä toisiinsa:
1. Yhteistyö
2. Asiakaspalvelu ja -kokemus
3. Riippumattomuus ajasta ja paikasta
4. Sähköiset palvelut



Matkailun 
neuvontapalveluiden 
tulevaisuus



“Yhteistyö”



Seudullinen yhteistyö

“Enemmän yhteistyötä eri kaupunkien neuvontapalveluiden 
kesken”

› Yhteinen konsepti neuvontapalveluille

› Yhteinen ja laadukas palvelukokemus kaikille

› Tiivis yhteistyö > resurssien tehokkaampi käyttäminen

› Paikallistietouden syventäminen ja levittäminen

Mitkä ovat tällä hetkellä suurimmat esteet yhteistyölle?



Yhteistyö yritysten kanssa

“Enemmän yhteistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa”

› Yhteiset foorumit paikallisten matkailutoimijoiden kanssa

› Yhteistyötä matkailutoimiston aukioloaikojen ulkopuolella

› Yhteistyötä kauppakeskuksen juna/bussi/lentoasema-yhtiöiden, 
majoituspaikkojen kanssa.

› Lisää yhteistä markkinointia



Yhteistyö matkailutuotteiden ja –pakettien 
suunnittelussa

“Enemmän yhteistyötä 
matkailutuotteiden ja –pakettien 
suunnittelussa”

Kuntarajat ylittävä “teema”-ajattelu.



Yhteistyön hallintamalli

“Yhteiset tavoitteet, toimintamallit ja jaettu vastuu”

› Yhteistyölle selkeä tavoite, ja keinot pyrkiä tavoitteeseen 

› Miten yhteistyökumppanit hyötyvät? 

› Raportointi ja mittaus

› Miten yhteistyökumppanit voivat vaikuttaa toimintaan ja missä 
määrin? 

› Asioita pitää päättää ja henkilöt vastuuttaa

› Kuka koordinoi yhteistyötä?



“Asiakaspalvelu”



Asiakaslähtöisyys palvelussa

“Asiakas voi valita, käyttääkö itsepalvelua vai 
asioiko henkilökunnan kanssa”

› “Luukkuasiakkaita hyvin vähän”?

› Tietotaito koko alueelle, asiakasta ei lähetetä paikasta toiseen.

› Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen; personoitu palvelu tarpeiden ja 
kiinnostuksen kohteiden mukaan

› Uusin tieto asiakkaille

› Palvelupisteet, jossa mahdollisimman laajasti kaupungin ja seudun palveluita



Resurssit tulevaisuudessa

Mahdollinen muutos työnkuvassa:

› Asiakaspalvelijat voivat keskittyä matkailijan 
konsultointiin henkilökohtaisemmalla, asiakkaan 
tarpeet huomioonottavalla näkökulmalla

› Laajempi osallistuminen sisällöntuotantoon (esim. 
teemat)

› Asiakaspalvelijoiden kuormituksen vähentäminen ja 
parempi resurssointi



Fyysiset neuvontapisteet

› Matkailuneuvontaa tulisi saada jokaisesta 
hotellista, kauppakeskuksesta, 
käyntikohteesta ym…

› “Matalan kynnyksen” neuvontapisteet



“Riippumattomuus 
ajasta ja paikasta”



“Neuvontaa enemmän sinne, missä asiakkaat ovat ja missä sitä 
tarvitaan”

› Palvelun on oltava lähellä asiakasta, siellä missä ovat ja liikkuvat

› Palvelun täytyy olla saatavissa sinne, missä tarvitsevat ja lisätä sähköisen 
neuvontapalvelun mahdollisuutta

› Turistineuvontaa ympäri vuoden, joka päivä, kaikkina kellonaikoina, 
perinteisten “aukioloaikojen” ulkopuolella; sähköisissä palvelukanavissa

“Houkutteleva, helppokäyttöinen ja liikuteltavissa”

Missä asiakkaat ovat? Missä matkan vaiheessa neuvontaa tarvitaan?

Riippumattomuus ajasta ja paikasta



“Sähköisten 
palveluiden 
kehittäminen”



Sähköisten palveluiden kehittäminen

“Sähköiset neuvontapalvelut kertomaan koko alueen matkailukohteista ja 
palveluista”

› Mobiililaitteiden hyödyntäminen kontaktipisteissä, joissa ei ole fyysistä matkailuneuvontaa

› Opasteet ja aikataulunäytöt kiinteille kosketusnäytöille

› Sisällönhallinnan prosessit; sisältöjen jakaminen yhdellä kertaa kaikkiin oikeisiin kanaviin

› Sisältöjen syöttäminen yhteiseen palveluun ja tägääminen esim. paikkakunnan ja teeman 
mukaan

› Yhtenäiset sähköiset palvelut, joita matkailijat tunnistaisivat ja osaisivat käyttää 
paremmin. 

› Sähköinen myynti



Haku = Neuvontapalvelu

“Tiedon saaminen asiakkaille nykyisessä infotulvassa”
› Haku on asiakaspalvelija, se vastaa kysymyksiin ajasta ja paikasta riippumatta.

› Se on myös oppiva asiakaspalvelija; kun saadaan statistiikkaa siitä, mitä ihmiset haluavat ja 
hakevat, osaamme vastata paremmin.

› Haku on hyvä ratkaisu, kun tieto on hajautettuna.

› Kun haetaan sisältöjä, voidaan ruveta kohdentamaan mainontaa, esim. sisältöaiheeseen liittyviä 
tuotteita > Näkyvyyden myyminen yrittäjille. 



Trendit:

Living like locals
&
Turistit neuvomassa turisteja



Verkkokuraattoreita

› Tripadvisor
› Canaryhop
› Vayable
› Getyourguide
› Sidetour
› Touristlink
› Urbanadventures
› Couchsurfing



Mitä seuraavaksi?



Miten Neuvontapalvelut-projekti aloituspalaverin 
jälkeen etenee?

› Asiantuntijuus teillä
› Tieto “kalastetaan” esiin työpajoissa ja 

haastatteluissa
› Tämän tiedon ja Solitan 

toimialaymmärryksen pohjalta etenemme 
kohti konkreettista konseptia

› Konseptista tehdään pilotti 
testattavaksi
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