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Agenda 10.00-14.30

10. 00 Päivän aloitus, kahvit ja tilannekatsaus

10.30 Ryhmätyö: Matkailuneuvonnan tavoitteet

11.00 Vieraileva puhuja: Ida Hakola, Vapamedia

11.30 Ryhmätyö: Puheenvuoron purkaminen

12.00 lounas

12.30 Visio – Asiakas kaiken keskiössä – Katsaus muiden toimialojen palvelumalleihin

13.00 Ryhmätyö: Puheenvuoron purkaminen

13.30 Palvelupolut 

14.00 Yhteinen visio

14.30 Lopetus



Aloitus ja aamukahvit



Miksi olemme täällä?

› Tutustutaan matkailun palveluneuvonnan nykytilaan 
tähän mennessä kartutettujen tietojen pohjalta

› Mietitään mitä on hyvä palvelu ja benchmarkataan 
verkkopalvelua matkailutoimialan ulkopuolelta

› Käydään läpi nykyisiä sisällöntuotannon malleja ja 
päällekkäisyyksiä

› Luodaan visio ja tahtotila Etelä-Suomen matkailun 
palveluneuvonnan tavoitteista



Työpajan periaatteet

› Osallistujat päähenkilöinä
› Ryhmätöitä, aktiivista keskustelua
› Ryhmämuisti
› Työpajassa tehdyt muistiinpanot ja ajatukset talletetaan 

muistiinpanoina ja valokuvaamalla



Nykytilan 
analyysi 



Lyhyt kertaus 
30.1.2014
kick-off –palaverista



Kehittämisen kohteet

1. Yhteistyö 
(seudullinen, yritysten kanssa, yksityishenkilöiden kanssa)

2. Neuvontapalvelukonsepti, joka 
on riippumaton ajasta ja 
paikasta
(sähköiset palvelut)



Asiakaslähtöisyys

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

› Oikeiden palvelutuokioiden ja kontaktipisteiden 
tunnistaminen



Muutokset työnkuvassa

› Asiakaspalvelijoiden laajempi osallistuminen 
sisällöntuotantoon 

› Asiakaspalvelijoiden kuormituksen 
vähentäminen ja parempi resurssointi, 
sähköisen palvelukonseptin ja yhteistyömallin 
kautta



Päätelaiteriippumattomuus



Haku = Neuvonta

› 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.



Nykytilan ymmärtämisen keskeiset osa-alueet



Nykytilan ymmärtämisen keskeiset osa-alueet



Projektin vaiheet



Miten nykytilaa on kartoitettu 
ja tullaan kartoittamaan

› Seudullisen yhteistyö nykytilan kartoitus (ennakkokysely)
› Nykyiset rahoitusmallit (ennakkokysely)
› Matkailupalveluiden tarjoaminen nyt (ennakkokysely)
› Visio siitä, millaista yhteistyö voisi olla ja kuinka yhteisiä palveluita voidaan tarjota (workshop)
› Benchmark neuvontapalveluista omalta ja muilta toimialoilta (workshop)
› Neuvontapalvelun pullonkaulat ja puutteet asiakkaan palvelupolulla (workshop)
› Asiakasprofiilien ymmärtäminen (taustamateriaalit)
› Nykyisen palvelutuotannon päällekkäisyyksien kartoittaminen (workshop)
› Kehitysehdotusten kerääminen palvelutilanteista  (palveluneuvojien haastattelu 2 eri 

matkailuneuvonnassa, yhteispalvelupisteessä ja hotellissa ja tulosten dokumentointi)

Puuttuuko jotain?



Hankkeen lopputuloksina:
Konseptidokumentti
Solitan fasilitoimien työpajojen pohjalta ideoidut yhteiset toimintamallit 
työstetään toimintaa ohjaavaksi konseptiksi. Konsepti ei ole selvitys tai raportti, 
vaan helposti lähestyttävä ja visuaalisesti selkeä ja helppolukuinen dokumentti 
joka kattaa yhdessä sovitut aiheet, kuten:

› Yhteistyömalli  ja yhteinen sisällöntuotantomalli 
› Uudet, digitaalisuutta hyödyntävät toimintatavat neuvonnassa  
› Näkemys sisältöjen digitalisoinnista ja löydettävyydestä 
› Palveluiden jatkuva kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
› Sosiaalisen median ja verkostojen valjastaminen palveluneuvonnan tueksi
› Seudullinen rahoitusmalli
› Palveluiden tuottavuus ja mittaaminen 
› Asiakaslähtöinen toimintamalli



Konseptin testaus html-prototyypin avulla 

› Digitaalinen ratkaisu joka voidaan 
toteuttaa missä vain (monistettavuus)

› Pilotin testaaminen lentoasemalla 
› Mahdollisuuksien mukaan pilotin testaaminen eri kontaktipisteissä / 

ympäristöissä
› Pilotin tutkiminen ja parannusehdotukset
› Jatkokehitysehdotukset, jatkokehitykseen tarvittavat resurssit 
› Tiekartta -> kuinka jatketaan



Matkailun 
neuvontapalveluiden 
tavoitteet



Ydinpalvelu

Palvelu seudullisessa matkailuneuvonnassa

Ydinpalvelu

Avustava palvelut

Myytävät palvelut

Mitä seudullisella neuvontapalvelulla 
tavoitellaan? 

› 3 tärkeintä tarvetta 
› 3 tärkeintä tavoitetta

Työskentelytapa

› Listatkaa pareina  3 tarvetta keltaisille ja 3 tavoitetta punaisille lapuille
› Tuokaa laput vuorotellen fläppitaululle
› Ryhmitellään samankaltaiset keskenään
› Keskustellaan lopputuloksesta



Vieraileva puhuja: 

Ida Hakola 
Sisältöstrategi, toimitusjohtaja
Vapamedia 



Puheenvuoron purkaminen

› Mikä oli esityksen pääasiallinen sanoma?
› Millaisen tunnelman se jätti? 
› Mitä se merkitsee työni kannalta?
› Mitä minun täytyy tehdä seuraavaksi?
› Mitä sisällöllisiä päällekkäisyyksiä voisimme 

karsia?
Työskentelytapa

› Listaa ajatuksesi paperille
› Keskustele parin kanssa ja kirjaa parhaat ajatukset post-it -lapuille
› Tuokaa laput vuorotellen fläppitaululle
› Keskustellaan lopputuloksesta



Lounastauko 30 min.



Asiakas 
kaiken 
keskiössä
esimerkkejä asiakaslähtöisestä 
palvelusta meiltä ja maailmalta



Asiakaslähtöinen palvelu tuo 
liiketoimintahyötyjä



Starbucks

Asiakkaat mukaan tuotekehitykseen



Triptuner

Asiakkaan mieltymysten mukainen matkahaku



Adidas NEO Window Shopping

Ikkunaostoksia ajasta riippumatta



Pivo – mobiililompakko 
puhelimessasi

Talous ja kanta-asiakkuudet hallintaan



Cabforce

Liikematkustajan apuri



tyyliä ja tarinankerrontaa

Mr Porter



Recycle Bank

Kestävää kehitystä pelillistämisen keinoin



  www.usaa.com

asiakastarpeeseen räätälöityä pankkipalvelua



Tripadvisor

kuluttaja-arvosteluiden hyödyntäminen matkan suunnittelussa



Benchmarkien purkaminen

› Mitä opin ja oivalsin?
› Miten voin soveltaa omassa työssäni?
› Mitä kysymyksiä heräsi?
› Mitä ideoita voisi lainata matkailun 

neuvontapalveluille?

Keskustelua aiheesta



Palvelupolku



Päätehtävä

Matkailuneuvonnan päätehtävä 
on tarjota tietoa kohteessa jo 
oleville sekä kohteeseen matkaa 
suunnitteleville matkailijoille.



Asiakaspalvelusta

› Asiakaspalvelu on tuotteeseen tai palveluun liittyvää 
kanssakäymistä asiakkaan ja asiakaspalvelijan välillä 

› Palveluhenkilökunnan sijasta asiakas voi olla 
vuorovaikutuksessa myös laitteen tai järjestelmän kanssa

› Palvelutilanteen roolien tulisi kuitenkin olla selvät: jos 
asiakkaan oletetaan asioivan itsenäisesti, tulee hänen 
olla tietoinen siitä ja osata toimia.



Asiakkaan ja asiakaspalvelun 
kohtaamisia kutsutaan
totuuden hetkiksi,
jolloin mitataan yrityksen valmius 
vastata asiakkaan odotuksiin.



Asiakaspalvelusta

› Ensimmäinen henkilökohtainen asiakaspalvelukohtaaminen syntyy, kun 
asiakas ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan (fyysinen tai aineeton)

› Asiakas ei ole välttämättä vielä tässä vaiheessa tehnyt ostopäätöstä, vaan 
saattaa edelleen etsiä tietoa päätöksensä tueksi. Tällöin palveluntarjoajan 
tulisi osata antaa asiakkaalle juuri oikeanlaista tietoa.

› Asiakkaan kokemukseen palvelusta vaikuttavat palveluhenkilöstö, 
palveluympäristö, palvelussa tarvittavien laitteiden toiminta sekä muut 
asiakkaat.

› Palvelun nopeus, helppous, asiantuntevuus, joustavuus ja ystävällisyys ovat 
yleensä tärkeitä asiakkaille.



Reklamaation merkitys asiakaspalvelussa

› Reklamaatiotilanteissa hyvän asiakaspalvelun 
merkitys korostuu. Silloin osoitetaan, että asiakasta 
palvellaan hyvin myös silloin, kun asiat eivät mene 
suunnitellusti

› Tämä lisää asiakkaan luottamusta ja lujittaa 
asiakassuhdetta

› Tyytyväinen asiakas todennäköisesti tekee 
uusintaostoja ja suosittelee palvelua tuttavilleen



Asiakkaan matkan ymmärtäminen



Asiakkaan matka verkossa



Mikä on palvelutuokio?

› Palvelutuokiolla tarkoitetaan yksittäistä osavaihetta asiakkaan 
kokemassa palvelussa

› Eri osavaiheissa palvelun tarjoaja ja asiakas ovat vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa

› Palvelutuokiot etenevät ajan kanssa ja muodostavat 
yhdessä palvelupolun



Palvelupolku

› Konkreettinen palvelupolku on vaikea määritellä, 
sillä siihen vaikuttaa palveluntarjoajan 
tuotantoprosessi, mutta myös asiakkaan tekemät 
valinnat, joita ei välttämättä pysty ennustamaan.

› Jokainen asiakas muodostaa oman henkilökohtaisen 
palvelupolun ja ensimmäinen kontaktipiste voi 
määritellä myös viimeisen.



Teoreettinen palvelupolku

› Palvelupolku on loistava tapa hahmotella uutta 
palvelua, vaikka palvelua ei olisi vielä olemassa.

› Palvelupolussa on usein myös toisen palveluntarjoajan 
palveluita, koska harvoin yksi palveluntarjoaja pystyy 
tuottamaan kaikkia asiakkaan tarpeita täyttäviä palveluita.

› Muiden palvelutarjoajien sijoitusta oikeaan kohtaan voidaan 
tarkastella palvelupolun avulla.

› Palvelupolun avulla pystytään havainnoimaan tarpeet muihin 
palveluntarjoajiin.



Matkailuneuvonnan palvelupolku

Matkailuneuvonnan tarjoamissa palveluissa palvelutuokiota 
palvelupolulla ovat esimerkiksi

1. Asiakkaan tutustuminen palvelutarjontaan

2. Saapuminen (siirtyminen) kohteeseen ja matkailuneuvonnan 
pisteeseen

3. Palvelu ja neuvonta matkailuneuvonnassa, esitteet, 
henkilökohtainen neuvonta ja muiden palveluiden ostaminen

4. Mahdollinen jälkikontakti





Matkailuneuvonnan palvelupolku

1.
Tutustuminen 
kohteeseen ja 

matkailu-
palveluiden 

tarjontaan ennen 
matkaa

2.
Saapuminen 
kohteeseen ja 

matkailu-
neuvonnan 
pisteeseen

3.
Palvelu ja neuvonta 

matkailu-
neuvonnassa, ja 

muiden palveluiden 
ostaminen

4.
Asiakaspalaute, 
kommentointi 
sosiaalisessa 

mediassa 



Kontaktipisteet

› Palvelupolku ja palvelutuokiot koostuvat monesta 
erilaisesta kontaktipisteestä

› Kontaktipisteiden kautta ja niiden avulla asiakas on 
vuorovaikutuksessa palvelun kanssa. Kontaktipiste on 
siis vuorovaikutushetki palvelutuokiossa, jossa 
matkailija vastaanottaa palvelua. 

› Kontaktipisteet on havaittava kaikilla ihmisen aisteilla 
ja ne on yleisesti jaettu neljään ryhmään: kanavat, 
esineet, toimintamallit ja ihmiset



Tehtävä: Kontaktipisteet palvelutuokioilla

Kanavat, esineet, toimintamallit ja ihmiset
+ muut palveluntarjoajat

Työskentelytapa:
› Keskustellaan parin kanssa
› Kirjataan vastaukset post-it -lapuille ja tuodaan 

fläppitaululle
› Keskustellaan lopputuloksesta



Matkailuneuvonnan palvelupolku

1.
Tutustuminen 
kohteeseen ja 

matkailu-
palveluiden 

tarjontaan ennen 
matkaa

2.
Saapuminen 
kohteeseen ja 

matkailu-
neuvonnan 
pisteeseen

3.
Palvelu ja neuvonta 

matkailu-
neuvonnassa, ja 

muiden palveluiden 
ostaminen

4.
Asiakaspalaute, 
kommentointi 
sosiaalisessa 

mediassa 

› Yhteys neuvontaan 
sähköisesti

› Neuvontapalveluiden 
sisältöjen katselu 
verkossa

› Tiedustelut
› Sosiaalinen media
› Suositukset muilta

› Matkanteko ja 
kohteeseen saapuminen

› Paikallisten ihmisten 
tapaaminen (esim hotelli, 
kauppakeskus)

› Informaation etsiminen 
ja vastaanottaminen

› Sosiaalinen media

› Henkilökohtainen neuvonta
› Esitteiden lukeminen
› Palveluihin tutustuminen 

neuvonnassa
› Informaation kysyminen ja 

hankkiminen
› Keskustelu asiantuntijoiden 

kanssa
› Digitaalisten sisältöjen haku ja 

katselu neuvonnassa

› Kommentointi
› Keskustelu
› Palaute 

matkailutoimijoille eri 
sähköisissä kanavissa



Tehtävä: Kontaktipisteet palvelutuokioilla
asiakaspalvelijan näkökulmasta
Työskentelytapa:
› Keskustellaan parin kanssa

› Merkataan post-it –lapuilla
› Mihin palvelupolun kohtiin tällä hetkellä tuotetaan aktiivisesti sisältöä, mikä 

toimii?

› Mitkä kohdat eivät ole hallussa?

› Mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota tulevaisuudessa ja miksi?

› Keskustellaan lopputuloksesta



Tulevaisuuden 
visio



Tulevaisuuden palveluvisio 

Kun tulevaisuuden neuvontapalvelukonsepti on käytössä
› Mitä se tekee?
› Mitä se ei tee?
› Mitä resursseja sen valmistamiseen ja käyttämiseen käytetään?
› Mitä arvoja se noudattaa?
› Mitkä ovat sen olennaisimmat ominaisuudet?

Työskentelytapa

› Kirjataan omat  ajatukset paperille
› Keskustellaan parin kanssa
› Kirjataan vastaukset post-it -lapuille ja tuodaan fläppitaululle
› Keskustellaan lopputuloksesta



Mitä seuraavaksi?



Mitä seuraavaksi

› Kerättyä tietoa lähdetään koostamaan konseptin ja ideoinnin pohjaksi
› Haastatellaan asiakaspalvelijoita ja syvennetään ymmärrystä neuvonnan nykytilasta
› Konseptointityöpajoissa yhdessä ideoitavia aiheita:

› organisaatioiden yhteistyö- ja rahoitusmalli
› digitaalisten kanavien hyödyntäminen neuvontapalveluissa
› yhteistä ja päällekkäisyyksiä karsivaa sisällöntuotantomallia
› sisältöjen digitalisointi ja löydettävyys
› palvelutarjooaa asiakkaan näkökulmasta
› palveluneuvonnan onnistumisen mittarit

› Verkkokuraattoreiden benchmarkkaus
› Hakuratkaisujen benchmarkkaus
› Pilottikohteen rajaus ja ideointi

SEURAAVA TYÖPAJA MAANANTAINA 24.2. Klo 10.00 SOLITALLA



Kiitos.


