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Yleisiä huomioita

LASSE; laitatko sun tekemät muistiinpanot tähän

Eli yleiset muistiinpanot & muistiinpanot benchmarkeista



Yhteistyömallin 
ideointi 



Ryhmätyö 1: Yhteistyömallin ideointi

SISÄLLÖT
Sähköinen / painettu

NEUVONTAPISTEET
infopiste / palvelupiste

TIEDONJAKAMINEN
Yhteiskehittäminen

TARJOTTAVAT 
NEUVONTAPALVELUT
Verkossa ja palvelupisteissä

1. Kartoittakaa mitä on nyt?

2. Miten ne voisi tehdä yhdessä?

3. Suurimmat haasteet 
yhteistyömallille?



Sisällöt (sähköinen / painettu )
Tällä hetkellä tehdään mm. 

● Nettisivu
● Tietokanta jossa yritykset ja muut palvelutuotteet
● Facebook
● Sähköiset kartat ja painetut kartat

Yhteistyöideoita sisältötyöhön
● Sosiaalinen media helppo ja halpa tapa aloittaa yhteistyö
● Facebookiin / Flickriin / Pinterestiin sivustoja, jonne koko alue syöttää sisältöjä teemoittain
● Yhteisten teemojen / hakusanojen ja hashtagien päättäminen
● Alueellinen sopimus, että kaikki syöttävät sisältöjä näihin kanaviin
● Mallia Islannista, jossa tehdään paljon sosiaalista mediaa, vähemmän isoja markkinointitempauksia
● Ostomahdollisuuksiin ohjaaminen mukaan sosiaaliseen mediaan
● Yhteiset sopimukset siitä, että kunnat sitoutuvat tekemään sosiaalista mediaa yhdessä suunnitelmallisesti
● Yhteiset tapaamiset  ja sisältöjen suunnittelu jatkossa
● Kaikkien kuntien yhteinen foorumi, jossa sovitaan yhteiset asiat, suunnitelma joka vuodelle
● Visithelsinkiregion.com hyödyntäminen landingpagena alueen sisältöjen pariin
● Neuvonnan vuosikello, joka auttaisi yhteisessä sisällönsuunnittelussa

Haasteita / muita ajatuksia:
● Ainoastaan aktiivisuudella voidaan vaikuttaa ja aktiivisuutta tarvitaan
● Voitaisiinko tietokantoja hyödyntää yhdessä avoimen haun osalta



Sisällöt (sähköinen / painettu )



Neuvontapisteet (infopiste / palvelupiste)
Tällä hetkellä tehdään mm. 

● Karttoja ja esitteitä jaetaan henkilökohtaisesti joka kaupungissa
● Asiakaspäätteitä löytyy, joten tietoa voi hakea itsekin
● Jonkin verran varauspalveluita (mökki, risteily, opas jne) 
● Myyntiä (kortteja, kalastuslupia, polkupyörävuokrausta, hsl- & seutukortit)
● Digitaalisia asiakaspäätteitä, FB, Twitter

Mitä voimme tehdä
● Tiedon jakamisessa ja alueiden välillä parempaa yhteistyötä
● Fyysiset tapaamiset  alueiden välillä 2-4 krt vuodessa, joissa jaetaan tietoa ja päivitetään tietopankkia. 
● Tapaamiset myös muulla tavalla
● Vierailla matkailuneuvonnoissa ympäri maailmaa aina kun matkustamme
● Pitää tutkia miten muaalla palvellaan ja millaisia sähköisiä palveluita on 
● Cambridge: sähköiset pömpelit, mutta silti jonotettiin ihmisten luokse
● Yhteinen toiminnan organisointimalli, jolla laatukriteerit ja tietyt toiminnot, joihin jokainen kunta sitoutuu päivittäin
● Yhteiset infotilaisuudet ja alueelliset infotilaisuudet (vrt. Espoon infotilaisuudet)
● Hyvien käytäntöjen systemaattinen jakaminen kaikille alueen kunnille ja hyvien esimerkkien valjastaminen yhteiseen käyttöön
● Matkailumarkkinoinnin vuosikellot pisteiden käyttöön
● Yhteispalvelupisteiden tehtävien kartoittaminen ja rajalliset resurssit, esim. milloin ovat kiinni neuvontaasiakkailta (vaalit jne)

Haasteena:
● tiedon hajanaisuus
● myyntipuoli ja markkinointi
● resurssit



Neuvontapisteet 
(infopiste / 
palvelupiste)



Neuvontapalvelut (digi & fyysinen)
Tällä hetkellä tehdään mm. 

● Matkatoimistojen tähtiluokituksen mukaan on hyvin erilaisia pisteitä
● Yhteispalveluissa erilainen tarjooma kuten kausipalvelut esim. kesäisin, 

tapahtumapalvelut, pienten kuntien pienet pisteet
● Hyvin eri tarpeet erilaisille pisteille
● Nyt verkossa kaikilla omat matkailuportaalit, tripadvisor, some, erilaiset 

digipisteet ja näytöt, mobiili

Mitä voimme tehdä yhdessä
● Yhteinen tieto kaikissa pisteissä
● yritykset aktiivisemmin mukaan ja valjastetaan toimimaan 

neuvontapalvelussa 
● Yhteinen ja samankaltainen näkyvyys, esim logo
● Voisiko joka pisteessä olla edes oman alueensa perusmyynti?
● Ei haluta yhteisiä portaaleita, Tanskaa ja Ruotsia benchmarkaten omat 

portaalit pitäisi kaikki olla alueellisia portaaleja
● Hakukoneet ja niissä yhteinen näkyvyys
● Yhteisiä screenejä ja tekniikka kaikille alueille, mutta myös alueellisia 

sisältöjä.

Haasteita
● Resurssit
● Pitäisi tietää paremmin mitä Visit Finland tekee
● Sähköinen tieto ja erilaiset järjestelmät on haaste
● Yhteistyön organisointi vaatii resursseja ja päätöksiä. Kuka tekee ja miten 

organisoidaan?
● Myyntihenkisyyden lisääminen

Kommentteja & ideoita
● Voisiko Laatutonni olla kaikille 

matkailuneuvonnoille yhteinen 
suoritettava asia?

● Visit Finland / Lappi käyttää samaa 
logoa, voisiko meillä olla sama, mutta 
Southern Finland?

● Kun kunnat ideoivat aluksi yhdessä, 
rakentuu pohja yhteistyölle sekä 
yhteinen tahto.  Jatkossa hyvä saada 
MEK ja Suoma mukaan. 

● Jos löydetään hyvä verkko-
ostamismahdollisuus, meidän ei enää 
tarvitse miettiä myyntityötä niin 
paljoa. 

● Seuraavissa hankkeissa voidaan esim 
miettiä, kuinka koulutetaan 
matkailuneuvonnan työntekijät 
myyntihenkisiksi.

● Yhteistyökumppanit ymmärtävät 
hankkeen arvon, kun saamme näytille 
jotain konkreettista. 

● Apuja saadaan jalkautusvaiheessa, 
kun pystytään näyttämään, että hyvää 
työtä on tehty.



Neuvontapalvelut 
(digi & fyysinen)



Tiedon jakaminen (yhteiskehittäminen)
Tällä hetkellä tehdään mm. 

● Extranetit (Hyvinkää jakaa materiaalia oppaille) Helsingissä omansa jne
● Sähköpostikyselyt kulkee esim seudullisesta matkailuneuvonnasta kysytty tapahtumia, highlightejä jne
● Alueen ja muun Suomen esitteet esillä ja saa pyydettäessä
● Jotkut tahot järjestävät infotilaisuuksia
● On markkinointiyhteistyötä, jossa myös neuvonnan toimenpiteitä
● Helsinki & Southern Finland esite
● Suoman koulutukset (syyskokous)

Mitä voimme tehdä
● Enemmän face-to-face -tapaamisia, yhteisiä koulutuksia ja seminaareja
● Tuotetietoutta tarvitaan lisää asiakaspalveluun
● Oma tiedonvälityskanava (FB vai mikä?)
● Vetovastuu toiminnalle, suunnittelu ja koordinointi, vaikkapa vaihtuva vastuu
● Chat ja pikaviestit, mahdollisuus kysyä milloin vain
● Yritykset ja yhteisöt mukaan niin että tieto kulkee joka suuntaan

Haasteena:
● Raha ja aika
● Vetovastuu
● Joillain kanavia paljon, joillain ei vielä lainkaan
● Onko aikaa paneutua uuteen alustaan
● Joissain paikoissa asiakaspaine suurta ja pitää keskisttyä asiakaspalveluun
● Vähäinen henkilöstön määrä kunnissa



Tiedon jakaminen 
(yhteiskehittäminen)



Muita ideoita
● Toiminnan organisoitumisen kevytmalli
● Hyvät ideat  ja tällä hetkellä toimivat jutut yhteiseen jakoon
● Yhteinen vuosikello, johon markkinoinnilta sisältöä
● Tarvitaanko yhteinen digitaalinen kanava tiedonvälittämiseen? 
● Sosiaalinen media voisi olla vahva työkalu sekä keskinäiseen viestintään että asiakaspalveluun
● Visithelsinkiregion domainin käyttäminen landing pagena. 
● Landing pagen etusivu voisi olla teasermainen, jossa joka alueen houkuttelevimmat tapahtumat yhdistettynä. 
● Landing pagelle hyvästä hausta matkailuneuvonnan työkalu, jotta kaikki löytävät tietoa. 
● Hyvä haku myöhemmin mahdollista valjastaa myös asiakaspalvelukeinoksi. 
● Jos henkilökunta käyttää landing-pagea, se on myös erinomainen kehittämisen väline. (Nyt väki käyttää googlea eikä edes omia sivuja)
● Pitää vaihtaa tietoa aktiivisesti  ja tarjota kaikkea tietoa niin, että asiakas löytää tiedon myös itse.
● Esimerkki: http://traveloregon.com/, jossa sivulla usein kysytyt kysymykset, matkailuexpertit vastaamassa, haku alueittain ja teemoittain ja  

henkilökohtainen palvelu, jos oikeanlaista vastausta ei löydy
● Miten voitaisiin hyödyntää paikallisia experttejä (esim. sellaisia kunnan ja matkailun työntekijöitä, jotka jääneet eläkkeelle) sisällön 

tuottamisessa ja neuvonnassa?
● Living like locals- tyyppinen palvelu käytössä Helsingissä. Selvitetään kuinka toimii ja onko käytetty, olisiko hyvä ottaa laajempaan käyttöön
● Osaamisenhallintatyökalu, josta nopeasti selvitettävissä, kuka osaa mitäkin (esim kieli, teemat) 



Uudenlaisten 
asiakaspalvelumallien 
ideointi



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 

› Verkkopalvelut
› Blogit
› Puhelinkeskustelu
› Sosiaalinen media
› Sähköposti
› Mobiili (+QR)
› Suoramainonta
› Massamainonta
› Tiedotteet
› Suosittelu sähköisissä 

kanavissa tai WOM
› Kilpailut, pelit
› Messut / Tapahtumat
› Elokuva, kirjat
› Matkaoppaat (painetut ja 

sähköiset)

› Kulkuvälineet 
(lentokone, juna, laiva, 
taksi jne.)

› Massamainonta
› Mobiililaitteet (+QR)
› Verkkopalvelut
› Neuvontapisteet
› Hotellit (aulat ja 

huoneet)
› Matkatavaroiden 

vastaanotto
› Kartat
› Info jo lähtöpisteessä
› Kilpailut, pelit

› Asiakaspalvelijat 
(neuvontapisteessä ja 
jalkautuen)

› Paikalliset ihmiset
› Mobiililaitteet 
› Wi-fi
› Kosketusnäytöt
› Julisteet, esitteet
› Etukupongit (painetut 

ja sähköiset)
› Paikallislehdet
› Kilpailut, pelit

› Aktiivisuus ja 
myyntihenkisyys

› Sosiaalinen media
› Sähköposti
› Puhelinkeskustelu
› Mobiililaite
› Kasvoikkain 

neuvontapisteessä
› Kilpailut, pelit
› Kertominen/suosittelu 

ystäville (WOM+some)

› Pitäisikö palautteen 
antamiseen kannustaa?



Ryhmätyö 2 
vaihe 1: Ideointi palveluvaiheisiin

› Jakaudutaan neljään pienryhmään 
› ideoida  asiakaspalveluideoita per palveluvaihe
› ryhmitellään ideat ja valitaan suosituimmat



1. Tutustuminen kohteeseen ja matkailu-
palveluiden tarjontaan ennen matkaa
 

› Oma verkko kuntoon
› Muiden saittien hyödyntäminen, some
› Muiden maiden sivujen hyödyntäminen
› Mahdollisuus ladata karttoja ja listoja 

(alueen helmet, parhaat paikat)
› Hyödynnetään Lonely Planetia ja Trip 

Advisoria
› Osallistetaan neuvojat ja pidetään huoli 

palvelun laadusta
› Viisuminhakuun tietoa kohteesta
› Langaton verkko joka paikkaan



2. Saapuminen kohteeseen 
ja matkailuneuvonnan pisteeseen

› Mobiilipalvelut
› Wifin avaaminen lentokentällä : mainospaikka
› Ostaminen heti mahdolliseksi 
› Alennuskupongit kännykkään
› Kartat mobiilina
› QR-koodilla kartta, hsl liput, menotärpit 
› Fyysiset ratkaisut
› Laukkuhihnan yläpuolelle infoa
› Matkatavaroiden hakuun infotaulut
› Kosketusnäyttö viihteellisesti houkuttelevaa materiaalia
› Ikkuna suomeen, tarinat ja kulttuuri näkyväksi
› Selkeät opasteet
› Lifestyle
› Lista applikaatioista



3. Palvelu ja neuvonta matkailuneuvonnassa, 
ja muiden palveluiden ostaminen

› Sama systeemi kaikkialla
› Chat (asiakaspalvelijoiden käyttöön)
› Yhdestä numerosta kaikki vastaukset
› Push-viestit mobiiliin ja navigaattoreihin
› QR-koodia liikennevälineisiin
› Puhelinliittymät
› Mahdollisimman helppo myynti
› Jalkautus kauppakeskuksiin (plus taksikuskit, bussikuskit jne)
› Logo ja yhtenäinen brändi
› Relevanttia sisältöä
› Wlan & Wifi myyntipisteissä



4. Asiakaspalaute, 
kommentointi sosiaalisessa mediassa 

› Hymynaama-napit ovella
› Suosittelijoille etuja ja porkkanoita 
› Kuvamateriaalin kerääminen 
› Ruokapaikat ja reseptit
› Laatutonni
› Asiakaspalautteet julkisiksi



Ryhmätyö 2 
vaihe 2:  Ideoista konkretiaan

› Muodostetaan uudet ryhmät
› Valitaan kehityskelpoisimmat ideat ja viedään niitä eteenpäin. (aikaa 25 

min)
› Esitellään lopputuotokset ja keskustellaan niistä (aikaa 5 min / ryhmä)
› Kaikki ideat tallennetaan ja dokumentoidaan



Solmukohtien matkailuverkosto

Suunnittele 
nopea kokeilu.

Valitse 
kehitysidea ja 
jalosta siitä 
käyttökelpoinen 
liiketoimintamalli

Idean syventäminen

1. Valitaan sellaisia infopisteitä ympäri maata, jotka sijaitsevat ns. "solmukohdissa" missä matkailijat käyvät myös matkalla seuraavaan kohteeseen 

2. Valitut matkailutoimistot muodostavat verkon matkailutoimistoista jotka sitoutuvat ylläpitämään tietyn tason matkailuinfoa yleisellä tasolla 

3. Toimistot sitoutuvat auttamaan matkailijoita vaikka infoa tarvitaan oman kunnan ulkopuolelta. 

4. Nämä toimistot saisivat "kultainen lisätähti" luokitukseen, joka näyttäisi matkailijoille että täältä saa laajemman alueen infoa. 

5. Tällä tavalla hyödynnetään jo osaavia tahoja ja matkailijat saavat esim. jo lentokentällä tietoa mistä seuraavaksi saa tarvittavat infot jatkomatkaa varten. 

Resurssit. 

Tähän järjestelmään tarvitaan sitoutumista ja 
koulutusta ja markkinointia/infoa. 

Kyseiset matkailutoimistot saisivat korvauksen 
muilta matkailutoimistoilta siitä että edustavat 
heitä ja hoitavat osan heidän palveluitaan.

Investoinnit. 

Rahoitusta tarvitaan jonkun verran
koulutukseen, markkinoiniin, tiedottamiseen

Mittarit ja seuranta. 

Tehdään nopea kokeilu  ja jos tämä ei toimi on 
yksinkertaista hakea uusia toimintamalleja.



Seudullinen hakutoiminto

Suunnittele 
nopea kokeilu.

Valitse 
kehitysidea ja 
jalosta siitä 
käyttökelpoinen 
liiketoimintamalli

Idean syventäminen

1. Rakennetaan uudenlainen hakutoiminto, joka indeksoi tiedon kaikilta olemassaolevilta, eri kuntien verkkosivuilta
2. Haun piiriin tuodaan myös kuntien esitteet, jotka digitalisoidaan
3. Haku palvelee asiakaspalvelijoita neuvontapisteissä, tieto löytyy nopeasti ja on jaoteltavissa eri kriteerein (esim. teemat)
4. Asiakkaat voivat hakea itse tietoa palvelusta, kun visithelsinkiregion.com valjastetaan landinpageksi
5. Hakutoiminto upotetaan jokaisen kunnan omille verkkosivuille ja sitä markkinoidaan myös somessa

Resurssit. 

Esitteiden digitalisointi ja olemassaolevien 
verkkosivujen indeksointi demoa varten on 
suhteellisen helppoa.

Tarvitaan GSA-laite (jollainen löytyy Solitalta)

Demon tekeminen vaatii Solitalta työaikaa n. 1 
htp. Landing pagen ja hakutulosten suunnittelu ja 
toteustus demoa varten n. 5 htp.

Investoinnit. 

Mikäli kokeilu osoittautuu hyväksi, tarvitsee 
hankkia lisenssi GSA-palvelun käyttöön.

Mittarit ja seuranta. 

Asiakaspalvelijat testaavat hakua pilotin aikana ja 
vastaavat kyselytutkimukseen, jolla kartoitetaan 
toiminnallisuuden hyötyjä.

Tutkimuksen pohjalta tehdään kehitysehdotuksia 
ja palvelua testataan myös asiakkailla.

Jatkossa seurataan paljonko haetaan mitäkin 
aihetta, tuotetaan kiinnostuksen pohjalta 
täsmäsisälötä ja räätälöidään teemoja.



“0100100” / Yhteinen numero tai chat

Suunnittele 
nopea kokeilu.

Valitse 
kehitysidea ja 
jalosta siitä 
käyttökelpoinen 
liiketoimintamalli

Idean syventäminen

1. Asiakkaille ilmainen, yhteinen numero tai chat, josta saa vastauksen joka asiaan
2. Kaikille matkailijoille yhteinen, kielestä riippumatta
3. Palvelunumeron / chatin henkilökunta koostuu kuntarajat ylittävästä osaamispoolista ja kysymykset ohjataan oikealle asiantuntijalle
4. Asiakkaan tarvitsee tietää vain 1 numero / osoite, josta apu löytyy

Resurssit. 

Henkilöresursseja vastaamaan puhelimeen / 
chattiin

Yhteistyömahdollisuudet Fonectan tms kanssa?

Rajaus pilottivaiheessa venäläisten turistien 
palvelemiseen.

Investoinnit. Mittarit ja seuranta. 

Yhteydenottojen määrä

Onnistunut neuvonta (asiakasarviot)

chatista mittarit suoraan myyntiin



Näkyvyys julkisissa

Suunnittele 
nopea kokeilu.

Valitse 
kehitysidea ja 
jalosta siitä 
käyttökelpoinen 
liiketoimintamalli

Idean syventäminen

1. “Jää tässä pois, jos haluat Heurekaan!”
2. Matkailijoille, jotka haluavat julkisilla tiettyyn kohteeseen
3. Reittineuvontaa yli rajojen
4. Helpottaa siirtymistä kohteisiin
5. Nimet, kuvat ja kuulutukset selkeämpiä kuin esim. raiteiden numerot.

Resurssit. 

● Kuulutukset VR:n & matkahuollon 
linjoille

● Kuuluttus, nauhoittaminen, tekstit 
pitää suunnitella ja tuottaa

● Näytöt linja-autolaitureihin

Investoinnit. 

● 40 h työaikaa
● 10 x näyttö

Mittarit ja seuranta. 

Kysely kohteissa & julkisissa kulkuneuvoissa

Kilpailu



Lentokentän matkatavara-aula

Suunnittele 
nopea kokeilu.

Valitse 
kehitysidea ja 
jalosta siitä 
käyttökelpoinen 
liiketoimintamalli

Idean syventäminen

1. Laukkuhihnojen yläpuolelle seudun heräteinfoa, kuvaa ja testiä
2. Juna- ja bussiaikataulut ja ohjeet jo matkatavara-aulaan
3. Tuodaan matkatavara-auloihin elämyksellisyyttä, infoa tapahtumista, teemoja digitaalisten näyttöjen avulla
4. Ohjataan ihmisiä nettiin ja fyysiseen neuvontapisteeseen sekä hakemaan lisätietoa
5. Avoin ilmainen wifi lentokentällä on jo olemassa, tietoa jakoon wifillä myös busseissa, junassa, taksien näytöillä jne.

Resurssit. 

● Finavialta tilaa
● Alusta ja sisältö

Investoinnit. 

● mainostila (vastineellinen)
● näytöt (tekniikka) 
● kumppanuudet, jotka sisältävät 

näkyvyyttä myös matkatavara-aulassa

Mittarit ja seuranta. 

● Seurataan kuinka moni loggautuu 
sisään / käy palvelussa

● Klikkausten määrä



Kaikkien osallistaminen neuvojiksi

Suunnittele 
nopea kokeilu.

Valitse 
kehitysidea ja 
jalosta siitä 
käyttökelpoinen 
liiketoimintamalli

Idean syventäminen

1. Kaikkien osallistaminen esim. neuvojat, oppaat, asukkaat, taksit, linja-autokuskit, kaupat, harrastusryhmät, matkailijayritykset, ravintolat
2. Esim erilaiset teemat, harrastukset, kielimahdollisuudet
3. Yrityksille ja toimijoille jokin “sertifikaatio” esim. i-merkki
4. Sähköinen bonusjärjestelmä kaikille vastaajille
5. Streettalkers, jotka motivoituvat vastaamaan kyselyihin
6. 2 tasoa: sähköinen alusta, jossa neuvonta sekä yrittäjät ja kaduntallaajat neuvojina

Resurssit. 

● koulutukset, joihin kutsutaan kaikki 
kontaktipisteiden ihmiset

● kartat, esitteet jakeluun, QR-koodit
● sähköinen alusta, johon kaikki voivat 

vastata osaamisen ja kiinnostuksen 
mukaan

● avataan alusta esim. Hyvinkään 
matkailuneuvonta Suomi 24ssa

Investoinnit. 

● koulutustila
● kouluttaja
● työaika alustan tekoon
● koordinointi

Mittarit ja seuranta. 

● sähköisen alustan vastausten laatu ja 
määrä



Personoitu mainonta sinun huoneeseesi

Suunnittele 
nopea kokeilu.

Valitse 
kehitysidea ja 
jalosta siitä 
käyttökelpoinen 
liiketoimintamalli

Idean syventäminen

Tarvitaan kokeilupalvelupiste sekä yhteistyöhotelli, jossa palvelu toteutetaan

Toiminta
1. Matkailija käy keskustelua palvelupisteessä
2. Neuvoja koostaa yhteenvedon + teasereita keskustelun pohjalta
3. Yhteenveto & teaserit ko. matkailijan hotellihuoneen televisioon
4. “Hi mr. Väätäinen, check these etc..”

Resurssit. 

Yhteistyö
● palvelupiste
● hotelli

Investoinnit. 

Digimateriaalit
● hotellin järjestelmään yhteensopiva

Mittarit ja seuranta. 

● tarjottujen palveluiden / tuotteiden 
KPIt



Lentokentän näyttöjen hyödyntäminen

Suunnittele 
nopea kokeilu.

Valitse 
kehitysidea ja 
jalosta siitä 
käyttökelpoinen 
liiketoimintamalli

Idean syventäminen

Esiehto: asiakastarpeen aktiivinen kerääminen & analytiikka

Lentokentällä: saapuville matkailijoille
● Laukunhakulinjassa ja kentän kulkureiteillä oleviin näyttöihin relevanttia sisältöä asiakasymmärryksen pohjalta. Esim kun kone saapuu Japanista, 

räätälöidään sisältöä japanista saapuville matkailijoille

Hyöty:
● Finavia saa kumppaneille vastinetta

Tiedon kerääminen
● Aktiivinen tarvekartoitus palvelupisteissä & analytiikka sähköisessä palvelussa

Resurssit. 

● Siirrettävä diginäyttö tuloaulaan
● sis. seuraavan stepin ohjeistus
● flyer
● landing page

Investoinnit. 

Näyttö
flyer
landing page

Mittarit ja seuranta. 

seuranta (lukumäärä & visits)



Lentokentän näyttöjen hyödyntäminen

Suunnittele 
nopea kokeilu.

Valitse 
kehitysidea ja 
jalosta siitä 
käyttökelpoinen 
liiketoimintamalli

Idean syventäminen

● QR-koodit sijoitettu asiakasvirtojen solmukohtiin, neuvontoihin, isoihin käyntikohteisiin
● Paikan päällä QR-koodeihin tapahtumalistat / kartat / ravintolalistat / kivaa tekemistä alueella (kävely, pyöräily, hiihtoreitit jne)
● Push-toimintana appsi puhelimeen
● Tarkoitettu kaikille virailijoilla (kv, paikallinen, vapaa.ajan & business-matustaja)
● Seudullisen yhteistyön kehittäminen
● Helppo opetella

○ Sama palvelu käytössä kaikilla
○ helppo saada tietoa
○ suurempi määrä tietoa samassa paikassa

Resurssit. 

● Qr-koodi + sivuston sisältö koodin 
takana suunniteltava

● Esim tarjouskuponki / kilpailu / lataa 
kartta tästä

Investoinnit. 

● Raha = tarjouksen / palkinnon arvo
● Max 20 h sis. yrityksen ja 

matkailutoimiston käyttämän ajan

Mittarit ja seuranta. 

● QR-koodien antaman datan 
vertaaminen muihin kanaviin, esim 
mistä muualta saavuttu tarjoukseen / 
kilpailuun

● Mikä paikka ollut suosituin latauspiste? 
Onko paikoissa eroja tai syitä eroihin?

● Osallistuessa kilpailuun tai kuponkia 
hyödyntäessä lyhyt demografinen info 
henkilöstä

● Kuinka moni avannut / ladannut / 
hyödyntänyt tarjouksen / osallistunut



palvelu + neuvonta + ostaminen

Suunnittele 
nopea kokeilu.

Valitse 
kehitysidea ja 
jalosta siitä 
käyttökelpoinen 
liiketoimintamalli

Idean syventäminen

● logo + nimi
● palvelun perustaso, joka saatavilla joka Mn-pisteessä
● tieto kaikkien saatavilla ja käytettävissä (kuntalaiset / yritykset)
● kaikissa kanavissa

Resurssit. 

● mitä kysytty eniten (esim bussiyhteys)
● digitaaliset näytöt
● kaikissa kanavissa

Investoinnit. 

● työaika
● yhteistyö HSL, VR, ym
● € “sivusto = linkki”

Mittarit ja seuranta. 

● asiakkaan aktivointi, kuinka löytävät 
vastauksen itse

● henkilökohtainen kontaktointivaihe
● klikkaukset
● € matkalippuja 



Kiitos.


