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Agenda 10.00-14.30

10. 00 Päivän aloitus, kahvit ja alustus

10.30 Ryhmätyö: Yhteistyömallin ideointi

12.00 lounas

12.30 Ryhmätyö: Uudenlaisten asiakaspalvelumallien ideointi

vaihe 1: Ideointi palveluvaiheisiin

vaihe 2: Ideoista konkretiaan

14.15 Yhteenveto

14.30 Lopetus



Päivän tavoitteet

› Yhteistyö- ja toimintamallin ideointi 
› Lopputuloksena konkreettisia, 

kehityskelpoisia ideoita konseptin pohjaksi 

› Uudenlaisten asiakaspalvelumallien ideointi
› Lopputuloksena konkreettisia, kehityskelpoisia 

ideoita konseptin pohjaksi



Aloitus ja aamukahvit



Lyhyt kertaus 
19.2.2014 
focus ja visio –
palaverista



Yleisiä huomioita

› Hyvä asiakaspalvelu on markkinointia. Brändit ovat palveluja, eivät pelkkää “pintaa”.

› Matkailijan viipymän pidentäminen tärkeää.

› Vaikka fyysinen ihmiskontakti on vielä tärkeää, niin ajasta ja paikasta riippumattomuus 
ovat pakollisia määreitä neuvontapalvelukonseptia suunniteltaessa.

› Resursseja halutaan vapauttaa taustatyöskentelyyn, relevantin sisällön tuottamiseen, 
opetteluun ja opettamiseen, kieliosaamisen jakamiseen

› Pitäisikö asiakaspalvelijoille ja yrityksille tarjota koulutusta sisällön tuottamisesta? 

› Pitäisikö luoda yhteiset mallit sisällölle (resurssit huomioiden)?

› Pidettävä mielessä matkailuneuvonnan yhteishyödylliset periaatteet



Projektin tarpeet ja tavoitteet

TARPEET

Tiedonhaku ja tiedon välittäminen

› Oikea, ajantasainen tieto helposti ja nopeasti

› Ajasta ja paikasta riippumatta

› Mieluisessa kanavassa

› Sujuva tiedon välittäminen

› Kollegojen kesken , taustaorganisaatioille, 
yhteistyöyrityksille ja asiakkaille

Yhteistyö

› Seudullinen yhteistyö ja yritysyhteistyö

› Yhteistyömallin luominen

› Resurssien tehokas hyödyntäminen 

TAVOITTEET

› Kuntarajat ylittävä yhteistyömalli

› Asiakkaan palvelu missä ja milloin 
tahansa, kaikissa matkailun 
palvelupolun vaiheissa

› Matkailutulon kasvu



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



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?



Yhteistyömallin 
benchmarkeja 



Chat-kokeiluja



Kirjastojen yhteinen chat-palvelu (2003)

Yhteinen chat-neuvontapalvelu HelMet-järjestelmää käyttäville asiakkaille

› Pääsy palveluun HelMet-käyttöliittymän etusivulle sijoitetun linkin kautta.
› Päivystäjille oli annettu ohjeeksi, että ihmiset voivat kysyä mitä vain, ja kaikkiin kysymyksiin vastataan jollakin 

tavoin.
› Kokeilusta tehtiin kirjaston yhteinen tulospalkkioprojekti vuodelle 2003, ja näin siihen saatiin riittävän laaja 

päivystäjärinki ja aiempaa pidempi aukioloaika.
› Palvelun ylläpitoon osallistui päivystäjärinki, jossa oli mukana 18 kirjaston henkilökuntaa

Kustannukset

› Päivystyksen järjestäminen on sekä chat-palvelun että fyysisen neuvonnan ja tietopalvelun suurin kustannus.
› Tiskityöskentely sitoo henkilökunnan kokonaisvaltaisemmin kuin chat, sillä siihen kuuluvia odotusaikoja—joita 

kaikessa päivystyksessä syntyy—ei voi käyttää muuhun työhön.
› Chat-ohjelma vaatii lisenssimaksun. 



Kirjastojen 
chat-palvelu

› Myönteinen palaute koski useimmiten 
palvelun nopeutta, vaivattomuutta ja 
kätevyyttä.

› Käyttäjät olivat yllättyneitä siitä, että 
tämän kaltainen palvelu on olemassa, 
ja että sitä on niin helppo käyttää.

› Jotkut korostivat myös sen merkitystä 
erilaisena vaihtoehtona, jota ilman 
kirjastoasiointi olisi paljon 
vaikeampaa tai se jäisi jopa kokonaan 
tekemättä. Osa näistä vertasi chat-
palvelua puhelinasiointiin, joka 
koettiin tähän verrattuna 
hitaammaksi ja hankalammaksi.

› Sähköpostiasiointiin verrattuna taas 
etuna oli välittömyys. Muutamasta 
palautteesta ilmeni, että asiakas käytti 
chat-palvelua jo uudelleen.



Ylä-Savon toimintamalli



Yhteistyöportaalit



Århus
› Kaikki neuvonta on online-neuvontaa

› Matkailija löytää online-neuvontapisteet kartalta

› Neuvonta on online-spotteja, kosketusnäyttöjä ja ikkunanäyttöjä

› Neuvonta pohjautuu vahvaan verkkopalveluun ja 

verkkoläsnäoloon eri kanavissa sekä hyvään hakutoimintoon

› Verkkokauppa: tanskalainen TouristOnline



Kööpenhamina



Vetovoimaa 
matkailuun

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy)

› perustettu vuonna 1982 
› Suomen vanhin toiminnassa oleva 

seudullinen elinkeinoyhtiö. 
› Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja 

yhteisöä. 
› Kehy vastaa Imatran, Rautjärven ja 

Ruokolahden kuntien yritys-, matkailu- ja 
maaseutupalveluiden järjestämisestä, 
elinkeinopoliittisten projektien 
toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä 
yhtiöjärjestyksen mukaisten muiden 
palveluiden järjestämisestä yhtiön 
toimialueella. 



Vetovoimaa matkailuun



Päijät-Hämeen tuottavuusohjelma

› Verkostomaisen kunnallisen ja alueellisen palveluklusterin kehittämiselle on rakennettu 
verkostokoordinaattorimalli.

› Siinä on keskeistä toiminnan ohjauksen jakaminen kolmelle tasolle: 
1) strateginen omistajaohjaus, 
2) strateginen verkosto-ohjaus ja 
3) suorituskyky- ja prosessiohjaus. 

› Mallissa tärkeää  on eri tahojen erilaisten roolien (hallinta, omistaminen, johtaminen) 
korostaminen. Kuntien työ- ja vastuualueiden jaolle on kuitenkin edelleen tarvetta myös ilman, 
että varsinaisiin kuntarakenteisiin puututaan.

PÄIJÄT-HÄMEEN
TUOTTAVUUSOHJELMA
Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden asialla
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A173 * 2008





Kuntasektorin 
verkostokoordinaattorimallin 
osa-alueet (Linna ym. 2007, s. 
36).



Kööpenhamina



Yhteistyömallin 
ideointi 



Ryhmätyö 1 
Yhteistyömallin ideointi
Muodostetaan pienryhmät

› 15min Kartoitus: “mitä organisaationi tekee nykyhetkessä?” 
                                   “mitä annettavaa organisaatiollani olisi yhteistyölle?” 

› 30 min Ideointi: “kuinka tuotamme löydetyt yhtäläisyydet yhdessä?”

Pienryhmien tuotosten esittely koko ryhmälle

› 20 min Esittely: “mitä saimme aikaan?”
› 15 min Kommentointi: “miten ideoita voisi vielä kasvattaa?”



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?



Lounastauko 30 min.



Uudenlaisten 
asiakaspalvelumallien 
ideointi



Ryhmätyö 2 
vaihe 1: Ideointi palveluvaiheisiin

› Jakaudutaan neljään pienryhmään 
› 4 min. aikaa ideoida per palveluvaihe
› Ryhmä ideoi vähintään 10 ideaa (asiakaspalvelulle tai yhteistyölle)
› Kirjoita 1 idea /  lappu ja laita seinälle
› 4 kiertoa, palataan alkuperäiseen paikkaan
› 5 min. aikaa ryhmitellä ja löytää samankaltaiset ideat 
› 5 minuuttia aikaa esitellä ideat koko porukalle. 
› kukin kiertää merkkaamassa  suosikki-ideaansa (10 minuuttia) 



Ryhmätyö 2 
vaihe 1: Ideointi palveluvaiheisiin

Mieti seuraavia kysymyksiä ideoidessasi:

Miten palveluun voisi lisätä arvoa? 

esim. Palvelu sisältää jotain, mitä ei saa tai ei voi kokea missään muualla

Miten asiakkaan palvelua voisi helpottaa? 

esim. asiakas voi palvella paremmin itse itseään

Miten palvelu helpottaa seudullista yhteistyötä?

esim. palveluita kehitetään yhteisellä wiki-pohjaisella alustalla



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



Ryhmätyö 2 
vaihe 1: Ideointi palveluvaiheisiin

Suunnittele 
nopea kokeilu.

Valitse 
kehitysidea ja 
jalosta siitä 
käyttökelpoinen 
liiketoimintamalli

Idean syventäminen
Kuvaile lyhyesti, millaisesta palvelusta on kyse. Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin: kenelle, mitä,miten? 
Millä tavalla palvelu kehittää seudullista yhteistyötä? Millä tavalla palvelu on asiakaslähtöistä? Voit käyttää sanoja tai kuvia. 

Resurssit. 
Mitä tekemistä ja tarvikkeita
tarvitaan, jotta ideaa voi kokeilla oikeissa 
tilanteissa nopeasti? 

Investoinnit. 
Mitä kuluja kokeilusta syntyy?
Esim. 20 tuntia omaa työaikaa.

Mittarit ja seuranta. 
Millä mittareilla ja miten
idean toimivuutta testataan kokeilun aikana?
Esim. vaikutus myyntiin, seuraan viikottain.



Ryhmätyö 2 
ESIMERKKI

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.



Päivän tavoitteet

› Yhteistyö- ja toimintamallin ideointi 
› Lopputuloksena konkreettisia, kehityskelpoisia 

ideoita konseptin pohjaksi 

› Uudenlaisten asiakaspalvelumallien ideointi
› Lopputuloksena konkreettisia, kehityskelpoisia 

ideoita konseptin pohjaksi

Saavutettiinko tavoitteet. 
Huomioita, kommentteja?



Kiitos.


