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Aloitus ja aamukahvit



Agenda 10.00-15.00

10. 00 Päivän aloitus, kahvit ja tilannekatsaus

10.30 Haku matkailun edistäjänä – vieraileva puhuja: Ivar Ekman, Solita

11.10 Ryhmätyö: Puheenvuoron purkaminen

11.30 lounas

12.30 Ryhmätyö: Yhteistyön organisointi

14.00 Yhteistyön vuosikello

15.00 Lopetus



Päivän tavoitteet

› Yhteistyömallin organisointi parhaalla mahdollisella 
tavalla

› Ideoita, kuinka organisoidumme, jotta yhteistyö jatkuu ja kehittyy
› Haasteiden tunnistaminen jatkokeskustelujen pohjaksi

› Yhteistyön vuosikellon hahmottelu
› Valitaan parhaat ideat ja sijoitetaan ne vuosikelloon



Lyhyt kertaus 
24.2.2014
sessions-työpajasta



Edelliskerran tavoitteet ja lopputulokset

› Tavoitteena yhteistyö- ja toimintamallin 
ideointi 
› Lopputuloksena oli konkreettisia, 

kehityskelpoisia ideoita konseptin pohjaksi 

› Tavoitteena uudenlaisten 
asiakaspalvelumallien ideointi
› Lopputuloksena oli konkreettisia, 

kehityskelpoisia ideoita konseptin pohjaksi



Ideoimme yhteistyömallia monesta 
näkökulmasta

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?



Tällä hetkellä teemme seuraavia asioita
Omat nettisivut

● Sivustojen sisällöt eivät ole yhteismitallisia, eikä niille ole seudullisia kriteereitä

Sosiaalinen media
● Monia erilaisia sosiaalisen median palveluita. Voitaisiinko seudullisia teemoja tehdä yhdessä?

Painetut ja sähköiset kartat / esitteet
● Voisivatko ainakin sähköiset kartat olla yhteisiä? Karttoja ja esitteitä jaetaan henkilökohtaisesti kaikissa kaupungeissa

Neuvontapisteissä on asiakaspäätteitä
● Voisiko kaikissa näissä päätteissä olla yhteinen sisältö, esimerkiksi landing page ja hakutoiminto, joka ohjaa eri kaupunkien omille sivuille?

Varauspalvelut (mökki, risteily, opas jne) 
● Palvellaanko näissä asioissa seudullisesti ja miten?

Myynti (kortteja, kalastuslupia, polkupyörävuokrausta, hsl- & seutukortit)
● Kenen tuotteita myymme? Myymmekö muuta “seudullista” kuin seutukortteja?

Tietokanta, jossa yritykset ja muut palvelutuotteet
● Haetteko ristiin eri kaupunkien palveluista yhteisestä tietokannasta?

Extranetit
● Pystyttelö hakemaan tietoa toistenne extraneteistä?

Infotilaisuudet ja koulutukset
● Voitteko järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja jakaa muistiot tilaisuuksista seudulliselle ydinryhmälle?



Tällaisia haasteita tunnistimme
● Tiedon hajanaisuus -> ratkaistavissa sähköisellä haulla ja avainsanoilla / teemoituksella

● Myynti ja markkinointi -> markkinoinnin vuosikellosta tietoa neuvonnalle. Seudullisesti myytävien tuotteiden selvittäminen

● Resurssit -> työntekijäpooli, kielipalveluiden seudullinen tuottaminen, yhteiset teemasisällöt, sähköiset palvelut

● Sähköinen tieto ja erilaiset järjestelmät on haaste -> tiedohakua ja jakamista voidaan silti helpottaa

● Yhteistyön organisointi vaatii resursseja ja päätöksiä. Kuka tekee ja miten organisoidaan?
 -> olemme täällä luomassa yhteistä toimintamallia

● Myyntihenkisyyden lisääminen -> kun yritysten tuotteet ja plavelut saadaan myytäviksi, on helpompi keskittyä myös tähän

● Raha ja aika -> niitä on aina liian vähän. Hyvä puoli on se, että näiden puitteissa on selkeät raamit toiminnalle. Rahoituksen hankkiminen 
on helpompaa kun on konkreettinen konsepti olemassa

● Vetovastuu -> Helsinki, Espoo ja Vantaa kokoontuvat keskustelemaan tästä. Vastuu ei voi olla pienillä kunnilla.

● Joillain kanavia paljon, joillain ei vielä lainkaan 
-> parhaat käytännöt yhteiseen jakoon ja seudullisten palveluiden tuominen mukaan olemassaoleviin kanaviin

● Onko aikaa paneutua uuteen alustaan -> ei, eikä tarvetta. Toistaiseksi emme ole aikeissa rakentaa uutta portaalia

● Joissain paikoissa asiakaspaine suurta ja pitää keskittyä asiakaspalveluun -> Asiakaspalvelun helpottaminen sähköisin keinoin

● Vähäinen henkilöstön määrä kunnissa -> kunkin kunnan voitava osallistua omien resurssiensa puitteissa. Yhteinen toiminta ja 
sisällöntuotanto helpottaa myös tähän.



Näitä asioita voimme 
lähteä tekemään yhdessä

● Päätämme yhdessä seudulliset teemat ja teemoille hakusanat / hashtagit 
ja ryhdymme tuottamaan sivuillemme sisältöjä, jotka vastaavat näihin 
teemoihin 

● Kokonnumme säännöllisesti tekemään päätöksiä yhteisistä sisällöistä ja 
niiden tuottamisesta eri kanaviin

● Aloitamme yhteistyön sosiaalisessa mediassa ja perustamme 
Facebookiin / Flickriin / Pinterestiin sivustoja, jonne koko alue syöttää 
sisältöjä teemoittain

● Sovimme yhdessä, että jokaisella on velvollisuus huolehtia, että 
sovittuihin kanaviin syötetään sisältöjä 

● Perustamme yhteisen foorumin, jossa sovimme yhteisistä asioista ja 
teemme suunnitelmia seudullisen vuosikellon mukaisesti 

● Otamme visithelsinkiregionin haltuun ja teemme siitä seudullisen 
landingpagen ja hakukoneen helpottamaan siirtymistä eri kaupunkien 
sivustojen ja sisältöjen  välillä 

● Luomme neuvontapalveluille vuosikellon ja lisäämme sinne ideoita 
markkinoinnin ja myynnin puolelta

● Sitoudumme jakamaan parhaita käytäntöjä ja hyväksi havaitsemiamme 
toimintatapoja yhteisissä tapaamisissa 2-4 krt vuodessa ja/tai 
sähköisellä foorumilla. 

● Perustamme yhteisen tietopankin, jonne kokoamme uusia ideoita, 
joiden pohjalta parannamme seudullista yhteistyötä jatkuvasti

● Vierailemme matkustaessamme matkailuneuvonnoissa ympäri 
maailmaa etsimässä seudullista yhteistyötä sopivia parhaita käytäntöjä 
ja tuomme ideat yhteiseen tietopankkiin

● Tutkimme aktiivisesti muiden maiden sähköisiä neuvontapalveluita ja 
tuomme ideat yhteiseen tietopankkiin

● Ryhdymme järjestämään yhteisiä infotilaisuuksia

● Laadimme neuvonnalle seudulliset laatukriteerit, joiden avulla 
varmistamme, että kaikkialla sitoudutaan yhteiseen toimintamalliin

● Mietimme yhdessä, mitä tuotteita voisimme ottaa seudullisesti myyntiin 
kaikissa neuvontapisteissä

● Lähdemme edistämään yhteistä hakukonenäkyvyyttä ja teemasisältöjen 
löydettävyyttä 

● Kaikissa neuvontapisteissämme olevilla screeneillä ja päätteillä tarjotaan 
yhteistä, seudullista informaatiota alueellisen sisällön lisäksi

● Yritykset ja yhteisöt oman kunnan alueella pidetään tietoisina 
seudullisen yhteistyön kehittämisestä ja siitä, mitä etuja seudullinen 
näkyvyys pitkällä tähtäimellä voi tuoda yrityksille



Muita ideoita / ajatuksia
● Toiminnan organisoitumisen kevytmalli
● Ainoastaan aktiivisuudella voidaan vaikuttaa ja aktiivisuutta tarvitaan
● Voitaisiinko tietokantoja hyödyntää yhdessä avoimen haun osalta?
● 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.
● 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) 
● 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.



Vieraileva puhuja: 

Ivar Ekman 
Business Manager
Solita 



Puheenvuoron purkaminen

› Mikä oli esityksen pääasiallinen sanoma?
› Millaisen tunnelman se jätti? 
› Mitä uutta opin?
› Miten voisimme yhdessä hyödyntää hakua 

seudullisessa neuvontapalvelussa?

Työskentelytapa

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



Lounastunti



Yhteistyön
organisointi



KOORDINOINTI

Kuka?
Miten?

Milloin?

KOMMUNIKAATIO

Kuka?
Miten?

Milloin?
Missä?

YHTEISTYÖ

Ketkä?
Mitä?

Rahoitus?

Neuvontapalvelukonsepti, 
jota kehitämme nyt 

yhdessä.

1. Koordinointi mahdollistaa 
yhteistyön

2. Yhteistyö vaatii 
kommunikaatiota

3. Kommunikaatio tarjoaa 
eväitä koordinoinnille ja 
jatkokehittämiselle



Miten tehdään?

› Muodostetaan parit

› Kirjataan post-it lapuille ajatuksia yhteistyöstä, sen 
koordinoinnista ja kommunikoinnista

›  Muodostetaan näistä elementeistä ylätason yhteistyömalli 
(aikaa 30 min)

› Esitetään yhteistyömalli koko ryhmälle
(n. 5 min / ryhmä)

› Keskustellaan lopputuloksesta



Neuvontapalveluiden 
vuosikello







Neuvontapalveluiden vuosikello

› Yhteistyölle on löydetty jo monia mahdollisuuksia, joita 
tässäkin esityksessä on listattu useita

› Jotta yhteistyö jatkuu vielä hankkeen päätyttyä, mitä 
konkreettisia toimenpiteitä voimme sopia seuraavan vuoden 
ajalle?

› Tehtävä: Jakautukaa kolmeen ryhmään.
Tarkastelkaa ideoita ja priorisoikaa 5 toimintatapaa, jotka 
haluatte nähdä käytännössä / käynnistettävän seuraavan 
vuoden sisään. (10 min)



Valitse 5 toimintatapaa ja priorisoi ne 
● Päätämme yhdessä seudulliset teemat ja teemoille hakusanat / hashtagit 

ja ryhdymme tuottamaan sivuillemme sisältöjä, jotka vastaavat näihin 
teemoihin 

● Kokonnumme säännöllisesti tekemään päätöksiä yhteisistä sisällöistä ja 
niiden tuottamisesta eri kanaviin

● Aloitamme yhteistyön sosiaalisessa mediassa ja perustamme 
Facebookiin / Flickriin / Pinterestiin sivustoja, jonne koko alue syöttää 
sisältöjä teemoittain

● Sovimme yhdessä, että jokaisella on velvollisuus huolehtia, että 
sovittuihin kanaviin syötetään sisältöjä 

● Perustamme yhteisen foorumin, jossa sovimme yhteisistä asioista ja 
teemme suunnitelmia seudullisen vuosikellon mukaisesti 

● Otamme visithelsinkiregionin haltuun ja teemme siitä seudullisen 
landingpagen ja hakukoneen helpottamaan siirtymistä eri kaupunkien 
sivustojen ja sisältöjen  välillä 

● Luomme neuvontapalveluille vuosikellon ja lisäämme sinne ideoita 
markkinoinnin ja myynnin puolelta

● Sitoudumme jakamaan parhaita käytäntöjä ja hyväksi havaitsemiamme 
toimintatapoja yhteisissä tapaamisissa 2-4 krt vuodessa ja/tai 
sähköisellä foorumilla. 

● Perustamme yhteisen tietopankin, jonne kokoamme uusia ideoita, 
joiden pohjalta parannamme seudullista yhteistyötä jatkuvasti

● Vierailemme matkustaessamme matkailuneuvonnoissa ympäri 
maailmaa etsimässä seudullista yhteistyötä sopivia parhaita käytäntöjä 
ja tuomme ideat yhteiseen tietopankkiin

● Tutkimme aktiivisesti muiden maiden sähköisiä neuvontapalveluita ja 
tuomme ideat yhteiseen tietopankkiin

● Ryhdymme järjestämään yhteisiä infotilaisuuksia

● Laadimme neuvonnalle seudulliset laatukriteerit, joiden avulla 
varmistamme, että kaikkialla sitoudutaan yhteiseen toimintamalliin

● Mietimme yhdessä, mitä tuotteita voisimme ottaa seudullisesti myyntiin 
kaikissa neuvontapisteissä

● Lähdemme edistämään yhteistä hakukonenäkyvyyttä ja teemasisältöjen 
löydettävyyttä 

● Kaikissa neuvontapisteissämme olevilla screeneillä ja päätteillä tarjotaan 
yhteistä, seudullista informaatiota alueellisen sisällön lisäksi

● Yritykset ja yhteisöt oman kunnan alueella pidetään tietoisina 
seudullisen yhteistyön kehittämisestä ja siitä, mitä etuja seudullinen 
näkyvyys pitkällä tähtäimellä voi tuoda yrityksille



Neuvontapalveluiden vuosikello

› Tehtävä: tarkastelkaa ideoita ja priorisoikaa 5 
toimintatapaa, jotka haluatte nähdä käytännössä / 
käynnistettävän seuraavan vuoden sisään.

› Hahmotelkaa isolle paperille vuosikello ja teipatkaa ideat 
sopiville kohdille. Voitte täydentää vuosikelloa 
kommenteilla ja lisäideoilla

› Esitelkää vuosikello muille, 5 min per ryhmä. 



Päivän tavoitteina oli

› Yhteistyömallin organisointi parhaalla mahdollisella 
tavalla

› Ideoita, kuinka organisoidumme, jotta yhteistyö jatkuu ja kehittyy
› Haasteiden tunnistaminen jatkokeskustelujen pohjaksi

› Yhteistyön vuosikellon hahmottelu
› Valitaan parhaat ideat ja sijoitetaan ne vuosikelloon

Onnistuimmeko? 
Jäikö jokin mietityttämään?



Mitä seuraavaksi tapahtuu?

› Solita vetäytyy hetkeksi jäsentelemään kaikkea yhdessä tuottamaamme 
informaatiota ja ideoita

› Tarkennamme nykytilannetta haastattelemalla muutamien 
neuvontapisteiden työntekijöitä

› Lähdemme työstämään konseptidokumentin rakennetta ja sisältöjä
› Koostamme nykytilanteesta konseptidokumentin ensimmäisen luvun
› Selkeytetyn nykytilanteen pohjalta lähdemme miettimään konkreettista 

yhteistyömallia ja pilotoitavaa neuvontapalveluideaa.



Kiitos.


