
Tammisaari – muistio 
 
Nykyisiä toimintaeleitä palvelun tuottamisessa 
 

- Chatin asiakas on näkymätön perinteiseen 
verrattuna.  

- Sisään kävellessä asiakkaan pystyy arvioimaan ja 
vanhempia teititellään. 

- Fyysiseen tapaamiseen: 
- normaali käytös ,ei kumartelua, ei eriarvoisteta 

asiakasta 
- käyttäydytään niin kuin Suomessa käyttäydytään. 
- Kysytään: Hei voinko auttaa, jos asiakas ei halua 

apua, jätetään rauhaan.  
- Huomioidaan ihminen, vaikka olisi jonoa. 
- Annetaan asiakkaalle tilaa olla yksin, ei ahdistella.  
- Pidemmän aikaa viipyviä  autetaan, ”etsitkö jotain 

tiettyä.” 
- Palvellaan ystävällisesti mutta tehokkaasti 
- Yritetään selvittää jos ei itse tiedetä tai ei liity 

matkailuun.  
- Ystävällinen ja välitön tyyli 
- Asiakaslähtöinen ja kohtelias tapa 
- Kaikkia teititellään 
- Paljon alueen ulkopuolisia kysymyksiä, nettiosoite ei 

riitä, vaan pitää palvella 
- Jos palvelua ei löydy, niin neuvon eteenpäin oman 

kunnan ulkopuolelle 
- Hankin tietoa lähialueista 
- Tärkeintä on se, että koitetaan selvittää asiakkaan 

toiveita ja tarpeita 
- Että löydetään oikea tuote oikealle asiakkaalle isosta 

valikoimasta. 
 
Nykyisiä ajatuksia sopivasta pukeutumisesta 

- Ei minihameita, vatsa ei näy 



- Rento tyyli, mutta pidetään mielessä että asu sopii 
työpaikalle. 

- Pitää käyttää kenkiä. 
- Työvaatteet päällä, pitää olla lojaali muille 

(lentokentällä) 
- Nimi ja kielikyltit / tunnisteet (lippukyltit) 
- Alaosa yksivärinen siisti ja tarpeeksi pitkä. 
- Ei sortseja  
- Ei rikkinäisiä vaatteita, kengät pitää olla 

 
Ärsyyntyneen asiakkaan palvelusta: 

- Kuuntele ja asetu asiakkaan asemaan.  
- Pyydä palautetta ja pyri ratkaisemaan ongelma. 
- Viedään palaute ylemmälle tasolle. 
- Pitää muistaa että se ei ole henkilökohtaista. 
- Ei saa provosoitua 
- Pysytään rauhallisena 
- Kiitetään palautteesta. 

 
 
Palvelu chatissa 

- lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta tulee tehokas vaikutelma. 
- Mahdollisimman nopea vastaus, jotta asiakas tietää, 

että hänet on huomioitu. 
- ”Hetki, selvitän.” 
- Ystävällisyys 

 
Palvelulupauksista 

- Oikeaa tietoa oikeaan aikaan 
- Annetaan vähän enemmän kuin mitä asiakas kysyy 
- Kaikkeen vastataan 24 h kuluessa, vaikka asia ei 

selväisikään. 
- Asiakas on kuningas 
- Asiakas on tuntee olevansa tärkeä. 
- Ystävällisyys ja energisyys,  
- Autetaan kaikin keinoin, vaikkei meille kuuluisikaan. 
- Katsekontakti. 



 
 
Mittarit asiakaspalvelulle: 
 
Miksi haluamme mitata palvelua 

- Kuinka osoitamme matkailuneuvonnan tärkeyden. 
- Tyytyväinen asiakas tuo rahaa. 
- Suositukset tuovat rahaa. 
- Asiakas, joka löytää, tuo rahaa. 
- Resurssit vähenevät ja tarvitaan markkinointia 

päättäjiä kohtaan. Tarvitaan keinoja kertoa, miksi 
neuvontapalvelu on tärkeää. 

- Asiakastyytyväisyyttä ei ole kerätty edes kumppaneilta. 
Kumppanuuskyselyssä on myös paljon kehitettävää. 

- Tällä hetkellä asiakastyytyväisyyttä mitataan 1-5 
asteikolla ja avoimilla vastauksilla. Digitaalinen 
raportti. 

- Laatupäivät neljä kertaa vuodessa. Ennen sitä 
neuvonnan asiakaspalvelusta raportti. Muuten 
kuukausitasolla. 

 
Laatutonni 

- Vaatii kursseja ja koulutusta 
- Asiakastyytyväisyystyökalu 
- Sanna: laatutonni kesäksi käyttöön. 
- Olisiko laatutonnilla parannusmahdollisuuksia 
- Monilla yrityksillä on laatutonni 
- Lohjalla käytetään sähköistä kyselyä. 

 
IDEA: Chatin yhteyteen palautelomake. Helppo tapa 
pyytää palautetta keskustelun päätteeksi. 
 
Tehokkuuden mittaamisesta 

- Henkilöstön tyytyväisyys 
- Liikevaihto per henkilötyövuosi 
- Kävijämäärä nettisivuilla suhteutettuna budjettiin 
- Palveluun käytetty aika? 



- Opinnäytetyö, jossa havainnoitiin asiakastilannetta: 
lentoasemalla 1 tilanne n. 8 minuuttia. 

- Tiimalasi kymmenessä minuutissa ympäri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


