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Johdanto

Alkuvuodesta 2014 käynnistettiin Uudenmaan liiton hankintana Tulevaisuuden matkailun 
neuvontapalveluiden suunnittelu palvelumuotoilun keinoin. Hankinnan kohteena oli eteläisen 
Suomen matkailun neuvontapalveluiden nykytilan kartoitus, konseptisuunnitelma tulevaisuuden 
neuvontapalveluille sekä konseptin toteuttaminen lentoaseman pilottikohteessa. Asiantuntijatyö 
toteutettiin TouNet-hankkeen (Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and 
Baltic Region) Tourism Network-osahankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää matkailun 
neuvontapalvelujen yhteistyötä alueellisesti sekä mahdollistaa asiakaslähtöinen palvelutapa 
matkailuneuvontaan. 

Seudullisen yhteistyön ja neuvontapalvelujen asiakaskokemuksen kehittämiseksi tulee tulevaisuudessa 
keskittyä digitaalisen toimintaympäristön mahdollisuuksiin. Tämä konseptidokumentti tarjoaa 
ehdotuksia yhteisistä toimintamalleista sekä konkreettisia ratkaisuja siitä, miten asiakaspalvelua
voidaan digitaalisilla ratkaisuilla parantaa.
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Tunnistettuja näkökulmia ja tarpeita tulevaisuuden 
matkailun neuvontapalveluille

Tämän konseptityön taustalla ovat aiemmin tunnistettujen asiakasprofiilien tarpeet, sekä 

tarjouspyynnössä esitetyt faktat, joiden mukaan eteläinen Suomi on matkailun kasvun keskiössä 

ja kasvavat matkustajamäärät pitää jatkossakin pystyä hallitsemaan yhtä hyvin tai paremmin 

kuin tähän mennessä. 

Tärkeimmät näkökulmat projektin taustalla:

● Seudullisen yhteistyön tarpeellisuus on tunnistettu tulevaisuuden matkailun neuvontapalveluissa, 
sillä se mahdollistaa asiakaslähtöisen tavan tarjota palveluja kokonaisvaltaisesti ja se luo yhtenäisen 
kuvan alueesta. Yhteistyötä tarvitaan myös myynnin, markkinoinnin ja yritysyhteistyön osalta.

● Neuvontapalvelut pitää tulevaisuudessa tarjota yhä tehokkaammin ja laadukkaammin, koska 
kunnissa karsitaan tarpeettomia kuluja. Asiakkaiden tarve neuvontapalveluille ei kuitenkaan poistu, 
vaan muuttaa muotoaan. 

● Tulevaisuudessa matkailun neuvontapalveluissa tulee keskittyä monimuotoiseen digitaaliseen 
toimintaympäristöön ja asiakkaiden palvelemiseen matkan kaikissa vaiheissa. Matkailijaa pitää 
pystyä neuvomaan matkan suunnitteluvaiheessa, kohteeseen saapuessa, matkan aikana ja matkan 
jälkeen.

● Neuvontapalvelut tulisi järkiperäistää karsimalla päällekkäisyyksiä, sopimalla yhteisiä 
toimintaperiaatteita ja hyödyntää koko eteläisen Suomen alueen osaamista ja tarjontaa. Järkevä 
yhdessä tekeminen vaatii pelisääntöjä, toimintamalleja ja seudullista koordinointia.

Lähde: Tarjouspyyntö
Ttulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut

Johdanto / Tunnistettuja näkökulmia ja tarpeita tulevaisuuden matkailun neuvontapalveluille
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Konseptointityön taustaa

Elämme keskellä tietoteollista vallankumousta, murrosvaihetta, jossa kaikki sähköistettävissä olevat 

palvelut ja toiminnot viedään verkkoon. Tulevaisuuden palveluissa markkinointi, myynti ja 

neuvontapalvelut sulautuvat yhteen. Toimiminen siiloissa vähenee ja yritykset ja julkinen sektori siirtyvät 

ketterämpään asiointi- ja palvelumalliin monikanavaisessa ympäristössä. Keskiössä ovat yhtenäinen 

palvelukokemus vuorovaikutuskanavasta ja päätelaitteesta riippumatta sekä tilanteeseen relevantisti 

tarjottava sisältö.

Matkailun trendeissä näkyvät sosiaalinen tietoisuus ja vertaisverkkojen hyödyntäminen matkan 

suunnittelussa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Ihmiset hakevat aktiivisesti tietoa verkosta ja ovat 

kiinnostuneita autenttisista kokemuksista ja elämyksistä. Kiinnostavat sisällöt, niiden jakaminen ja 

kuratointi nousevat isoon rooliin pelkkien neuvontapalveluiden rinnalle. 

Tulevaisuuden matkailuneuvonta tapahtuu ensisijaisesti mobiilissa ja julkisessa tilassa, esimerkiksi 

vuorovaikutteisten kosketusnäyttöjen, mobiilisisältöjen ja -palveluiden avulla. Paikallisuus ja 

reaaliaikaisuus korostuu ja sisältö on saavutettavilla reaaliaikaisesti. Käyttötilanne vaikuttaa suuresti 

siihen, millaista tietoa matkailuneuvonnalta kaivataan. 

Matkailuneuvonnan tulisi olla osa asukkaiden, kotimaanmatkaajien ja ulkomaalaisten arkea ja helposti 

saavutettavissa. Digitaalisten näyttöjen valjastaminen reittioppaiksi tai sosiaalisten medioiden 

hyödyntäminen neuvonnassa sekä julkisen datan hyödyntäminen opaspalveluissa ovat osa tulevaisuuden 

arkea. Alennusten, majoitusten ja ravintolapalveluiden tarjonnassa tulee tunnistaa käyttäjien tarpeet 

kullakin hetkellä ja missä he milloinkin ovat. Tarjoamalla matkailijoille kiinnostuksen kohteisiin ja 

käyttäytymiseen pohjautuvia sähköisiä palveluita, autetaan heitä löytämään virikkeitä ja vinkkejä ja 

räätälöimään omia polkujaan omissa ja muiden hallinnoimissa verkkopalveluissa.

Johdanto / Konseptointityön taustaa
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Konseptointityön vaiheet

30.1. Aloituskokous
19.2. Focus ja Visio työpaja
24.2. Sessions työpaja
27.2. Sessions työpaja
1.4.  / 8.4. / 16.4. / 24.4. / 7.5. / Pilottityöpajat
16.5. Esittely TouNet-hankkeen TINNO-osahankkeelle ja toimenpiteen ydinryhmälle 
22.5. Esittely TINNO-johtoryhmälle

Matkailuneuvonnassa varsinainen ydinpalvelu muodostuu perinteisesti neuvontapalvelupisteessä henkilökohtaisessa 
palvelussa, jolloin asiakkaita eli matkailijoita avustetaan ja opastetaan heidän toiveidensa sekä tarpeidensa mukaisesti. 
Konsepti pohjautuu yhteistyöhön ja vuoropuheluun kuntien organisaatioiden, eteläisen Suomen seudullisesta 
kehittämisestä vastaavien tahojen ja matkailuneuvontapisteiden edustajien kanssa. Selvityksen taustalla on hyödynnetty 
mm. aiempia tutkimuksia ja matkailun asiakaspersoonia sekä Solitan asiantuntemusta sähköisestä liiketoiminnasta.

Mukana konseptointityössä oli kuntia Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueilta. 
(Ks. Liite 1: Projektissa mukana olleet henkilöt)

Seudullisella yhteistyöllä tarkoitetaan tässä toimeksiannossa kuitenkin kuntarajat ja seutukunnat ylittävää yhteistyötä, 
jonka kehittämiseen ovat tervetulleita kaikki eteläisen Suomen matkailun edistämisestä kiinnostuneet toimijat. 

Projektin yhteydessä käytetyt menetelmät pohjautuvat yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen palvelumuotoilun keinoin. 
Taustoja ja eri toimijoiden näkemyksiä on kartoitettu Solitan konsulttien fasilitoimissa työpajoissa. Työpajojen tavoitteena oli
osallistujien osaamisen ja kokemuksen yhdistäminen sekä yhteisten ideoiden löytäminen.

Konsepti on syntynyt palvelumuotoilun käyttäjälähtöisiä menetelmiä hyödyntäen yhdessä matkailupalveluiden 
asiantuntijoiden ja matkailuneuvojien kanssa. 

Johdanto / Konseptointityön vaiheet
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Konseptointityön vaiheet

Nyky-
tilanteen 
kartoitus

Matkailu-
neuvonnan 
tulevaisuus 

(visio ja mahdolli-
suudet)

Neuvonta-
palvelun konsepti

Yhteistyö-
malli

Esimerkit 
konseptin 
jalkautus-

mahdollisuuk-
sista 

tulevaisuudessa

Työpajoissa syntyneiden 

ehdotusten tarkastelu 

ja uusien toimintatapojen 

esittely

SEO

Paikallisoppaat

Hakuratkaisu

Chat (vertailumatriisi)

Seudullinen sivu

Tämän projektin puitteissa keskityttiin

chat-palveluun ja sen testaamiseen oikeissa 

käyttötilanteissa.

Chat-palvelu otettiin käyttöön pilottikokeiluun 

osallistuneiden kuntien verkkosivuilla ja sitä 

testattiin asiakaspalvelijoiden käytössä 

oikeissa palvelutilanteissa. Lisäksi palvelusta 

tehtiin mobiililaitteissa toimiva prototyyppi, 

jota testattiin matkailijoiden käytössä.

TESTATTAVA
PROTOTYYPPI

KONSEPTI 
KONSEPTIKUVAUS JA ROADMAP

NYKYTILA JA TULEVAISUUS
SELVITYSTYÖ

KÄYTETYT PALVELUMUOTOILUN KÄYTTÄJÄKESKEISET TYÖKALUT JA MENETELMÄT

Taustakysely – Havainnointi – Dokumentointi – Yhteissuunnittelu – Brainstorming – Työpajat – Visualisointi – Palvelupolku – Blueprint – Prototypointi –Haastattelut – Itsedokumentointi

Johdanto / Konseptointityön vaiheet
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Projektin lopputuotokset

1. NEUVONTAPALVELUIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS -KARTOITUS

Näkemys eteläisen Suomen matkailuneuvonnan ja seudullisen yhteistyön 

nykytilasta kerätyn ja analysoidun aineiston sekä työpajatyöskentelyn pohjalta

2. TULEVAISUUDEN MATKAILUN NEUVONTAPALVELUIDEN KONSEPTI

Projektin aikana palvelumuotoilun keinoin kehitetyt yhteiset toimintamallit, kehittämistarpeet ja tulevaisuuden 

uudet  palveluideat on työstetty toimintaa ohjaavaksi konseptiksi, joka käsittelee mm. seuraavia aiheita

● Matkailuneuvonnan seudullinen yhteistyö- ja rahoitusmalli

● Yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja uusien digitaalisten palveluiden mahdollisuudet 

● Palveluiden tuottavuus ja mittaaminen 

3. PILOTTIKOKEILU JA SEN TULOSTEN ANALYSOINTI

Projektin aikana pilotoitiin konkreettisesti vuorovaikutteista chat-palvelua neuvontapalvelijoiden käytössä. 

Konseptidokumentin osana on yhteenveto kokeilusta sekä tulosten perusteella näkemys chat-palvelun 

hyödyllisyydestä ja kehittämisestä, mikäli palvelu otetaan pysyväksi toimintatavaksi seudullisissa 

neuvontapalveluissa. Chat-palvelu todentaa konseptissa esitettyjä toimintatapoja käytännössä uuden sähköisen 

palvelun avulla. 

3. ROADMAP JA YHTEENVETO 

Kooste konseptissa esitetyistä ehdotuksista ja yhteenveto tärkeimmistä ajatuksista ja kehityspoluista

Johdanto / Projektin lopputuotokset
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Nykytila
Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden 
ja yhteistyön kartoitus
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Nykytila
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Neuvontapalvelu  matkan kaikissa vaiheissa 

ajasta ja paikasta riippumattomasti

Matkailuneuvonta on perinteisesti keskittynyt fyysisiin palvelupisteisiin. 

Palveluneuvonta tapahtuu pisteissä kasvokkain, mutta matkailijat ovat 

yhteydessä myös puhelimella ja sähköpostitse. 

Yhteisöllinen internet ja mobiililaitteiden käyttö ovat kuitenkin muuttaneet 

matkailualaa merkittävästi ja matkailijoiden palvelutarpeet ovat muuttuneet. 

Palveluiden käyttö ja tarve on entistä enemmän riippumatonta ajasta ja 

paikasta. Sosiaaliset verkostot ja muiden matkaajien suositukset vaikuttavat 

siihen, kuinka matkailija valitsee kohteen, majoituksen ja harrastukset 

kohteessa. Maailmassa on lukuisia matkailijoiden käyttämiä yhteisöllisiä 

verkkopalveluita, verkkosivustoja ja majoituksen välittäjiä (suosituimpina 

booking.com, tripadvisor.com ja hotels.com), jotka auttavat matkailijaa 

neuvomaan itse itseään. 

Suomessa matkailijalle on tarjolla kasvavasti wlan ja wifi –verkkoja ja matkailija 

haluaa löytää tarvitsemansa mobiililla nopeasti ja helposti. Matkapuhelimien 

datayhteyksien käyttö muuttuu jatkuvasti edullisemmaksi. Fyysisen 

matkailuneuvonnan tarve vähenee ja paine esitteiden ja muiden materiaalien 

digitalisoinnista kasvaa. Jotta neuvonta pystyy palvelemaan matkailijoita 

tulevaisuudessakin, on tärkeää huolehtia palvelun löydettävyydestä verkosta 

sekä uusien, digitaalisten palvelukanavien kehittämisestä.  

Esimerkkejä lukuista matkailijoiden 
itsepalvelua helpottavista  
verkkopalveluista. 

Matkailuneuvonnan nykytila  / Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden ja yhteistyön kartoitus
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Asiakaskokemus syntyy monikanavaisesta matkasta

Tänä päivänä asiakaskokemuksen palvelupolku syntyy useista kontaktipisteistä. Osa näistä tapahtuu palveluntarjoajan 

hallitsemissa ympäristöissä, mutta suurin osa verkossa, digitaalisissa palveluissa ja sosiaalisessa mediassa. Kontaktipisteet

ja niihin liittyvät palvelut muotoutuvat ja uudistuvat jatkuvasti. Jotta asiakas tavoitetaan matkan eri vaiheissa, ja jotta 

asiakasta voidaan palvella nykyaikaisesti hänen toivomallaan tavalla, tulee tulevaisuuden matkailuneuvonnan 

suunnittelussa ottaa huomioon sähköisten kanavien merkitys.

Matkailuneuvonnan nykytila  / Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden ja yhteistyön kartoitus
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Priorisoidut eteläisen Suomen matkailun 
neuvontapalveluiden kehittämistarpeet

Projekti käynnistyi taustoittavalla kyselytutkimuksella (Ks. vastaajat liite 2. Eteläisen Suomen 

matkailuneuvonnan nykytilan kartoitus -kysely), joka laadittiin tunnistettujen tarpeiden pohjalta 

nykytilan ja tulevaisuuden toiveiden sekä ideoiden kartoittamiseksi. Tulevaisuuden toimintamalleja ja 

matkailijoiden tarpeita on kartoitettu lisäksi kotimaisia ja ulkomaisia palveluita benchmarkaamalla ja 

näkemys matkailun neuvontapalveluiden nykytilasta  on muodostunut projektin aikana tutkimusten,  

matkailijaprofiilien, työpajatyöskentelyn ja haastatteluiden pohjalta.

Kyselyn vastauksia,  ajatuksia ja näkemyksiä työstettiin projektin alkuvaiheessa yhteisissä 

työpajoissa, joissa priorisoitiin tulevaisuuden matkailun neuvontapalveluiden 

kehittämistarpeet seuraavasti:

Seudullinen yhteistyö sekä 
riippumattomuus ajasta ja paikasta

● Neuvontapalvelijoiden välinen yhteistyö kuntarajoista riippumatta

● Seudullisesti koordinoitu ja rahoitettu toimintamalli

● Oikeiden palvelutuokioiden ja kontaktipisteiden tunnistaminen matkailun palvelupolulla

● Asiakkaan palvelu matkan eri vaiheissa

● Uudet sähköiset palvelut  ja niiden jatkuva kehittäminen käyttäjälähtöisesti

Matkailuneuvonnan nykytila  / Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden ja yhteistyön kartoitus
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Matkailuneuvonnan tarkoitus

Matkailuneuvonnan 

päätehtävä on tarjota tietoa 

kohteessa jo oleville sekä 

kohteeseen matkaa 

suunnitteleville matkailijoille.

Lähde: 
Osallistavat työpajat 

& Noora Pihlainen: Asiakastyytyväisyys ja  
kaupunkibrändin näkyvyys Helsinki-
Vantaan  lentoaseman 
matkailuneuvonnassa 2012

Matkailuneuvonnan nykytila  / Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden ja yhteistyön kartoitus
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Matkailuneuvonnan infopisteiden sijainti

Uusimaa 

Ks. LIITE 1. Eteläisen Suomen matkailuneuvonnat

Matkailuneuvonnan nykytila  / Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden ja yhteistyön kartoitus

16



Matkailuneuvonnan 

infopisteiden sijainti

Päijät-Häme

Ks. LIITE 1. Eteläisen Suomen matkailuneuvonnat

Matkailuneuvonnan nykytila  / Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden ja yhteistyön kartoitus
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Matkailuneuvonnan 

infopisteiden sijainti

Kanta-Häme

Ks. LIITE 1. Eteläisen Suomen matkailuneuvonnat

Matkailuneuvonnan nykytila  / Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden ja yhteistyön kartoitus
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Matkailija ei tunne kuntarajoja.
Matkailijaa tulee pystyä ohjaamaan kiinnostustensa 
pariin yli kuntarajojen.

Kuvalähde: visithelsinki.fi

Matkailuneuvonnan nykytila  / Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden ja yhteistyön kartoitus
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Matkailuneuvontojen erilaiset tehtävät

Monessa kunnassa neuvontapalvelut toimivat osana markkinointia ja viestintää 

ja matkailuneuvojan työ on vain pieni osa muuta markkinointi- ja viestintätyötä. 

Esimerkkejä työrooleista ja -tehtävistä:

MATKAILUNEUVONTA/ASIAKASPALVELU

● Neuvonta kaupungin yleisissä asioissa sekä matkailuun liittyvissä asioissa, luvista bussilippuihin.

● Kotimaisten ja ulkomaalaisten asiakkaiden neuvonta- ja opastuspalvelut (Helsinki-Vantaalla myös  myös seudullinen ja koko 

Suomen kattava neuvonta)

● Matkailutuotteiden myynti (vaihtelevia tuotteita, kuten matkaliput, matkamuistot, kalastusluvat)

VIESTINTÄ, SISÄLLÖNTUOTANTO JA -HALLINTA

● Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja yritysyhteistyö 

● Internetsivujen sisällöntuotanto ja päivitys

● Some-kanavien sisällöntuotanto

● Tiedonkeruu ja päivittäminen

● Esitteiden ja lehtien toimittaminen, taitto ja postitus

● Ilmoitusten laatiminen ja toimittaminen julkaisuihin

● Tapahtumatiedotus

● Matkailumateriaalien suunnittelu ja toimitus

● Sähköisten karttasivujen päivitys

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014
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Matkailuneuvontojen erilaiset tehtävät

TOIMISTOTEHTÄVÄT

● Esitelähetykset, esitteiden jakelu matkailukohteisiin ja esitevarastojen hoito

● Myyntityö, kassanhoito, tilitykset

● Info-screenien päivitys

● Matkailun tilastointi

● Tietojen keruu ja hallinta, median aktiivinen seuraaminen

● Tietokannan ja erilaisten listojen laatiminen ja päivitys

● Osallistuminen erilaisiin ammattitapahtumiin (esim. Suoma)

● Yhteistyö sidosryhmäkontaktien ja  yhteistyökumppaneiden kanssa

PROJEKTIT, TYÖRYHMÄT JA MUUT TEHTÄVÄT

● Yhteistyö paikallisten matkailutoimijoiden yms. kanssa

● Messutilaisuuksien suunnittelu

● Osalistuminen eri projekteihin, työryhmiin ja asiakastilaisuuksiin asiantuntijaroolissa

● Osallistuminen julkaisujen suunnitteluun ja oikolukuun

● Osallistuminen messuille ja tapahtumatuotantoihin

● Uusien työntekijöiden ja harjoittelijoiden perehdytys ja opastaminen

● Presentaatiot ja koulutustilaisuudet sidosryhmille

Matkailun neuvontapalveluiden uudelleenorganisointi seudullisesti 

vaatii myös myynnin, markkinoinnin ja viestinnän roolien uudelleen 

tarkastelua ja yhteisiä tavoitteita.

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014
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Matkailuneuvontapalveluiden rahoitus

Kuntien matkailuneuvonta rahoitetaan nykyisellään lähes poikkeuksetta kuntien ja kaupunkien 

matkailubudjeteista. Muutamilla eteläisen Suomen kunnilla rahoitusta saadaan myös yrityksiltä 

yhteismarkkinoinnin kautta. 

Lentoaseman seudullinen matkailuneuvonta on koko pääkaupunkiseudun yhteinen neuvontapiste.. 

○ Infopistettä rahoittavat Helsingin (75 000 €), Vantaan (40 000 €) ja Espoon kaupungit (40 000 

€), Uudenmaan liitto (70 000 €) ja MEK (40 000 €). Rahoitusjakson kesto on kolme vuotta.

○ Toimintaa operoi Helsingin Markkinointi (Helsingin kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö)

○ Finavia tukee toimintaa tarjoamalla tilan. 

Seudullinen matkailuneuvonta eteläisessä Suomessa on vahvasti pääkaupunkiseutu-

vetoista. Pienempien kuntien on vaikea saada kohteitaan ja palveluitaan esiin 

kotimaisella tai kansainvälisellä tasolla, sillä riittäviä budjetteja ei ole käytössä. Koko 

eteläisen Suomen matkailu hyötyisi, jos seudullinen tarjooma saataisiin myös pienten 

kuntien osalta paremmin esille. Kattavamman tarjooman kansainvälinen näkyvyys 

tekee eteläisestä Suomesta matkailijalle kiinnostavamman ja monipuolisemman 

kohteen, jossa riittää kiinnostavaa tekemistä ja kannattaa viipyä pidempäänkin.

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014
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Matkailuneuvontapalveluiden 

budjetit ja suurimmat kulut

Suurin osa kaikkien kuntien matkailuneuvontojen kuluista on henkilöstökuluja. 

Matkailuneuvontojen muoto ja koko vaihtelevat eri kunnissa suuresti. Neuvontapalveluita 

tuotetaan useissa kunnissa oman työn ohella matkailumarkkinoinnin yksikössä. Kuluja muodostuu 

myös markkinoinnista ja erilaisten markkinointimateriaalien kuten esitteiden tuotannosta. 

Esimerkkejä matkailubudjeteista 2013:

Visit Espoo: 850 000 €

Järvenpään kaupunki: 110 000 €

Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto: 3 900 000 €

Loviisan kaupungin matkailutoimisto: 300 000 €

Vihdin kunta: 15 000 €

Sipoon kunta: 10 000-15 000 €

Raaseporin kaupungin matkailutoimisto: 300 000 €

Lohjan Matkailupalvelukeskus: 250 000 €

Hangon kaupungin matkailutoimisto: 270 000 €

Henkilöstöresursseja voitaisiin tehokkaammin ohjata yhteiseen sisällöntuotantoon, 

mikäli markkinointimateriaaleja, esitteitä ja sisältöjä pystyttäisiin tuottamaan 

yhteistyössä tulevaisuudessa. Myös digitaalisilla palveluilla ja automatisoiduilla 

hakuratkaisuilla voitaisiin nopeuttaa palvelua ja näin vapauttaa resursseja.

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014
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Asiakasmäärät sesonkina ja sen ulkopuolella

Helsinki on ylivoimainen ykkönen matkailuneuvontojen matkailijamäärissä, sesonkiaikaan 

neuvontapisteissä vierailee yli tuhat matkailijaa päivässä. Muiden kaupunkien neuvontapisteissä fyysisiä 

käyntejä on päivittäin muutamista satoihin. Sesonkiaikaan vierailijamäärät kasvavat ja osa kunnista tarjoaa 

sesonkiaikaan neuvontapalveluita esimerkiksi torilla, tapahtumissa tai suosituimpien kohteiden yhteydessä.  

Esimerkkejä keskimääräisistä  kävijämääristä neuvontapalvelupisteissä sesonkiaikaan:

Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto: 1136  asiakasta/päivä

Raaseporin kaupungin matkailutoimisto: 250 asiakasta/päivä

Lohjan Matkailupalvelukeskus: 20 asiakasta/päivä

Järvenpään kaupunki: 8 asiakasta/päivä

Mäntsälän kunta: alle 1 asiakasta/päivä

Ongelmana asiakkaiden palvelemisessa kautta vuoden ovat  pienet henkilöresurssit ja toisaalta 

neuvontapisteiden suppeat aukioloajat. Neuvontapalvelut ovat useissa kunnissa myös 

kesäaikaan auki vain toimistoaikoina, jolloin moni matkailija jää ilman palvelua. Matkailijoiden 

määrät ovat kasvussa ja esimerkiksi Helsingissä vuoteen 2012 verrattuna asiakasmäärät ovat 

kasvaneet 24 %.  Henkilöresurssien puutetta voitaisiin taklata yhteisesti tuotetuilla digitaalisilla 

palveluilla.

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014

Matkailuneuvonnan nykytila  / Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden ja yhteistyön kartoitus



Useiten kysytyt kysymykset matkailuneuvonnoissa

Yleisimmät kysymykset kuntien matkailuneuvonnoissa liittyvät 

● majoitukseen

● liikenneyhteyksiin

● ruokailuun

● nähtävyyksiin

● luontoon

● tapahtumiin

● karttoihin

● reittineuvontaan

● kunnan palveluiden aukioloaikoihin 

Neuvontapalvelupisteissä, erityisesti Helsinki-Vantaan seudullisessa 

neuvontapalvelupisteessä, ruuhkaa voitaisiin purkaa digitaalisten näyttöjen avulla, 

joiden sisältö vastaa nopeasti ja helposti yleisimpiin kysymyksiin. 

Usein kysytyt kysymykset vastauksineen kannattaa tuoda myös olennaiseksi sisällöksi 

kuntien matkailupalveluiden verkkosivuja. 

Jos tärkeimmät tiedot saataisiin tuotettua digitaalisiksi sisällöiksi ja 

helposti löydettäväksi, vähennettäisiin neuvontapalveluiden kuormaa. 

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --osahankkeessa 
mukana oleville tahoille / 2014
sekä pilottikokeiluun osallistuneiden kuntien listaukset 
usein kysytyistä kysymyksistä
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Sähköisten yhteydenottojen määrä on kasvussa

Kasvotusten tapahtuvan matkailuneuvonnan lisäksi ihmiset kysyvät neuvoa sähköpostitse ja 

puhelimitse. Sähköpostikyselyiden määrä on ollut nousussa suhteessa puheluiden määrään. Myös 

sosiaalisen median kautta ollaan yhteydessä satunnaisesti. Yhteydenottoja tulee päivittäin, mutta 

keskimäärin melko vähän. Sesonkina yhteydenottojen määrä kasvaa kaikissa kunnissa.

Yhteydenottojen määrä ei kyselyn mukaan korreloi kunnan koon ja matkailijamäärien kanssa. 

Syitä voi olla useita, kuten se, että matkailijat eivät löydä haluamaansa tietoa kunnan verkkosivuilta 

ja kysyvät siksi matkailuneuvojalta. Toisaalta, matkailijaa kiinnostava verkkosisältö saattaa lisätä 

yksityiskohtaisemman tiedon tarvetta. Osittain vähäiseen kyselyiden määrään voi olla syynä myös 

yhteystietojen heikko löytyvyys kuntien verkkosivuilta ja varsinkin puhelinkyselyissä 

neuvontapalveluiden aukiolo toimistoaikaan rajoittaa yhteydenottoja.

Suuri osa ihmisistä selvittelee kohdetietoja etukäteen verkosta ja luottaa erilaisten 

sosiaalisten medioiden palveluiden suosituksiin. Matkailuneuvontaan ollaan kuitenkin 

yhteydessä silloin, kun haluttua tietoa ei löydy verkosta helposti. Jotta matkailijaa 

voitaisiin palvella matkan kaikissa vaiheissa, tulisi palvelun olla saavutettavissa silloin, 

kun matkailija etsii tietoa. 

Mikäli digitaalisilla, asiakaslähtöisillä ja kiinnostavilla sisällöillä voitaisiin 

lisätä tietoa seudullisista aktiviteeteista ja tapahtumista, 

olisi mahdollista saada matkaaja kiinnostumaan, pidentämään viipymää 

ja sitä kautta lisätä matkailutuloa.

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014

Matkailuneuvonnan nykytila  / Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden ja yhteistyön kartoitus

26



Kuntien välinen ja seudullinen yhteistyö 
sekä yritysyhteistyö matkailun neuvontapalveluissa

Tähän mennessä  suurin osa eteläisen Suomen kunnista on  tehnyt  jonkintasoista seudullista yhteistyötä 

tai yritysyhteistyötä matkailun osalta, mutta neuvontapalveluissa yhteistyö on ollut vähäistä. 

● Pääkaupunkiseudun seudullisen matkailuneuvonnan järjestäminen, rahoitus ja kumppanuudet ovat 

Helsingin vetovastuulla. Tärkein seudullista matkailuneuvontaa kuntarajojen yli tarjoava piste on 

Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullinen matkailuneuvonta.

● Pääkaupunkiseudulla matkailuneuvonnan yhteistyötä on tehty mm. materiaalitoimituksissa, 

virastojen välillä, suurtapahtumien ja kongressien neuvontapalveluissa, yhteistyönä 

neuvontapalveluiden välillä ja matkailumarkkinoinnissa.

● Espoon Matkailu tekee yhteistyötä myös Espoon Kaupungin Yhteispalveluiden kanssa, 

jossa neuvontapalvelut on järjestetty yhteistyössä. 

● Lahden seudulla matkailuneuvonta on järjestetty yhteisessä neuvontapisteessä ja kustannukset on 

jaettu yhteistyössä ympäristötoimen, kaupungin sähköisten palveluiden, matkailun sekä 

Kauppakeskus Trion neuvonnan kanssa.

● Kaupungit tekevät yritysyhteistyötä oman kuntansa matkailupalveluyritysten kanssa sekä järjestävät 

yhteisiä infotilaisuuksia alueen toimijoille. Neuvontapalvelut ovat olleet näissä mukana.

Eteläisen Suomen kuntien matkailuneuvontojen välinen yhteistyö rajoittuu tällä hetkellä 

esitelähetyksiin ja satunnaisiin puhelintiedusteluihin silloin, kun kysytään neuvoa kohteesta, 

josta oman kunnan matkailuneuvojalla ei ole tietoa. Satunnaisia naapurikuntien 

yhteismarkkinointiponnistuksia on tehty, mutta laajamittaisempaa, nimen omaan 

neuvontapalveluun keskittyvää yhteistyötä ei ole tehty.

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014
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Tarvitaan
yhteistyötä
koko seudun hyväksi.
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Matkailuneuvontapalveluiden mittaaminen

Neuvontapalveluiden mittaaminen on kyselyn ja työpajoissa esiin nousseiden keskusteluiden 

pohjalta heikoissa kantimissa. Suurin osa ei mittaa toimintaa lainkaan. Toiminnan laadun, 

tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamista tehdään muutamissa kunnissa, mutta ei kovin 

systemaattisesti. 

Käytössä on seuraavanlaisia mittareita:

● Kävijätilastointi

● Asiakastyytyväisyyskyselyt ja tutkimukset

● Asiakaspalautteet eri kanavissa

● Jatkuva laatutyö, laatuverkko ja Laatutonni

● Henkilöstön tyytyväisyyden seuranta

● Sähköisten palveluiden kävijöiden seuranta

● Matkailualan yritysten säännöllinen kontaktointi

● Varausten, majoitusten ja opastusten tilastointi

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet--
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014
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Tarvitaan
mittaamista
toiminnan kehittämiseksi 
ja neuvontapalveluiden 
tarpeellisuuden todistamiseksi.
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Matkailuneuvonta myynnin ja markkinoinnin tukena

Palvelu on parasta 
markkinointia.

MATKAILU-
NEUVONTA

MARKKINOINTI MYYNTI

Neuvontapalvelut eivät tällä hetkellä tee tarpeeksi yhteistyötä 
seudullisen markkinoinnin toimintojen kanssa. Tietoa 
välitetään liiketoimintojen kesken yksisuuntaisesti niin, että 
matkailuneuvonta saa infoa lähinnä jo meneillään olevista 
kampanjoista.

Yhteistyöllä ja paremmalla tiedonvälittämiselle saataisiin 
yhteinen, parempi asiakasymmärrys, ja markkinoinnin ja 
myynnin toimenpiteet voisivat perustua enemmän 
matkailijoiden toiveisiin ja tarpeisiin.

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014
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Matkailuneuvontapalveluiden sisällöntuotanto

Kunnat ja kaupungit Etelä-Suomessa tuottavat sisältöä matkailupalveluista enimmäkseen oman alueensa 

tarpeisiin ja kanaviin; omiin esitteisiinsä ja verkkopalveluihinsa. Seudullisuus ei kuntien omien 

verkkopalveluiden sisällöissä juurikaan tule esille, matkailijan on vaikea hahmottaa Etelä-Suomen 

tarjoamia matkailumahdollisuuksia kokonaisuutena.

Kuntarajat ylittävää sisältöä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä hyvin vähän, joten 

sisällöntuotannossa tapahtuu päällekäisyyttä. Sisältö ei myöskään näin palvele parhaalla mahdollisella 

tavalla kuntarajoista välittämätöntä matkailijaa. Yhteisiä teemoja ollaan kuitenkin kehittämässä ja 

teema-esitteitäkin on jo tehty. Teemat vastaavat hyvin matkailijoiden tarpeeseen ja vähentävät 

sisällöntuotannon resurssipainetta, joten jatkossa yhteiseen, teemoitettuun sisältöön kannattaa 

panostaa.

Sisältöjen ajankohtaisuus vaihtelee kuntien välillä paljonkin, johtuen resurssien puutteesta. Toiset kunnat 

tuottavat itse aktiivisesti ja jatkuvasti omaa sisältöään, pienimmissä taas sisältö on melko staattista, eikä 

se tarjoa matkailijalle ajantasaista ja inspiroivaa tietoa.

Sisällöntuotannon joukkoistamisessa on vielä paljon parantamisen varaa. Tällä hetkellä 

hyödynnetään jonkin verran esim. matkailijoiden blogeja, mutta aktivoimalla sekä paikallisia 

asukkaita, yrittäjiä että matkailijoita, voitaisiin kunnan omien resurssien puutetta helpottaa.

Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --
osahankkeessa mukana oleville tahoille / 2014
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Digitaaliset neuvontapalvelut neuvontapisteissä

Yleisesti ottaen neuvontapalveluilla on käytössään verkkosivut, monia erilaisia sosiaalisen median kanavia ja 

jopa täsmätarkoituksiin kehitettyjä matkaajaa palvelevia applikaatioita. Näiden käyttö kuitenkin korostuu 

ennen matkaa tai matkan aikana, mutta eivät sinällään helpota neuvontapisteessä asioivien ihmisten 

itsepalvelua.

Neuvontapisteiden tärkein digitaalinen asiakkaan itsepalvelua helpottava apuvälinen on maksuton ja 

langaton verkkoyhteys, joka löytyy toistaiseksi valitettavan harvasta pisteestä. Asiakkaille on kuitenkin 

tarjolla ilmaisia, kiinteitä nettipisteitä, joita he voivat käyttää itsepalveluun. Tällä hetkellä monissa 

neuvontapalvelupisteissä asiakkaan on mahdollista käyttää itsepalvelupistettä vapaasti tiedonhakuun. 

Kannattaakin huomioida, että itsepalvelupiste, jossa pääsy on lukittu esimerkiksi kunnan omille 

verkkosivuille, ei palvele matkailijan tarvetta etsiä tietoa haluamallaan tavalla. 

Muutamissa neuvontapisteissä on hyödynnetty myös digitaalisia näyttöjä, jotka markkinoivat sekä infopistettä 

että alueen tarjontaa. Näyttöjen sisältö on osin mainosrahoitteista, osin kunnan asioiden, kuten tapahtumien 

promootiota. Sisällön räätälöinti matkailijoiden tarpeisiin on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, jotta 

digitaalisista näytöistä saa parhaan hyödyn irti. 

Neuvontapisteissä ymmärretään hyvin digitaalisten palveluiden tuomat lisähyödyt. Pisteistä löytyy 

asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja verkkopäätteitä ja satunnaisia digitaalisia infotauluja, mutta 

paljon on vielä tehtävää, jotta neuvontapisteissä pystytään tarjoamaan aidosti asiakaslähtöisiä 

digitaalisia sisältöjä ja helpottamaan asiakkaan itsepalvelua.

Harvassa pisteessä digitaalisuutta hyödynnetään systemaattisesti. 
Lähde: Solitan kyselytutkimus TouNet --osahankkeessa 
mukana oleville tahoille / 2014
sekä vierailut neuvontapisteissä
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Esimerkki: 

Visit Helsingin verkkoläsnäolo 

tavoittaa matkailijan monessa 

kontaktipisteessä
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Digitaaliset palvelut sijaitsevat fyysisissä palvelupisteissä. 

Tarvitaan parempia digitaalisia 
palveluita helpottamaan matkailijan 
palvelua ajasta ja paikasta 
riippumatta.
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Yhteenveto: Matkailun neuvontapalveluiden nykytila

ASIAKASPALVELIJA MATKAILIJAT

Resurssit laadukkaaseen 

sisällöntuotantoon
Tarpeita vastaavan sisällön 

löytyminen nopeasti ja helposti

Ma-Pe, 09:00-16:00

Toimistoajat

24/7

Tarve tiedolle toimistoaikojen ulkopuolella, 

kaikissa matkan vaiheissa

Kuntarajojen sisällä toimiminen, 

seudullisen kokonaisuuden 

hahmottaminen

Ei näe kuntarajoja, 

eikä välitä niistä. 

Palvelun vastaaminen 

asiakkaiden tarpeeseen
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Yhteenveto: Matkailun neuvontapalveluiden nykytila

Matkailijaa tulisi palvella kaikissa matkan vaiheissa; matkan suunnittelusta kohteeseen siirtymiseen, perillä olosta 
paluumatkaan ja mahdolliseen palautteen saamiseen. Tällä hetkellä ajasta ja paikasta riippumaton palvelu toteutuu 
vain osittain.

Suurimpana haasteena on se, että matkailijoille tarjotaan tällä 
hetkellä palvelua fyysisissä neuvontapisteissä, joiden aukioloajat 
eivät sovi yhteen matkailijan tarpeiden kanssa.
Matkailija ei ole avun tarpeessa vain kello yhdeksästä neljään arkipäivinä, vaan hän kaipaa tietoa juuri sinä hetkenä 
ja siinä paikassa, kun tarve ilmenee.

Pienten kaupunkien ja kuntien vähäiset resurssit vähentävät asiakaspalvelun laatua. Sen sijaan että matkailijoita 
autettaisiin auttamaan itse itseään, sitoo matkailuneuvonta nyt resursseja fyysisiin toimipisteisiin ja 
henkilökohtaisiin, aikaa vieviin kohtaamisiin.

Seudullisia yhteisesitteitä tuotetaan, mutta haasteeksi nousee näiden esitteiden löydettävyys. Esitteitä saa 
fyysisistä neuvontapisteistä, mutta tämä ei palvele ihmisiä matkan suunnitteluvaiheessa. Osa esitteistä on 
saatavissa digitaalisessa muodossa, mutta tällöinkin haasteeksi nousee niiden löydettävyys. Digitaalinen formaatti 
itsessään ei palvele, jos matkailija ei onnistu löytämään tätä infoa sähköisistä kanavista. Nykyajan ihmiset osaavat 
luontevasti hakea itse neuvoa hakukoneiden avulla. Tällä hetkellä matkailuneuvonnan tuottamat sisällöt ja 
digitaaliset palvelut eivät vain ole tarpeeksi hyvin hakukoneoptimoituja, jotta ne nousisivat hakutuloksissa ihmisten 
tietoisuuteen.

Etelä-Suomen matkailun seudullinen verkkopalvelu (visithelsinkiregion.fi) on nimellisesti olemassa. Tätä palvelua ei 
ole kehitetty, se on vain listaus eri paikkakunnista ja ohjaus kyseisten paikkakuntien omiin palveluihin. Sisältöä ja 
matkailuneuvontapalvelua ei siis tästä osoitteesta toistaiseksi saa.
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Nykytilan kartoituksessa tehdyn kyselytutkimuksen ja tehtyjen työpajojen pohjalta voidaan 
todeta, että on tarve kehittää yhteistyötä eri kaupunkien neuvontapalveluiden kesken.

Seudullisen yhteistyön edut:

● Yhteiset, mitattavat seudulliset tavoitteet joihin toimintaa ja kehitystä voidaan peilata

● Yhteinen konsepti, jonka avulla taataan laadukas palvelukokemus läpi koko seudun

● Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, kun työtä voidaan jakaa kuntien kesken

● Parempi neuvontapalvelijoiden välinen tiedonjako, joka edistää paikallistietouden 

syventämistä ja levittämistä, parantaen näin asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä

● Sähköisen myyntikanavan tehokkaampi kehittäminen

Kehittämisen tärkeimmät teemat  voidaan jakaa nykytilan kartoituksen pohjalta seuraavaksi

Yhteistyö palvelutavoissa, tiedon jaossa ja sisällöntuotannossa

Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittäminen 
ajasta ja paikasta riippumattomiksi

Sähköisten palveluiden kehittäminen

Matkailun neuvontapalveluiden kehittämisteemat

Matkailuneuvonnan nykytila  / Matkailun seudullisten neuvontapalveluiden ja yhteistyön kartoitus
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Yhteenveto: 
Matkailijan tarpeen ja 
neuvontapalveluiden 
tarjonnan tulee kohdata.
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Konsepti

● Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut
● Keskeiset näkökulmat ja kehittämiskohteet
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● Konseptin tarkoitus

● Seudullisen matkailuneuvonnan päätehtävä

● Seudullisen matkailuneuvonnan priorisoidut kehittämistarpeet

● Matkailuneuvonnan konsepti pähkinänkuoressa

● Matkailuneuvonnan palvelupolku

● Matkailuneuvonnan yhteistyömahdollisuudet ja toimintatavat eri 

kanavissa

● Matkailun palveluprosessi jatkuvassa muutoksessa

● Matkailuneuvonnan palveluprosessi tulevaisuudessa

Tulevaisuuden matkailun 
neuvontapalvelut
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Konseptin tarkoitus

Konsepti määrittelee millaista neuvontapalvelun tulee olla, jotta se 

tarjoaa tulevaisuudessa asiakashyötyä, helpottaa seudullista yhteistyötä 

ja neuvontapalvelijoiden työtaakkaa. 

Konsepti hahmottelee tulevaisuuden palvelun kokonaisuutena. Se 

kertoo suuntaviivat palvelulle ja palvelun takana olevat periaatteet ja 

ajatukset sekä kokoaa yhteen käytetyt työkalut ja työpajojen tulokset. 

Konsepti palvelee matkailun neuvontapalvelijoita sekä päättäjiä
uusien palvelumallien ja toimintatapojen kehittämisessä ja yhteistyössä.

Konsepti esittelee tulevaisuuden mahdollisuuksia ja toimii 

päätöksenteon välineenä neuvontapalveluita koskevien hankkeiden suunnittelussa.

Konsepti esittelee uusia kehitysideoita, 
joilla matkailijoita palvellaan paremmin ja asiakaslähtöisemmin tulevaisuudessa, 

sekä esittelee käytännössä testatun palveluidean pilottikokeilun tuloksia.

Konsepti / Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut
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Seudullisen matkailuneuvonnan päätehtävä

Seudullisen matkailuneuvonnan

päätehtävä tulevaisuudessa on 

tarjota tietoa kohteessa jo oleville 

sekä kohteeseen matkaa 

suunnitteleville matkailijoille 

kuntarajoista riippumatta.

Konsepti / Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut
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Seudullisen matkailuneuvonnan priorisoidut
kehittämistarpeet

Tiedonhaun 
helpottaminen 

ja tiedon välittäminen

Kollegojen kesken, taustaorganisaatioille, 

yhteistyöyrityksille ja asiakkaille

Oikea, ajantasainen tieto helposti ja nopeasti, 

ajasta ja paikasta riippumatta, 

käyttäjälle mieluisessa kanavassa.

Seudullinen 
yhteistyö

Kuntarajat ylittävä, seudullinen 

yhteistyö neuvontapalveluiden järjestämisessä.

Vähenevien resurssien tehokas hyödyntäminen 

ja uudelleensuuntaaminen sisällöntuotantoon.

Asiakkaan palvelu missä ja milloin tahansa, 

kaikissa matkan vaiheissa.

24/7
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Matkailuneuvonnan konsepti pähkinänkuoressa

Tarjoamme seudullista palvelua, 

joka on helposti saavutettavissa, 

juuri siinä paikassa ja siinä hetkessä, 

missä asiakas neuvontaa tarvitsee.

Asiakas ei tunne kuntarajoja ja siksi tulevaisuuden matkailuneuvontapalvelut pitää pyrkiä tuottamaan 

seudullisessa yhteistyössä, asiakaslähtöisesti. Tulevaisuudessa emme pakota asiakkaita etsiytymään 

luoksemme fyysisessä ympäristössä ja sen rajoitteissa, vaan mahdollistamme hyvän palvelun ajasta ja 

paikasta riippumattomasti, digitaalisessa toimintaympäristössä. 

Tulevaisuudessa asiakkaat osaavat vaatia parempia mahdollisuuksia itsenäiseen neuvojen hakemiseen 

silloin kuin haluavat, siellä missä haluavat. Itsepalvelu onkin yhä enemmissä määrin parempaa palvelua.

Yhdessä tuotetut digitaaliset ratkaisut auttavat tuottamaan neuvontapalveluita nykyistä 

tehokkaammin ja suuremmille asiakasmäärille, samoilla resursseilla. Perusprosessien 

automatisoiminen vapauttaa asiantuntijat palvelemaan asiakkaita niissä tilanteissa, joissa 

itsepalvelu ei riitä tai onnistu. Tulevaisuudessa resursseja tulee myös ohjata entistä 

voimakkaammin asiakaslähtöisten, kiinnostavien sisältöjen ja palvelukonseptien kehittämiseen.

Konsepti / Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut
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Matkailijalle on 
tarjottava neuvontaa

kaikissa 
matkan 
vaiheissa.
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Matkailuneuvonnan palvelupolku

Digitaalinen toimintaympäristö mahdollistaa asiakkaan palvelemisen matkan kaikissa 

vaiheissa. Sisällöntuotantoa ja palveluja tulee tarjota asiakassegmenttien mukaisesti ja 

matkustamisen eri vaiheet; unelmointi, suunnittelu, varauksen teko, matkanteko, sosiaalinen 

jakaminen ja muisteleminen ovat tärkeässä osassa uutta liiketoimintaa kehitettäessä.

1.
Tutustuminen 
kohteeseen ja 

matkailu-
palveluiden 

tarjontaan ennen 
matkaa

2.
Saapuminen 
kohteeseen ja 

matkailu-
neuvonnan 
pisteeseen

3.
Palvelu ja neuvonta 

kohteessa 
ja muiden 

palveluiden 
ostaminen

4.
Asiakaspalaute, 

suosittelu, 
word of mouth

● Neuvontapalveluiden sisältöjen 
katselu verkossa

● Tiedustelut puhelimitse, 
sähköpostilla, chat-palvelulla jne.

● Sosiaalinen media

● Tuttavien suositukset ja neuvot

● Matkalla ja kohteeseen saapuessa 
informaatio digitaalisilla näytöillä 
ja mobiilisovelluksissa

● Paikallisten ihmisten tapaaminen 
(esim hotelli, kauppakeskus)

● Informaation etsiminen ja 
vastaanottaminen verkosta

● Sosiaalinen media

● Mobiilineuvontapalvelut, kuten 
applikaatiot ja chat-palvelu

● Henkilökohtainen neuvonta kasvokkain

● Esitteiden lukeminen

● Palveluihin tutustuminen neuvonnassa

● Informaation kysyminen ja hankkiminen

● Keskustelu asiantuntijoiden kanssa

● Digitaalisten sisältöjen haku ja katselu 
neuvonnassa

● Mobiilineuvontapalvelut, kuten applikaatiot 
ja chat-palvelu

● Kommentointi

● Keskustelu

● Palaute  puhelimitse, 
sähköpostilla, chat-palvelulla 
ja muissa. sähköisissä 
kanavissa

Konsepti / Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut
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Matkailuneuvonnan yhteistyömahdollisuudet ja toimintatavat eri kanavissa

Kanavat

1. 
Tutustuminen kohteeseen ja 

palveluihin ennen matkaa

2. 
Matka ja saapuminen 

kohteeseen

3. 
Neuvontapalvelu 

kohteessa

4. 
Asiakaspalaute 

ja jälkihoito

Verkkopalvelu Seudullista palvelua ja sisältöä Seudullista palvelua ja sisältöä Seudullista palvelua ja sisältöä Seudullista palvelua ja sisältöä

Sosiaalinen media Seudullinen SoMe Seudullinen SoMe Seudullinen SoMe Seudullinen SoMe

Chat-palvelut Seudullinen chat-palvelu Seudullinen chat-palvelu Seudullinen chat-palvelu Seudullinen chat-palvelu

Email & puhelin Seudullinen asiakaspalvelu Seudullinen asiakaspalvelu Seudullinen asiakaspalvelu Seudullinen asiakaspalvelu

Langaton verkko Itsepalvelun mahdollistaminen

Messut & tapahtumat Seudullinen edustus

Hotellit, kauppakeskukset 
ja muut tilat

Itsepalvelun mahdollistaminen Itsepalvelun mahdollistaminen

Matkaoppaat ja kartat Seudulliset matkaoppaat Seudulliset matkaoppaat Seudulliset matkaoppaat

Esitteet ja etukupongit Seudulliset teemat ja tarjoukset Seudulliset teemat ja tarjoukset Seudulliset teemat ja tarjoukset

Paikallislehdet, 
aikakauslehdet, 
asiakaslehdet

Seudullinen sisältö Seudullinen sisältö Seudullinen sisältö

Fyysiset neuvontapisteet Yhteisrahoitteiset neuvontapisteet

Huomioita Digitaalisissa kanavissa on suurin 
potentiaali auttaa ihmistä matkan 

suunnittelussa. Yhteistyössä tuotetut 
digitaaliset sisällöt säästävät resursseja ja 

helpottavat matkailijan itsepalvelua

Mobiilisti toimivat palvelut auttavat 
ihmisiä jotka ovat jo liikkeellä. 

Yhteismarkkinoinnilla helpotetaan 
palveluiden löydettävyyttä. 

Fyysiset neuvontapisteet voivat palvella 
matkailijoita vain yhdessä asiointipolun 

hetkessä. Aktiivinen myyntityö ja 
matkailijan  ohjaaminen myyntikanavan 
ja yritysten palveluhakemistojen pariin  

suositeltavaa.

Kannustaminen palautteen antoon: 
mahdollisuus kehittää palvelua. 

Tarvitaan systemaattinen 
asiakaspalautteen keruuprosessi 

digitaalisiin kohtaamisiin.
Suurin kehityspotentiaali
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Matkailun palveluprosessi jatkuvassa muutoksessa

Tulevaisuuden matkailun palveluprosessissa asiakas pyrkii auttamaan yhä enenevässä 

määrin itse itseään, matkan kaikissa vaiheissa. Hän hakee ja jakaa aktiivisesti tietoa niitä 

palveluja käyttäen, mihin hän on tottunut arkielämässään (Google, Facebook jne). 

Sähköisen,reaaliaikaisen ja mobiilin itsepalvelun merkitys korostuu jatkuvasti. 

Asiakkaiden tarpeiden ennakointi on siis tärkeää, kysymyksiin on oltava vastaukset 

valmiina jo ennen kuin niitä on ehditty edes esittää. 

Tarve henkilökohtaiselle neuvonnalle nousee esiin siinä vaiheessa, kun tietoa ei itse 

löydetä, tai palvelun tarve tulee sellaisessa tilanteessa, että itsepalvelu on hankalaa (ei 

mobiililaitteita tai verkkoyhteyttä). Tulevaisuudessa henkilökohtaista palvelua 

tehostetaan ja parannetaan seudullisella yhteistyöllä. Haasteellisiin kysymyksiin ja 

kieliongelmiin saadaan apua yli kuntarajojen.

Palaute matkasta ja palvelukokemuksesta on julkista ja saavuttaa nopeasti suuren 

tietoisuuden. Asiakkaat odottavat entistä nopeampaa reagointia pyyntöihinsä. Näihin 

uusiin tapoihin ja haasteisiin on asiakaspalvelun sekä markkinoinnin vastattava 

siirtämällä resursseja tuottamaan kiinnostavaa, relevanttia ja löydettävää sisältöä sekä 

mahdollistamalla nopean reagoinnin palvelupyyntöihin ja palautteeseen.

Konsepti / Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut

49



Matkailuneuvonnan palveluprosessi tulevaisuudessa

1. 
ITSEPALVELU

2. 
ASIANTUNTIJAPALVELU

3. 
PALAUTE & JÄLKIHOITO

ASIAKAS ● Sähköinen tiedonhaku 
(Hakupalvelut)

● Vertaisverkot (SoMe)

● Henkilökohtaisen palvelun tarve

● Fyysinen tapaaminen, chat-
keskustelu, yhteydenotto (email, 
puh.)

● Sähköisen palautteen antaminen

● Julkinen keskustelu SoMessa 
(suositukset ja varoitukset)

ASIAKASPALVELIJA ● Matkailutrendien seuraaminen ja 
seudullinen tiedonjako

● Teemasisällön ja sisältöideoiden 
tuottaminen

● Palvelujen ideointi

● Henkilökohtainen palvelun 
tarjoaminen

● Fyysinen tapaaminen, chat-
palvelu, vastaaminen 
yhteydenottoon (email, puh.)

● Lisäpalveluiden myynti 
(ohjaaminen palveluhakemistoon)

● Kielipalvelut ja kollega-apu yli 
kuntarajojen

● Reagointi palautteeseen

● Palvelun laadun ja 
asiakaskokemuksen kehittäminen

● Kehittämistarpeiden viestiminen 
seutukoordinaattorille

● Sosiaalisen median seuranta ja 
palautteen hyödyntäminen

● Tärkeimpien keskustelukanavien 
ja matkailijaportaalien seuranta.

MYYNTI JA 
MARKKINOINTI

● Sähköisen kaupan lisääminen

● Palveluhakemistojen 
muodostaminen

● Näkyvyyden edistäminen

● Brändin kehittäminen

● Tiedottaminen

● Lisämyynti (myyntimateriaalin 
tuottaminen)

● Tutkimus ja tiedottaminen

● Kumppanuudet

● B2B-tilaisuudet

● Jälkimarkkinointi

● Lisämyynti

SEUTU-
KOORDINAATTORI

● Matkailutrendien seuraaminen

● Datan analysointi

● Sisältötuotannon ja palvelujen 
kehittämisen koordinointi

● Seudullisen tiedonjaon koordinointi

● Seudullisen markkinoinnin 
koordinointi

● Verkostoituminen 
matkailutoimijoiden kanssa

● Koulutuksen järjestäminen 
yrityksille asiakaspalvelijoille

● Seudullinen tiedonjako ja 
säännöllinen yhteydenpito

● Palvelukehitys ja hankkeiden 
kartoitus saadun palautteen 
perusteella

● Tärkeimpien keskustelukanavien 
ja matkailijaportaalien seuranta.

● Yhteenveto palautteista ja sen 
viestiminen seudullisesti

● Laatutonni
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1. Seudullisen matkailuneuvonnan toimintatapojen  ja yhteistyömallin kehittäminen

2. Seudullisen matkailuneuvonnan onnistumisen  mittaaminen

3. Seudullisen matkailuneuvonnan koordinointi ja rahoitus

4. Uudet digitaaliset palveluideat

5. Pilottiprojekti: Chat-kokeilu

Keskeiset näkökulmat 
ja kehittämiskohteet

Konsepti / Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut
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Seudullisen matkailuneuvonnan 
toimintatapojen ja yhteistyömallin 
kehittäminen

● Asiakkaan tarpeet tulevaisuudessa
● Neuvontapalveluiden resurssien hyödyntäminen uudella tavalla
● Neuvontapalvelijoiden tulevaisuuden työroolissa huomioitavaa
● Sähköisen asiakaspalvelun lisääminen neuvontapisteisiin
● Seudullisen yhteistyön ja asiakaspalvelijoiden välisen tiedonkulun kehittäminen
● Tunnistetut, toisiaan täydentävät yhteistyötavat
● Ehdotus yhteiseksi, seudulliseksi matkailun neuvontapalveluiden  palvelulupaukseksi
● Neuvontapalvelijoiden yhteiset toimintatavat 
● Projektin aikana käynnistetyt yhteiset toimintatavat

1.
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Asiakkaan tarpeet tulevaisuudessa

Asiakkaan matkailuneuvonnan perustarpeet pysyvät tulevaisuudessakin 

pohjimmiltaan samoina:

Ihmisillä on tarve saada oikeaa, ajantasaista ja relevanttia 

tietoa tarpeen vaatiessa, mahdollisimman helposti ja nopeasti.

Tarpeet pysyvät samoina, mutta teknologian kehittyessä odotukset ja mahdollisuudet sen sijaan 

muuttuvat. Ihmiset odottavat ja osaavat vaatia ajasta ja paikasta riippumatonta, oivaltavaa, viihdyttävää 

ja erityisesti NOPEAA palvelua, jota on saatavilla siellä, missä matkailija sattuu olemaan. Tähän nopean 

palvelun odotukseen on tulevaisuudessa pyrittävä vastaamaan entistä paremmin tarjoamalla asiakkaalle 

tarpeellista lisätietoa digitaalisesti koko alueesta vaikkapa karttapohjaisilla älypuhelinsovelluksilla tai lisättyä 

todellisuutta hyödyntävien mobiilipalveluiden avulla.

Ihmisten kärsivällisyys on laskussa ja odotusajat koetaan useissa kanavissa, erityisesti digitaalisissa, 

huonoksi palveluksi. Nopea ja toimiva neuvontapalvelu taas lisää asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista 

alueen tarjontaan, ja tämä puolestaan lisää myyntiä.

Nyt ja tulevaisuudessa tyytymättömän asiakkaan palaute leviää sosiaalisessa mediassa nopeasti ja laajalle. 

Mutta myös positiivinen palaute ja läpinäkyvä dialogi asiakkaiden kanssa saavat enemmän näkyvyyttä. 

Konsepti / Keskeiset näkökulmat ja kehittämiskohteet / 1. Seudullisen matkailuneuvonnan toimintatapojen ja yhteistyömallin kehittäminen

53



Neuvontapalveluiden resurssien 
hyödyntäminen uudella tavalla

Tulevaisuudessa palvelut digitalisoituvat ja se vaatii 

muuttaa matkailuneuvonnan tarvetta. 

Matkailijoiden asiointi luukulla on nyt jo vähentynyt ja 

tulevaisuudessa saattaa olla, että fyysisiä neuvontapisteitä 

ei enää tarvita samalla tavalla kuin nyt.

Uudet digitaaliset palvelut eivät kuitenkaan korvaa ihmisten tekemää työtä, sillä digitalisaatio 

asettaa tarpeita mm. sisällöntuotannolle ja henkilökohtaisella asiakaspalvelulle digitaalisissa 

kanavissa. Seudullisesti koordinoidulla sisällöntuotannolla voidaan helpottaa sisällöntuotannon 

taakkaa ja päällekkäisyyksiä, mikäli sisältöjä ryhdytään kehittämään systemaattisesti yhdessä ja 

yhteisistä lähtökohdista. Samoin digitaalista asiakaspalvelua voidaan tuottaa seudullisesti.

Matkailuneuvontaa tulisi tulevaisuudessa saada helposti verkosta, jokaisesta hotellista, 

kauppakeskuksesta, käyntikohteesta ym. matalan kynnyksen neuvontapisteistä. 

Myös paikallisten hyödyntämistä matkailun neuvontapalveluiden tuottamisessa tulisi kartoittaa. 

Tämä asettaa paineita sisällöntuotannolle ja oikeiden sisältöjen ja teemojen löytymiselle verkossa. 

Hyvä seudullinen sisältö helpottaa oikeiden kumppaneiden löytämistä ja palvelukustannusten 

jakamista esimerkiksi kauppakeskusten infon yhteydessä.
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Neuvontapalvelijoiden tulevaisuuden 
työroolissa huomioitavaa

● Asiakaspalvelijat voivat keskittyä matkailijan konsultointiin 

henkilökohtaisemmalla, asiakkaan tarpeet huomioonottavalla näkökulmalla

● Laajempi osallistuminen sisällöntuotantoon (esim. teemat) korostuu

● Asiakaspalvelijoiden kuormituksen vähentäminen ja parempi resursointi

● Etätyömahdollisuudet ja jalkautuminen matkailijoiden pariin

● Uudenlaiset työvuorot arki-iltaisin ja viikonloppuisin

● Nopea reagointi chat-palveluissa ja sosiaalisissa medioissa vuorokaudenajasta 

riippumatta ja seudullisessa yhteistyössä.

● Seudullinen, organisaation sisäinen tiedonjako ja yhteisen osaamisen 

kerryttäminen
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Sähköisen asiakaspalvelun lisääminen neuvontapisteisiin

Henkilökohtaisen, fyysisen palvelukokemuksen lisäksi on tärkeää, että neuvontapisteissä annetaan ihmisille 

mahdollisuus auttaa itse itseään. Ihmisten on annettava käyttää niitä työkaluja ja palveluja, jotka ovat heille 

tuttuja heidän jokapäiväisestä elämästään.

Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:

● Tarjotaan langaton verkkoyhteys, jolloin asiakas voi käyttää omaa mobiililaitettaan 

ja tuttuja palveluja

● Tarjotaan ihmisten käyttöön laitteita, kuten tabletteja. Mutta ei pakoteta ihmisiä käyttämään vain 

tiettyjä, heille tuntemattomia verkkopalveluja

● Informoidaan (esim. mainonnan keinoin) ihmisiä matkaa helpottavista sähköisistä palveluista, jotka 

ovat intuitiivisia, visuaalisia ja inspiroivia sekä selkeitä ja helppoja käyttää. Nämä palvelut voivat olla 

itse kehitettyjä, tai muiden kehittämiä, tunnettuja ja suosittuja palveluja, esim. TripAdvisor

Aukioloaikojen ulkopuolella on asiakasta palveltava myös fyysisessä neuvontapisteessä. Sähköiset laitteet ja -

palvelut neuvontapisteissä mahdollistavat palvelun mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Tabletit, 

kosketusnäytöt, infotaulut, digitaaliset kioskit jne. on pyrittävä sijoittamaan niin, että asiakkaat voivat 

käyttää niitä myös palvelupisteen ollessa suljettuna.

Interaktiiviset näytöt mahdollistavat matkailijoiden tuottaman sisällön näyttämisen (esim. Twitter-feed tai 

kyseisen kunnan TripAdvisor-suositukset.) Yhteisen seudullisen sisällön lisäksi näytöille saadaan sisältöä 

yrityksiltä, jolloin yritykset osallistuvat myös palvelun rahoitukseen. 

Annetaan siis neuvontapisteessä asioiville ihmisille 

mahdollisuus auttaa itse itseään.
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“Yhteydenpito helpottuu, kun on opittu 
tuntemaan. Kynnys madaltuu ja uskaltaa 
kysyä apua tarvittaessa.”
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Seudullisen yhteistyön ja asiakaspalvelijoiden 
välisen tiedonkulun kehittäminen

Nykyaikaisten palveluiden keskiössä ovat ihmiset ja ihmisten yhteistyöstä syntyvä sisältö. 

Helposti käyttöön otettavien sosiaalisen median palveluiden avulla on helppo jakaa tietoa 

ja tietämystä henkilöiden välillä yli yksikkö-, osasto-, työryhmä- ja projektirajojen sekä 

tehostaa päivittäistä työskentelyä ja  sitouttaa ihmisiä yhteisiin toimintatapoihin ja 

yhteishenkeen.

Uusien digitaalisten palvelutapojen avulla yhdistetään neuvontapalvelijat yli 

kuntarajojen, jolloin työnteko on tehokasta ja viestiminen helppoa. Esimerkiksi chat-

palvelu tarjoaa asiakaspalvelijoille reaaliaikaisen kommunikaatioväylän. 

Yhteistyöratkaisujen avulla parannetaan organisaatioiden ketteryyttä, oppimiskykyä ja 

valmiutta palvella sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita laadukkaammin oikeiden työkalujen ja 

informaation avulla. 

Kaikkien eri sisällöntuottajien ja sidosryhmien on tärkeää kokea tulevaisuuden 

palveluneuvonnan ideointi omakseen. Hyvin rakennettu palvelu mahdollistaa kuntien, 

paikallisten toimijoiden ja muiden asianosaisten välisen keskinäisen kanssakäymisen ja 

sisältöyhteistyön, joka tähtää lisäarvon tuottamiseen ja informaation korkeaan laatuun. 
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Tunnistetut, toisiaan täydentävät yhteistyötavat

Kevyt & Raskas

Epävirallinen

Vapaa

Perustuu verkostoitumiseen

Kevyt yhteistyömalli ohjaa neuvontapalvelijoiden 

päivittäistä toimintaa, kollegoiden välistä 

tiedonjakoa ja yhteistyön yhteistä kehittämistä.

Yhteinen rahoitusmalli

Yhteinen päätöksenteko

Vaatii organisoitumista

Yhteisten, konkreettisten ja tuloksellisten 

neuvontapalvelukonseptien ja hankkeiden kehittäminen vaatii 

kuitenkin raskaamman, seudullisesti koordinoidun ja 

päätösvaltaisen organisaatiomallin.

Yhteistyömallin kehittämisen keskeisimpänä tavoitteena on tiedon jakaminen.

Molempia malleja tarvitaan. Asiakaspalvelijoiden välinen yhteydenpito on ensimmäinen askel 

neuvontapalveluiden parantamiseen. Palvelun  systemaattinen ja pitkäjänteinen kehittäminen sekä uusien 

digitaalisten palveluiden kehittäminen vaatii kuitenkin seudullisesti organisoitua koordinointia.
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Ehdotus yhteiseksi, seudulliseksi 

matkailun neuvontapalveluiden  palvelulupaukseksi:

Kaikki asiakkaat ovat meille tärkeitä.

Reagoimme heidän tarpeisiinsa ystävällisesti, 
energisesti ja mahdollisimman nopeasti.

Annamme aina oikeaa, ajantasaista informaatiota.

Emme jätä asioita puolitiehen, vastaamme asiakkaalle 
vaikka emme hänen ongelmaansa pystyisikään 
ratkaisemaan.

Autamme kaikin keinoin, seudullisesti, rajoista ja 
siiloista välittämättä.
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Neuvontapalvelijoiden yhteiset toimintatavat 

Sekä fyysisessä että digitaalisessa kohtaamisessa kohtelemme 

asiakasta samalla kunnioituksella ja ystävällisyydellä.

● Pyrimme ymmärtämään asiakkaan toiveet ja tarpeet, sekä löydämme näihin oikeat neuvot ja 

tuotteet.

● Jos omasta kunnastamme ei sopivaa palvelua asiakkaalle löydy, tarjoamme tietoa ja tuotteita 

lähialueilta.

● Vaikka asiakkaan tarpeet eivät suoranaisesti meidän toimintaamme kuuluisikaan, pyrimme 

auttamaan asian ratkaisemisessa.

● Olemme asiakaspalveluhenkisiä, ystävällisiä ja välittömiä, kaikissa tilanteissa.

Erityishuomioita fyysiseen kohtaamiseen:

● Voit pukeutua rennosti (tasokas arkipukeutuminen), mutta pidä mielessä että asun on sovittava 

työpaikalle.

● Käytä nimi- ja kielikylttejä.

Erityishuomioita chat-kohtaamiseen:

● Vastaa mahdollisimman nopeasti, jotta asiakas tietää, että hänet on huomioitu.

● Vastaa ytimekkäästi jotta annat tehokkaan vaikutelman: ”Hetki, selvitän.”

Ärsyyntyneen asiakkaan palvelu:

● Kuuntele asiakasta ja yritä 
asettua hänen asemaansa.

● Pyri ratkaisemaan 
asiakkaan ongelma.

● Älä provosoidu, 
pysy rauhallisena.

● Pyydä palautetta ja kiitä siitä.

● Vie palaute ylemmälle tasolle.
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Projektin aikana käytetyt yhteiset toimintatavat

Projektin aikana neuvontapalvelijoiden 

seudullinen yhteistyö käynnistettiin yhteisillä työpajoilla 

ja tapaamisilla eri kuntien matkailuneuvonnoissa 

Projektissa jalkautettiin 

1. Chat-palvelu

2. Yhteistyö chat-palveluun saapuviin kysymyksiin 

vastaamisessa

3. Tiedonjako yhteisessä  Facebook-ryhmässä

1. Seudullisen matkailuneuvonnan toimintatapojen ja yhteistyömallin kehittäminen
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Projektin aikana käytetyt 

yhteiset toimintatavat:

Osallistavat työpajat
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Projektin aikana käytetyt 

yhteiset toimintatavat:

Yhteiset tapaamiset eri 
matkailuneuvonnoissa
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Projektin aikana jalkautetut 

yhteiset toimintatavat:

Chat-palvelun yhteis-
kehittäminen ja 
käyttöönotto
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Projektin aikana jalkautetut 
yhteiset toimintatavat:

Yhteisen Facebook-
ryhmän  
käyttöönotto
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Neuvontapalvelijoiden oma Facebook-ryhmä 

MIKSI

● Tiedon jakaminen asiakaspalvelijoiden kesken luo pohjan yhteistyölle ja sen kehittämiselle

● Parantaa kaikkien näkemystä toimialasta ja sen trendeistä

● Parantaa asiakaspalvelun laatua

● Mahdollistaa yhdessä kehittymisen esim. parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta

● Kustannustehokas tapa jakaa tietoa: sosiaalisen median kanavat, hangoutit

MITEN

● Neuvontapalvelijoiden yhteiseksi kanavaksi on valittu Facebook-ryhmä: Eteläsuomen 

matkailuneuvontafoorumi

● Yhdessä on sovittu, että ryhmässä vaihdetaan tietoa ja ajatuksia ja sovitaan tulevista 

kokoontumisista. Kukin osallistuu ja omalta osaltaan vastuussa ryhmän toiminnasta ja keskustelun 

herättämisestä.

● Yhteisen ryhmän tarkoituksena on mm. jakaa tietoa, parhaita käytäntöjä, uusia ideoita, 

benchmarkata, keskustella, auttaa, sopia yhteisistä tapaamisista. 

KEHITYSIDEOITA

Yhteistyö hakee vielä muotoaan, mutta seuraavia kehityskohteita on tunnistettu 

● Ryhmän kasvattaminen on tärkeää

● Keskustelujen aloitusta ja parhaiden käytäntöjen jakaminen tärkeintä 

● Uusia ideoita, ulkomailta ja kotimaasta yhteiseen jakoon

● Matkailuneuvontoja puhuttelevat trendit ja ilmiöt jakoon
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Sovitut toimintatavat seudullisen yhteistyön 
kehittämiseksi Facebook-ryhmässä henkilötasolla

● Lupaan ilmoittaa kollegoilleni kuntani ajankohtaisista asioista, 

tapahtumista ja ilmiöistä

● Lupaan jakaa tietoa omassa yksikössäni ja hyödyntää muiden 

jakamia tutkimuksia ja benchmarkeja tekemisessäni

● Lupaan jakaa tietoa yhteispalvelupisteverkostoissa 

● Lupaan jakaa tietoa mielenkiintoisista seminaareista 

ja tapahtumista

● Lupaan kysyä neuvoa ja apua kun en tiedä jotain ja lupaan auttaa 

muita parhaani mukaan.

● Lupaan jakaa uusia digitaalisia sisältöjä, kuten artikkeleita, 

verkkosivuja ja uutiskirjeitä, joita muut voivat hyödyntää 

sisällöntuotannossaan.

Lähde: Yhteiset työpajat
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Tunnistettuja huolenaiheita hyvin käynnistyneissä 
yhteistyötavoissa projektin päättyessä

● Keskustelu saattaa jäädä laihaksi ja yksipuoliseksi, jos 

kukaan ei ohjaa tai koordinoi toimintaa

● Jos Facebook-ryhmässä kukaan ei kommentoi tai aiheet 

ovat yksipuolisia, keskustelu tyrehtyy

● Tapaamiset saattavat unohtua, jos niitä ei laiteta 

vuosikelloon etukäteen 

Kevyen mallin yhteistyö lähtee neuvontapalvelijoiden omasta 

aktiivisuudesta. Kukaan muu, kuin neuvontapalvelija itse ei voi 

olla vastuussa  oma-aloitteisesta ammatillisesta kehittymisestä, 

yhteydenpidosta kollegoiden kesken, uuden oppimisesta ja 

oman osaamisen jakamisesta.

Seudullisen markkinoinnin, 
tapahtumien ja myynnin 
vuosikellojen ja yhteisten 
tapaamisten synkronointi 
helpottaisi 
neuvontapalveluiden arkea ja 
lisää ymmärrystä seudun 
tapahtumista ja aktiviteeteista.

Esimerkki Lahden seudun 
vuosikellosta
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Seudullisen matkailuneuvonnan 
onnistumisen mittaaminen

● Seudullisen matkailuneuvonnan onnistumisen mittaaminen
● Asiakastyytyväisyyden mittaamisen haasteet ja ratkaisut
● Palvelukehitys asiakaspalautteen avulla
● Välitön palaute, eli asiakastyytyväisyyden 
● mittaaminen asiakaskohtaamisessa
● Hyvän mittaamisen edellytyksiä
● Mittarit asiakaspalvelulle ja seudulliselle laadulle: Laatutonni

2.
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Seudullisen matkailuneuvonnan 
onnistumisen mittaaminen

Asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen on yksi innovatiivisten yritysten 

toimintatapojen tunnusmerkeistä. Neuvontapalvelun onnistuminen mitataan 

asiakaskokemuksen laadulla. Asiakaskokemuksen mittaaminen ja systemaattinen 

hyödyntäminen auttavat parantamaan palvelua ja kehittämään palveluiden sisältöä 

asiakaslähtöisesti. Parhaimmillaan asiakkailta saatu tieto eli asiakaspalaute toimii 

kehittämisen ja kehittämishankkeiden perustana, joiden avulla on mahdollista luoda uutta ja 

muokata olemassa olevaa tietoa uudella tavalla. Mittarit uusille palveluille tulee räätälöidä 

erikseen palvelukohtaisesti. Digitaaliset ympäristöt tarjoavat analytiikan, joka auttaa 

palveluiden kehittämisessä. 

Miksi haluamme mitata palvelua?

● Haluamme osoittaa matkailuneuvonnan liiketaloudellisen tärkeyden päättäjille

● Haluamme tietoa asiakaskokemuksen nykytilan laadusta

● Haluamme kehittää palveluita asiakaslähtöisesti

● Haluamme tietoa neuvonnan tehokkuudesta ja resurssien riittävyydestä

● Haluamme lisätä myyntiä
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Asiakastyytyväisyyden mittaamisen haasteet ja ratkaisut

Miten siirrytään mittaamaan asiakastyytyväisyyttä asiakaskohtaamisissa, jälkikäteen tehtävien, 
raskaiden kyselytutkimusten sijaan?

Tarjotaan palautteenantomahdollisuus välittömästi palvelutilanteen päätyttyä. 
Esimerkiksi chat-keskustelun päätteeksi linkki kevyeeseen verkkokyselyyn, jolla 
kartoitetaan asiakkaan palvelukokemusta.

Miten mittaamisen tulokset saadaan johtamaan konkreettisiin toimenpiteisiin?

Mittaustuloksia tulee tarkastella kuukausittain ja niiden pohjalta tulee tunnistaa 
kehitysehdotuksia. Kun seudulliselle neuvontapalvelulla saadaan yhteiset mittarit, 
voidaan tuloksia peilata naapurikuntien tuloksiin ja kehittää palvelua yhdessä hyväksi 
havaittujen käytäntöjen kautta. 

Miten muistetaan olla mittaamatta itsestäänselvyyksiä? (Usein mitataan asioita, jotka jo tiedetään.)

Asiakkailta pitää kysyä rohkeasti kehitysideoita ja näitä ideoita pitää viedä eteenpäin. 
Hyödynnetään olemassa olevia tutkimuksia ja niistä nousseita kehitysideoita, joihin 
asiakkailta pyydetään näkemystä.

Miten päästään tutkimuksissa tiedon syvyyteen, eikä laajuuteen? On vaara, että todelliset 
kehittämistarpeet jäävät huomaamatta.

Tehdään kvalitatiivisia haastattelututkimuksia, joissa kartoitetaan näkemyksiä kehitteillä 
oleviin palvelutapoihin tai prototyyppeihin. Hyödynnetään palvelumuotoilun 
käyttäjälähtöisiä menetelmiä hiljaisen tiedon taltiointiin.
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Välitön palaute, eli asiakastyytyväisyyden 
mittaaminen asiakaskohtaamisessa

Ainutlaatuinen asiakaskokemus syntyy 

asiakkaiden odotusten ylittämisestä 

yksittäisissä kohtaamisissa. 

Asiakastyytyväisyyden mittaamista täytyy jatkossa kohdistaa entistä enemmän asiakaskohtaamisiin. 

Perinteiset mittaamisen mallit, kuten asiakastyytyväisyyskyselyt, eivät palvele näissä kohtaamisissa parhaalla 

mahdollisella tavalla, vaan niihin täytyy löytää uudet mittaamisen keinot.

Välittömän palautteen kerääminen kannattaa, koska näin saadaan asiakaspalaute tietoon heti, 

ja siihen voidaan reagoida ilman pitkiä viiveitä. Kun asiakastyytyväisyyden mittaaminen tehdään 

asiakaskohtaamisen yhteydessä, niin fyysisessä palvelussa kuin digitaalisessa, mielipiteet ovat tuoreita ja 

palautetta voidaan kerätä myös sellaisilta kohderyhmiltä, joiden yhteystiedot puuttuvat.

Välittömän palautteen keräämisen edut:

● Palaute annetaan heti asiakaskohtaamisten yhteydessä, kun halu palautteenantoon on suurin

● Voidaan vertailla eri palveluja, sisältöjä ja toimipisteitä

● Saadaan jatkuvaa informaatiota tyytyväisyystasosta

● Voidaan ketterästi ja ja nopeasti vaihtaa halutun tiedon kohdetta
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Palvelukehitys asiakaspalautteen avulla

01. Asiakkaan tunnistaminen ja segmentointi
& asiakkaan tarpeen tunnistaminen ja kyky vastata siihen

02. Asiakkaan tyytyväisyys 
neuvontapalveluun

03. Asiakkaan tyytyväisyys 
lopputulemaan (esim. hotelli, 
matkailukohde tai ravintola)

04. KEHITYSTARPEET JA -
IDEAT JATKOKEHITYSTÄ 
VARTEN

Kun tiedämme ketä 
palvelemme, mihin tarpeisiin 
vastaamme ja 
asiakastyytyväisyyden tason 
neuvontapalveluun ja siitä 
päästävään lopputulemaan, 
saamme konkreettista dataa 
palvelukehityksen tueksi.

Kerää tietoa sieltä missä asiakkaasi ovat!

Palautteen keräämisen tulee olla kanava-riippumatonta ja kohtaamisiin sidottua: asiakkaat voivat olla fyysisessä 

neuvontapisteessä, verkkopalveluissa, chat-palvelussa, tai sähköpostin/puhelimen päässä.

KEINOT:
Web-analytiikka
Linkit palautelomakkeisiin
Kosketusnäyttökyselyt
Nopeat kyselyt asiakaspuhelun lopussa
Tekstiviestikyselyt heti puhelinkeskustelun päätyttyä
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Hyvän mittaamisen edellytyksiä

● Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on osa jokapäiväistä toimintaa, 
jatkuvaa ja reaaliaikaista

● Mittaaminen on kohdistettava asiakaskohtaamisiin.

● Asiakastyytyväisyyttä mitattaessa on saatava selville kiistattomia ja 
konkreettisia käsityksiä siitä, mitä toimintoja on kehitettävä seuraavaksi.

● Kehityskohteet on kyettävä priorisoimaan faktojen perusteella.

● Kehitystyön tulosten on oltava nähtävissä päivittäisessä työssä ja niiden 
vaikutukset on  tunnuttava markkinoilla.

Asiakkaiden halu vastata tutkimuksiin loppuu nopeasti, jos annettu 

palaute ei johda mihinkään. Ei siis pidä vain miettiä millä työkalulla ja 

mitä asiakkaalta kysytään, vaan on suunniteltava mitä asiakkaiden 

antamalla tiedolla tehdään. Se on paras tapa löytää keinoja, joilla 

mittaaminen tuottaa lisäarvoa asiakkaalle.

Konsepti / Keskeiset näkökulmat ja kehittämiskohteet / 2. Seudullisen matkailuneuvonnan onnistumisen mittaaminen

75



Mittarit asiakaspalvelulle ja seudulliselle laadulle: 
Laatutonni

Laatuverkko on matkailualalle räätälöity tunnuslukuvertailujärjestelmä, jossa organisaatio voi seurata 

Laatuverkossa omia tuloksiaan ja tehdä vertailuja kilpailijoihin mm. aluekohtaisesti, maakohtaisesti, 

projektikohtaisesti ja ryhmäkohtaisesti asiakastyytyväisyydestä ja henkilöstötyytyväisyydestä. Laatutonni 

tarjoaa matkailupalveluiden kehittämiselle selkeät mittarit ja toimintatavat. Osa seudun kunnista ja 

monet yritykset ovat jo mukana verkostossa. 

Laatutonnin seudulliset hyödyt:

● Yhtenäinen koulutus ja pelisäännöt kaikille, myynnistä ja markkinoinnista neuvontapalveluihin

● Yhteiset mittarit ja standardit kuntien välillä

● Yhteiset mittarit monien yritysten kanssa

● Yhteiset asiakaspalautekyselyt ja -seurannat

● Yhteiset henkilöstötyytyväisyyskyselyt 

● Yhteiset itsearviointilomakkeet

● Yhteiset arvonluontitavat kaikille kunnille

● Yhteiset strategiset suuntaviivat kuntien matkailun jatkuvalle kehittämiselle

Konseptissa esitetyt uudet toimintatavat ja palvelun jatkuva kehittäminen vaativat systemaattista ja 

koordinoitua toimintatapaa. Laatuverkon laatuvalmennus on käytännönläheistä koulutusta, jossa 

henkilöstöä valmennetaan käyttämään erilaisia laadun kehittämisen työkaluja. 

Laatutonnin ottaminen yhteiseen, seudulliseen käyttöön edistäisi yhteisiä toimintatapoja ja 

standardeja. Laatuverkon seudullinen vetovastuu ja kuntien mukaan ottaminen olisi luonteva 

osa seutukoordinaattorin roolia.

Lähde: http://www.laatutonni.fi/laatutonni
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Matkailuneuvonnan 
seudullisen yhteistyön 
koordinointi ja rahoitus

● Yhteistyön hallintamalli
● Seudullinen koordinointi
● Seudullisen koordinaattorin konkreettiset tehtävät priorisoituna neuvontapalveluiden näkökulmasta
● Seudullisen koordinaattorin ja yhteistyömallin kustannukset rahoittajille
● Seudullisen koordinoinnin organisointi
● Ehdotus rahoitusmallista keskustelun pohjaksi

3.
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Yhteistyön hallintamalli

Projektin aikana järjestetyissä työpajoissa on hahmoteltu mielekästä ja toimivaa yhteistyömallia 

alueen kunnille. Yhteistyömallia on hahmoteltu seuraavanlaisen 

mallin pohjalta:

KOORDINOINTI

Kuka?
Miten?

Milloin?

KOMMUNIKAATIO

Kuka?
Miten?

Milloin?
Missä?

YHTEISTYÖ

Ketkä?
Mitä?

Rahoitus?

Neuvontapalvelun ja 
uusien palvelukonseptien 

kehittäminen

1. Koordinointi mahdollistaa 
yhteistyön

2. Yhteistyö vaatii kommunikaatiota

3. Kommunikaatio tarjoaa eväitä 
koordinoinnille ja 
jatkokehittämiselle
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Yhteistyön hallintamalli

KOORDINOINTI

Yhteisrahoituksella palkattu 
seudullinen koordinaattori

Puolueeton toimija, 
joka ajaa koko alueen etua

KOMMUNIKAATIO

Säännölliset tapaamiset, 
esim hankinta- ja kehittämistyöpajat

Sähköiset kanavat,some, hangoutit, 
extranet, chat

YHTEISTYÖ

Rahoitus kunnan kokoon / 
matkailubudjettiin suhteutettuna

Kuntien matkailuneuvonnat, infopisteet, 
Uudenmaan liitto

Lähde: Yhteiset työpajat
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Seudullinen koordinointi

Perustetaan koordinoiva taho, jonka perustehtäviä 

neuvontapalveluiden kehittämisen näkökulmasta ovat:

1. Seudullisen matkailuneuvonnan kehittäminen

2. Yhteisten teemojen ja sisältöjen kehittäminen

3. Yhteistyön edistäminen ja tiedonjako

Lisäksi koordinoivan organisaation tehtäviin kuuluvat seudullisen 

markkinoinnin ja myynnin kehittämisen tehtävät kuten:

1. Verkostojen luominen ja ylläpitäminen

2. Yhteistyö ja koordinointi alueen muiden matkailualan organisaatioiden 

ja yritysten kanssa

3. Kuntien välinen tiedonjako ja seudullisten tapaamisten organisointi

4. Seudullisten markkinointikampanjoiden koordinointi eri kohdemarkkinoille

5. Seudun yhteisen sisällön kokoaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

6. Vastuu yhteisten markkinointikanavien kehittämisestä: visithelsinkiregion.fi, 

Southern Finland -esite

7. Sähköisen kaupankäynnin parhaiden käytäntöjen edistäminen ja 

palveluhakemistojen kehittäminen

8. Palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden edistäminen 

9. Mittaus- ja laatujärjestelmän organisointi

10. Uusien digitaalisten palveluideoiden jatkosuunnittelun, hankkeistamisen ja 

tuotannon valvonta, käyttöönoton ja koulutuksen organisointi 
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Seudullisen koordinaattorin konkreettiset tehtävät 
priorisoituna neuvontapalveluiden näkökulmasta

Sisällöt kuntoon
Seudullisten teemojen ja hakusanojen suunnittelun koordinointi analytiikkan ja 

hakutuloksiin pohjautuen. Teemojen mukaisen näkyvyyden, sisältöjen  ja 

hakusanojen ohjeistus kunnille.

Sisältö löydettäväksi
Yhteisen, seudullisen  verkkosivun haltuunotto ja kehittäminen seudullisen tiedon 

kotipesäksi, hakualustaksi  ja markkinoinnin laskeutumissivuksi, helpottamaan 

siirtymistä eri kaupunkien sivustojen ja sisältöjen välillä.

Seudun tuki ja päällekkäisyyksien karsinta
Yhteisten tapaamisten järjestäminen ja koordinointi sekä parhaiden käytäntöjen 

ja hyvien toimintatapojen ja seudullisen yhteistyön edistäminen. Uusien 

sähköisten palveluideoiden (kuten chat) kehittäminen ja koordinointi.
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Seudullisen koordinaattorin 
ja yhteistyömallin kustannukset rahoittajille

Jotta palveluita voidaan kehittää asiakaslähtöisesti, systemaattisesti ja jatkuvasti, on seudullisen 

koordinaattorin rooli elintärkeä. Seudullinen yhteistyö ja yhteisten prosessien ja toimintatapojen 

koordinointi vaatii resursseja. Koordinoivan yksikön suurin yksittäinen kulu muodostuu 

henkilöstökuluista. 

Seudullisen yhteistyön kehittämisessä kustannuksia syntyy 

● Koordinoivan tahon / organisaation operoinnista ja/tai perustamisesta, mikäli päädytään malliin, 

jossa jokainen kunta rahoittaa seudullista yhteistyötä esimerkiksi matkailutulon mukaan. 

● Palkattavien henkilöiden palkkakustannuksista.

● Mahdollisten uusien sähköisten palveluratkaisujen jatkosuunnittelusta ja tuotannosta, 

hankinnasta, räätälöinnistä vastaamaan eri kuntien tarpeita seudullisten tarpeiden ohella sekä 

henkilöstön uudelleen kouluttamisesta.  

Matkailu toimialana on vahvasti digitalisoitunut.  Jotta kuntien 

matkailumarkkinointi, myynti ja -neuvonta voidaan tulevaisuudessa järjestää 

asiakaslähtöisesti, tulee resursseja varata uusien digitaalisten palveluiden 

kehittämiselle. Yksittäisiä palveluita voidaan jatkossakin rahoittaa hankkeilla, 

mutta aidosti asiakaslähtöisen palvelun pitkäjänteinen kehittäminen vaatii 

strategisia linjauksia ja suunnitelmallista etenemistä. 
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Seudullisen koordinoinnin organisointi

Koordinoiva organisaatio voidaan perustaa hallinnollisesti usealla eri tavalla:

● Uusi organisaatio

● Yhden kunnan matkailuorganisaation sisään

● Useiden kuntien muodostama yhteinen organisaatio

● Kaupallinen toimija

Valittu yhteistyömalli vaikuttaa toiminnan rahoitukseen. Organisaation toimintaa 

mitataan asettamalla mittarit määritetyille tehtäville ja seuraamalla niiden toteutumista 

analytiikan avulla. Organisaatiolle perustetaan alueen toimijoista koottu johtoryhmä, joka 

seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja määrittelee toiminnan jatkon vaiheet. 

Tulevaisuuden matkailun neuvontapalveluiden rahoitusmallin tulee häivyttää 

kuntarajoja. Seudullisessa yhteistyössä on siirryttävä yhteisen alueellisen edun 

tavoitteluun ja pyrittävä tarjoamaan matkailijalle hänen tarvitsemiaan palveluita 

hänen valitsemissaan kanavissa.  
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Ehdotus 
rahoitusmallista 
keskustelun pohjaksi

Kunta 1 Kunta 2 Kunta 3 Kunta 4 Kunta 5 Kunta 6

Perustoiminnan rahoitus

Rahoitus kuntien budjetista:

% rahoitusosuudet 
väkiluvun mukaan
+ matkailutulojen jakautumis %

Seudullisen koordinaattorin rooli:

● Seudullisten toimenpiteiden koordinointi 
(myynti, markkinointi, neuvontapalvelu, 
yritysyhteistyö jne)

● Seudullisessa neuvontachatissa 
vastaaminen

Lisärahoitus (esim. seudullisille markkinointikampanjoille)

Halukkaat kunnat
ja yritykset antavat 
lisärahoitusta / 
kampanjatukea
näkyvyyttä vastaan

EU-rahoitus

Kunta 1 Kunta 3 Kunta 5

Seudullinen neuvontapalvelu
(puolueeton, seudullinen toimija)

Seudulliset palvelut

Projektit

Yritys 1 Yritys 2
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Uudet sähköiset palveluideat

● Uudet, asiakaslähtöiset sähköiset palvelut
● Seudullisten sisältöjen kehittäminen
● Hakuratkaisu
● Seudullinen verkkosivu
● Paikallisoppaiden hyödyntäminen

4.
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Uudet, asiakaslähtöiset sähköiset palvelut

Taustakyselyssä ja työpajoissa tunnistettiin yhdeksi keskeiseksi tulevaisuuden matkailun 

neuvontapalvelun tarpeeksi sähköisten palveluiden kehittäminen. Digitaalisten 

neuvontapalveluiden kehittäminen on avainasemassa palvelun saavutettavuudessa. Matkailijoiden 

muuttuneet tarpeet pitää huomioida tulevaisuudessa mm. seuraavilla tavoilla:

● Asiakas voi valita, käyttääkö itsepalvelua vai asioiko henkilökunnan kanssa

● Asiakasta palvellaan yhtä hyvin niin sähköisesti kuin fyysisessä infopisteessä

● Asiakkaan on löydettävä haluamansa tieto digitaalisista palveluista mahdollisimman nopeasti

● Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen vaatii personoitua palvelua tarpeiden ja kiinnostuksen 

kohteiden mukaan

● Tiedon on oltava aina ajankohtaista ja oikeaa

● Jokaisessa palvelutilanteessa pitää pystyä tarjoamaan mahdollisimman laajasti kaupungin ja 

seudun palveluita

● Neuvontaa tarvitaan ympäri vuoden perinteisten “aukioloaikojen” ulkopuolella

● Digitaalisten neuvontapalveluiden tulee olla houkuttelevia, helppokäyttöisiä ja liikuteltavissa

● Neuvontapalveluita tulee tarjota matkan kaikissa vaiheissa kiinnostavia sisältöjä ja 

digitaalisten palvelukanavia kehittämällä 

● Matkailupalveluyritysten tuotteet tulee saada sähköiseen myyntiin ja asiakkaiden 

löydettäväksi 
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Uudet, asiakaslähtöiset sähköiset palvelut

Tunnistettuja tarpeita pyritään taklaamaan konseptissa 

tarkasteltavien, työpajoissa esiin nousseiden aiheiden ja 

yhdessä kehitettyjen palveluideoiden kautta:

● Seudullisten sisältöjen kehittäminen 

● Hakuratkaisu

● Yhteinen seudullinen verkkosivu matkailuneuvonnan, 

myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin

● Paikallisoppaiden hyödyntäminen

● Chat 
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Uudet sähköiset palveluideat

Seudullisten sisältöjen 
kehittäminen 
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Kuntien verkkopalvelut ja seudulliset sisällöt kuntoon

Matkailupalveluiden myyntiä edeltää tutustuminen kohteen mahdollisuuksiin, palveluihin ja tuotteisiin. 

Tietoa haetaan internetistä tavallisimmin hakukoneista. Jotta alueen palvelut saadaan ostajan ulottuville, 

tulee niiden löytyä helposti hakukoneilla. Hyvä hakukonenäkyvyys ja verkkopalveluiden nykyaikainen 

rakenne sekä huolella mietityt hakusanat on yhdistelmä, jonka avulla on mahdollista kasvattaa 

liiketoimintaa verkossa merkittävästi. Mitä korkeammalle sivustot nousevat hakutuloksissa, sitä enemmän 

huomiota ne saavat. Matkailija löytää sivut kiinnostavien, matkailijan näkökulmasta oleellisten sisältöjen 

avulla.

Hakukoneiden tavoitteena on tarjota paras mahdollinen sisältö käytettyyn hakusanaan tai hakulauseeseen. 

Matkailija hakee kiinnostavaa tietoa valitsemillaan hakusanoilla internetin hakukoneesta ja hakukone etsii 

parhaiten hakusanoja vastaavat verkkosivut. Mikäli sivun sisältö ei vastaa hakulauseketta, vierailija poistuu 

lähes välittömästi.

Linkitys on avainasemassa hakukonenäkyvyydessä. Seudullisilta sivuilta voidaan ohjata kuntien 

matkailupalveluihin ja yritysten  palveluhakemistoihin teemasisältöjen kautta. Relevantti linkitys ja 

hyvämaineisten sivustojen sisääntuova liikenne parantaa kuntien sivustojen näkyvyyttä. 

Seudullisella yhteistyöllä ja markkinoinnilla on tärkeä rooli liikenteentuojana kuntien verkkosivuille. 

Kuntien verkkosivujen tulee myös olla kunnossa, jotta matkailija löytää sivuilta haluamansa tiedon. 

Matkailijan kannalta olennaista on sijaintitietojen helppo löydettävyys, Googlen karttojen hyödyntäminen, 

julkisen liikenteen huomiointi, matkailun teemojen, tapahtumien ja aktiviteettien selkeä esittely. 

Ristiinlinkitys ja yhteistyö muiden alueen yritysten kanssa tuo sivuille lisää kävijöitä.
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Liiketoiminnan 
tavoitteet

Verkkotavoitteet Konversio-
tavoitteet

Asiakaskohtaamiset sisältöjen 
avulla eri kanavissa

Sisältöjen kehittäminen lähtee 
liiketoiminnan tavoitteista

Mittaaminen – tieto – hyödyntäminen – päätökset – johtaminen
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Yhteinen sisältöstrategia säästää kaikkien aikaa

Yhteisten verkkosisältöjen kehittäminen vaatii strategisia linjauksia. Tärkeä osa matkailubrändin ja 

markkinoinnin kehittämistä on yhteinen visio siitä, millaista mielikuvaa alueesta viestitään ja millaisilla 

sisällöillä näkemystä viedään systemaattisesti eteenpäin.

Hyvän sisällön 

piirre

Kuvaus

Käytettävä ja 

löydettävä

Sisältö on helposti löydettävissä ja 

luettavissa.

Selvä ja 

täsmäl-

linen

Sisältö on ymmärrettävää,

selkeästi järjestettyä ja oikeaa.

Valmis Sisältö täyttää matkailijan tarpeet ja sitä on 

oikea määrä tarpeeseen nähden.

Johdon-

mukainen

Kautta eri kanavien, sisältö on 

samankaltaista tyylillisesti ja sävyllisesti.

Hyödyl-

linen, 

relevantti

Sisältö täyttää tavoitteet.

Sen on ajankohtaista ja olennaista.

Sisältö ei synny sattumalta. Seudulla tulee olla strategia, joka määrittelee 

sisällön suunnittelun, tuottamisen ja julkaisemisen käytännöt. Erityisen 

tärkeää on, yhteinen toimintatapa, joka määrittelee alueen tarjoamat sisällöt 

teemoittain sekä ohjeet ja suunnitelmat sisällöistä kertomiseen kuntien ja 

yritysten sivuilla. Sisältöjen kehittämisen tulee pohjautua vankkaan analyysiin 

hakutuloksista sekä tutkittuun, että hiljaiseen tietoon matkailijan tarpeista. 

Teemasisällöillä vastataan  matkailijoiden tutkittuihin tarpeisiin. 

● Kiinnostavaa sisältöä jaetaan 

● Jakaminen tuottaa näkyvyyttä

● Näkyvyys lisää tunnettuutta ja hakukonenäkyvyttä

● Hakukone ohjaa luotettavan sisällön pariin

● Informoivat sisällöt herättävät luottamusta 

● Näkemyksellinen sisältö vaikuttaa ostopäätökseen

● Onnistuminen vaatii systemaattista mittaamista ja kehittämistä

Yksittäisellä kunnalla tulee toki myös olla suunnitelma 

sisällöntuotantoon, mutta suurin hyöty saadaan, kun alueelle laaditaan 

yhtenäinen ja koordinoitu sisältöstrategia, jota viestitään ja 

jalkautetaan omana toimintanaan.

Konsepti / Keskeiset näkökulmat ja kehittämiskohteet / 4. Uudet sähköiset palveluideat / Seudullisten sisältöjen kehittäminen

91



Seudullisten sisältöjen ja 
yhteisten kanavien 
kehittäminen vaatii 
koordinoidun ja jalkautetun 
sisältöstrategian
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Vinkkejä verkkosisältöjen 
löydettävyyden parantamiseksi 

● Mieti oikeat avainsanat ja käytä oikein sisällössä:

○ Otsikoissa

○ Listauksissa

○ Leipätekstissä

○ Linkkiteksteissä

○ Navigaatiossa

○ Sisäisessä linkityksessä

○ Kuvateksteissä

● Sisältö ei ole vain tekstiä. Luo videoita ja kuvia / infografeja joita on helppo jakaa 

sosiaalisessa mediassa. 

● Käytä avainsanoja kertoessasi aiheestasi SOMEssa ja linkitä sisältöä samoilla 

avainsanoilla eri kanavissa. 

● Ristiinlinkitä SOME kanavan ja sisällön välillä, jotta molemmat hyötyvät

● Käytä blogeissa ja artikkeleissä alaasi kuuluvia keskeisiä avainsanoja

● Pidä sivuston sisältö ajantasalla ja päivitä usein. 

● Jaa somekanavissa tietoa päivityksistä
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Hyvä sisältö parantaa hakukonenäkyvyyttä

Hanki tietoa

● Miten sivustolle saavutaan? Kirjoittamalla osoite, linkin kautta esim. blogipostauksista

● Mitkä sivustot ja/tai sosiaaliset mediat tuovat liikennettä

● Kuka sivustolle saapuu? Ikäjakauma, sukupuoli, mistä ovat kiinnostuneet

● Mitä sivustolla tehdään? 

● Mitkä ovat suosituimmat sivut ja paljonko niissä käytetään aikaa?

● Mikä on käyttäjän polku sivustolla?

● Mitkä tuotteet saavat eniten näkyvyyttä ja mitä tilataan?

Sisällöllä on merkitystä

● Käytätkö oikeita hakusanoja ja oikeissa paikoissa? 

● Sisällön otsikot, listaukset, leipäteksti, linkkitekstit, sisäiset linkitykset, 

cross selling elementit jne. 

Benchmarkkaa

● Miten muut kunnat sijoittuvat hakutuloksissa?

● Mikä heidän sisällössään tuottaa parempia hakutuloksia?

Aseta tavoitteet

● Määritä tuotteet tai verkkosivuston sisällöt joista haluat enemmän tuloksia. 

● Määritä tavoitteet ja toteuta seurantaa 

● tavoitteille esim. 2 viikon tai kuukauden välein. 

Mittaa, analysoi ja paranna johdonmukaisesti

Hakukonenäkyvyyden 

tärkeys asiakkaan 

ostoprosessissa

!
Idean ja 

matkustus-

tarpeen 

luominen

!!!
Matka-

vaihtoehtojen 

kartoitus

!!!
Matkan valinta

!
Päätös
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Palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden edistäminen

Yhteinen näkyvyys

● Koordinoiva organisaatio tuo lisää matkailijoita neuvontapalveluiden asiakkaiksi 

sijoittumalla näkyvästi hakukoneisiin ja internetin matkailupalveluihin sekä edistämällä 

kuntien omaa sijoittumista vastaavissa palveluissa.

Yhteiset teemat ja sisällöt

● Organisaatio luo yhteistä sisältöä ja teemoja sosiaalisen median palveluihin.

● Organisaatio edistää Etelä-Suomen matkailun ja matkailuyritysten teemoja tuottamalla 

laadukasta sisältöä, kiinnostavia palvelupaketteja ja käytön helppoutta yhteisen 

sisältöstrategian pohjalta.

Yhteiset matkailupalvelusuositukset kunnille

● Koordinoiva organisaatio valitsee tärkeimmät internetin matkailupalvelut ja varmistaa 

alueen kuntien ja kaupunkien palveluhakemistojen näkyvyyden niissä. Palveluhakemistot 

pyritään tuomaan myös yhteisen, seudullisen sivun sisällöiksi.
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Muistilista asiakaslähtöisen sisällön kehittämiselle

● Mieti ja tutki, minkälainen tieto matkailijaa kiinnostaa, innostaa, viihdyttää. Sisältöjen 

tulee perustua matkailijoiden tarpeeseen.

● Verkostoidu muiden kuntien sisällöntuottajien kanssa ja hyödynnä muiden tekemiä 

sisältöjä mahdollisuuksien mukaan. Säästät aikaa ja vaivaa. 

● Varmistu että hakukoneoptimointi on kunnossa ja suunnittele sivuston sisällöt 

hakukoneystävällisiksi.

● Varmistu että kunnan matkailu esiintyy edukseen seudullisella sivulla ja huolehdi 

näkyvyydestä seudullisissa kampanjoissa. 

● Varmista, että sivujen sisällöt löytyvät kohderyhmien tarvitsemilla kielillä. Kaikesta 

sisällöstä ei aina tarvita jokaista kieliversiota.

● Varmistu, että kunnan palveluita löytyy näkyvästi kansainvälisissä luetteloissa. 

(booking.com, Triadvisor, Hotels.com ja vastaavat)

● Varmistu että olet asiakkaiden saavutettavissa sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, 

Pinterest) ja huolehdi että täällä ollaan aktiivisia (kuolleet some-sivut ovat huonoa 

mainosta ja sosiaalinen media on ensisijaisesti asiakaspalvelukanava)

● Varmistu että kunnan palvelut ovat  näkyvissä karttapalveluissa 

(esim Yelp vie sisällön iPhonen karttoihin)
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Muistilista asiakaslähtöisen sisällön kehittämiselle

● Mitä sisältöaiheita matkailijat haluavat ja tarvitsevat ja miksi?

● Mitä sisältöaiheita meillä on jo? Mitä uutta tarvitaan?

● Mikä näkökulma ja ydinviesti toimii kohderyhmälle?

● Mitä avainsanoja käyttäjät etsivät?

● Mikä äänensävy ja tyyli toimii parhaiten kohderyhmälle?

● Mitkä aiheet kiinnostavat?

● Kuinka käyttäjät vuorovaikuttavat viestien kanssa?

● Kuinka käyttäjät löytävät ja käyttävät sisältöjä?

● Ymmärtävätkö käyttäjät ja osaavatko he toimia palvelussa?

● Kuinka optimoidaan oikeat sisällöt oikeille näytöille?

● Mitkä ongelmat halutaan ensisijaisesti ratkaista?

● Mitä mieltä käyttäjät ovat sisällöistä?

Konsepti / Keskeiset näkökulmat ja kehittämiskohteet / 4. Uudet sähköiset palveluideat / Seudullisten sisältöjen kehittäminen

97



Hyvän sisällön mittarit

Määre Pohdittavaa Skaala

Käytettävyys ja laatu Onko sisällössä pitkiä kappaleita? Liikaa tekstilinkkejä? Kirjoitusvirheitä? Asteikolla 1-5, 
(huono, ok, 
erinomainen)

Tiedon taso Onko teksti riittävän yleistasoista lukijan ymmärrettäväksi? Asteikolla 1-5

Sisällön löydettävyys Sisältö ei ole hyödyllistä, jos sitä ei löydä. Löytyykö sisältö helposti 
navigaatiosta tai haun avulla?

Asteikolla 1-5

Sisällöllä aktivointi Call to action? Miten sisällöllä halutaan vaikuttaa? Saadaanko ihmiset 
toimimaan halutulla tavalla ( tykkäämään, jakamaan, lukemaan lisää)

Asteikolla 1-5

Yleisö Kenelle sisältö on tarkoitettu? Onko se kohderyhmälle kiinnostava? Asteikolla 1-5

Paikkansapitävyys Onko tieto relevanttia, oikeaa ja ajantasaista? Asteikolla 1-5

Sisältöjen auditointi auttaa varmistamaan, että sisältö on tarpeenmukaista ja 

kohderyhmää varten suunniteltua. Sisältöjen auditointi auttaa myös hahmottamaan, 

mitkä olemassa olevista sisällöistä kannattaa säilyttää verkossa, ja mistä kannattaa 

luopua. Alla esimerkki tekstisisällön auditoinnin määreistä. Sisällöillä tarkoitetaan 

kuitenkin tekstin lisäksi myös muita sisältötyyppejä,  kuten kuvaa, videoita, karttoja, 

äänitallenteita jne.
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Sosiaaliset mediat neuvontapalveluiden kanavina

Sosiaalinen media tarjoaa vuorovaikutteisen palvelukanavan ja väylän asiakassuhteen 

kehittämiselle. Sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen vaatii kuitenkin henkilöresursseja ja 

asiakaspalveluasennetta. Matkailuneuvonnan  kannattaakin suhtautua sosiaaliseen mediaan 

nimenomaan henkilökohtaisena palveluväylänä, jota kautta asiakkaiden kanssa voi 

keskustella, saada ja antaa palautetta ja suosituksia, kiittää, ohjata eteenpäin ja pyytää 

suosituksia.

● Sosiaalisessa mediassa voi palvella matkailijaa matkan kaikissa vaiheissa

● Asiakaskommunikaatio ja vuorovaikutteinen palvelu tärkeässä osassa

● Arvostelut ja kommentit tuovat lisäarvoa erityisesti matkan suunnitteluvaiheessa. 

Kaikki palaute vaatii nopeaa reagointia. Jo tunnin odotusaika on matkailijalle pitkä.

● Suosittuja sosiaalisen median  mobiilipalveluita ovat mm. Tripadvisor, Facebook, 

Airbnb, Foursquare, Twitter, EasyJet ja hotels.com, joita käytetään lokaatioihin 

kirjautumiseen, suositusten antamiseen ja lukemiseen kohteessa sekä majoitusten 

varaamiseen. Seuraa näitä kanavia säännöllisesti, niin tiedät mitä matkailijat puhuvat 

kuntasi kohteista ja palveluista.
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Uudet sähköiset palveluideat 

Hakuratkaisu
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Hakuratkaisu

Matkailijat käyttävät palveluita vain jos he löytävät ne ja pääsevät niiden äärelle. Matkailun 

trendeissä näkyvät sosiaalinen tietoisuus ja vertaisverkkojen hyödyntäminen matkan 

suunnittelussa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Ihmiset hakevat aktiivisesti tietoa verkosta 

ja ovat kiinnostuneita autenttisista kokemuksista ja elämyksistä. Kiinnostavat sisällöt, niiden 

jakaminen ja kuratointi nousevat isoon rooliin neuvontapalveluiden rinnalle. 

Tarjoamalla matkailijoille kiinnostuksen kohteisiin ja käyttäytymiseen pohjautuvia sähköisiä 

sisältöjä, autamme heitä löytämään virikkeitä ja vinkkejä ja räätälöimään omia polkujaan 

omissa ja muiden hallinnoimissa verkkopalveluissa. Löydettävyyttä voidaan parantaa 

hakuratkaisun avulla. 

Järjestämällä virallinen matkailutieto sekä matkailupalveluita tuottavien yritysten tarjoama 

tieto luotettavasti ja koordinoidusti yhden haun piiriin, autetaan matkailijaa ja 

asiakaspalvelijaa löytämään oikea tieto nopeammin ja helpommin.

Keskitetty palvelu kerryttää big dataa, jota hyödyntämällä voidaan kehittää 

matkailupalveluita aitojen asiakastarpeiden pohjalta.
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Kaikki tieto 
yhdestä osoitteesta
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Oikean tiedon etsintään kuluu paljon aikaa

25%
työntekijän ajasta 

kuluu 
tiedonhakuun

38%
Ajasta kuluu 

epäonnistuneeseen 
tiedonhakuun

Ja olemassa olevan tiedon 
luontiin uudestaan

50%
Joutuu hakemaan

yli 5 lähteestä

Lähteet: http://www.aiim.org/ & 
http://www.idc.com/

Ajantasaisen tiedon haku vie asiakaspalvelijan aikaa ja näin pidentää 

matkailijan palvelemista. Hyvä haku tehostaa toimintaa.
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Hakuratkaisu

MIKSI

● Luontainen tapa hakea tietoa sekä neuvontapalvelun 

työntekijöille, että matkailijoille

● Parantaa asiakaspalvelijan tehokkuutta, koska kaikkien 

toimijoiden oikeat sisällöt helposti löydettävissä alueiden 

välillä

● Palvelee ajasta ja paikasta riippumattomasti

● Hyödyntää nykyisiä materiaaleja ja auttaa kuntia 

hyödyntämään toistensa materiaaleja tehokkaammin

● Kehittää yhteistyötä tehostamalla resursointia ja tiedonjakoa 

(henkilöiden ajansäästö, materiaalit, julkaiseminen)

● Auttaa seuraamaan matkailijoiden kiinnostuksen kohteita ja 

kehittämään statistiikan avulla parempia palvelutuotteita

● Statistiikan hyödyntäminen yhteisen ymmärryksen 

lisäämiseksi ja hakupalvelun kehittämiseksi seudullisten 

tarpeiden pohjalta

● Neuvontapalveluiden parantaminen ja tasalaatuisuus 

seudullisella tasolla (asiakaspalvelu, materiaalit, tietotaito)
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MIKSI

● Tuotetaan hakuratkaisu, joka kattaa kaikkien kuntien 

matkailuun ja neuvontapalveluihin liittyvät eri 

toimijoiden (esim. kunnat, kaupungit, julkiset toimijat, 

matkailuyritykset) tuottamat digitaaliset materiaalit 

kuten verkkopalvelut, esitteet, palvelut, sisällöt jne.

● Tuodaan hakuratkaisu näkyvästi osaksi kaikkien 

eteläisen Suomen kuntien verkkopalveluita ja 

helpotetaan matkailijaa löytämään kaikki tarvitsemansa 

tieto samasta paikasta.

● Matkailijat löytävät luotettavan tahon tarjoaman tiedon 

tehokkaammin  ja hallitummin kuin Googlen tms. 

kautta.

● Asiakaspalvelijat löytävät tarvitsemansa tiedon 

yhteisellä työkalulla, jota he myös kehittävät yhdessä 

paremmaksi. 

● Täysin uusi palvelu, jolla tuodaan myös 

matkailuyritykset paremmin esille ja mukaan 

sisällöntuotantoon ja rahoitukseen.

104



Hyvä haku
palvelee monia 
käyttäjäryhmiä 
matkan kaikissa 
vaiheissa.

● Matkailuneuvonnan asiakaspalvelija
● Matkailija
● Julkinen organisaatio
● Matkailupalveluita tarjoava yritys
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Haun hyödyt eri käyttäjäryhmille

Kunnan matkailuorganisaatio
● Tiedon jakaminen
● Yhteistyön syventäminen palvelun kehitystyössä
● Lisää asiakastyytyväisyyttä
● Auttaa organisaation sähköisten kanavien kehittämisessä
● Opitaan toisilta parhaita ratkaisuja
● Pystytään ennustamaan kysyntää ja trendejä
● Työn tehostaminen

Matkailupalveluita tarjoava yritys
● Laajempi ymmärrys kysynnästä ja trendeistä
● Oman tarjoaman kehittäminen statistiikan pohjalta
● Yhteistyö kaupungin ja alueen muiden yritysten kanssa 
● Kanava kaupanteolle palveluhakemistojen avulla
● Tehokas ROI

Asiakaspalvelija
● Voi tehdä työnsä helpommin ja nopeammin
● Laajempi ymmärrys kysynnästä ja trendeistä
● Tietää enemmän seudun matkailusta
● Voi palvella asiakasta, omaa kuntaa/kaupunkia ja 

seudullista aluetta paremmin
● Kehittää palvelua yhdessä kollegoiden kanssa yli 

kuntarajojen

Matkailija
● Auttaa matkailijaa löytämään kokemuksia 

ja oikeaa ja luotettavaa tietoa
● Saatavuus 24/7
● Odotukset esille statistiikan avulla
● Tietoja ilman kuntarajoja
● Helppokäyttöisyys
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Haun mittaaminen ja seuranta 
sekä haun kehittäminen systemaattisesti 
auttaa ratkaisemaan monia haasteita 

● Haun statistiikan avulla voidaan todentaa asiakaspalvelun tarpeellisuus 

luotettavan, oikean ja ajantasaisen tiedon jakamisessa.

● Sisältöjen käyttäjämäärien, viittausliikenteen ja hakutulosten perusteella 

saadaan tietoa asiakkaiden tarpeista, jolloin voidaan tuottaa tarpeisiin 

pohjautuvia uusia sisältöjä ja palveluita.

● Seudullinen yhteistyö tunnistettavasti tarpeellisten sisältöjen kehittämisessä 

säästää kaikkien aikaa ja yhteisestä paikasta löytyvät sisällöt nopeuttavat 

asiakaspalvelua 

● Hakutulokset auttavat kehittämään kuntien omien verkkosivujen 

hakukoneoptimointia

● Matkailija löytää kiinnostavat sisällöt yli kuntarajojen, mikä lisää seudun 

kiinnostavuutta ja tuo asiakkaita myös pienemmille kunnille.

● Haku mahdollistaa kaiken olemassaolevan, digitalisoidun sisällön tehokkaan 

jakamisen, tietotaidon lisäämisen ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet 

laadukkaampaan asiakaspalveluun.  
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Uudet sähköiset palveluideat 

Seudullinen verkkosivu 
matkailuneuvonnan, myynnin 
ja markkinoinnin tarpeisiin
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Visithelsinkiregion.fi – matkailuneuvonnan 
seudullinen laskeutumissivu 

MIKSI

Yhteiselle seudulliselle sivulle on tunnistettu tarve. Sivua tarvitaan erityisesti seudullisen markkinoinnin ja 

mainoskampanjoiden landing pageksi ja kotipesäksi, jonne ohjata matkailijoita digitaalisista medioista. 

Visithelsinkiregion.fi on Helsingin hallinnassa oleva osoite, mutta asiakaslähtöinen, seudullinen sisältö puuttuu.  

Yhteinen sivu voi tulevaisuudessa palvella monenlaisessa seudullisessa yhteistyössä: 

● sinne voidaan tuoda seudullisia palveluhakemistoja

● sitä voidaan hyödyntää paikallisoppaiden tietämyksen esiintuomisessa

● sitä voidaan käyttää hakuratkaisun kotipesänä

● yksi osoite seudullisille markkinointikampanjoille

MITEN

● Valjastetaan olemassaolevan http://www.visithelsinki.fi/en/see-and-experience/daytrips-helsinki

sisältö seudulliseen käyttöön ja lähdetään kehittämään jo olemassaolevaa, hyvää sisältöä 

asiakaslähtöiseksi palveluksi.

● Ohjataan sivun sisältö markkinoinnillisesti helpompaan osoitteeseen: visithelsinkiregion.fi

● Tuodaan seudullinen chat-asiakaspalvelu sivulle ja markkinoidaan palvelua

● Kehitetään sivua tuomalla kunkin kaupungin omaan sivuun 10 useimmin kysyttyä kysymystä.

● Kehitetään sivun sisältöä yhdessä eri toimijoiden kanssa asiakastutkimusten ja -tarpeiden pohjalta.

● Hyödynnetään sivua seudullisissa markkinointikampanjoissa.

● Tehdään sivusta ja chatista kieliversiot tarvittaville kielille.

● Kehitetään sivua matkailijoiden tarpeiden pohjalta 

● Tutkitaan mahdollisuus tehdä sivusta ja chatista responsiiviset. 
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Visithelsinkiregion.fi

Isoa kuvapaikkaa voidaan 
käyttää seudullisiin 
kampanjailmeisiin 

Banneripaikat seudun 
omien sisältöjen 
nostamiseen. 

Jokaiselle kaupungille oma 
uutispaikka, joka linkittää 
alasivulle.

Kieli on Englanti, mutta 
kieliversiot ovat 
mahdolliset. Seudullinen 
chat käyttöön tällä sivulla.

Ensimmäinen, nopea askel yhteiselle 
seudulliselle sivulle on valjastaa 
olemassaoleva sisältö seudulliseen 
käyttöön. 

Aidosti asiakaslähtöinen 
verkkopalvelu vaatii kuitenkin 
selkeän, tavoitteellisen  konseptin ja 
nykyisten sisältöjen hyödyllisyys 
tulee auditoida ja uusi sisältö tuottaa 
konseptin mukaisesti.

Verkkopalvelun jatkokehittäminen 
on luontevaa hakuratkaisun 
kehittämisen yhteydessä.

Lähde: Tuulikki Becker / Seutuyhteistyön koordinoinnin 
ehdotus
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Visithelsinkiregion.fi

Jokaiselle kaupungille on oma alasivu, josta 
linkitys kaupungin sivulle. 

Nykyisen sivun sisältöä voidaan 
ensimmäisessä vaiheessa kehittää tuomalla 
mukaan 10 useimmin kysyttyä kysymystä 
kaupungin matkailusta. Esitellään myös 
kaupungin tärkeimmät tapahtumat ja 
ajankohtaiset asiat. 

Kaupungit toimittavat tarvittavat tiedot 
ohjeiden mukaan seutukoordinaattorille, 
joka huolehtii sivujen päivityksestä.

Kuntakohtaisen esittelyn sijaan 
verkkopalvelua tulisi kuitenkin kehittää 
tulevaisuudessa kuntarajoja häivyttäväksi, 
responsiiviseksi ja uusia palvelutapoja 
mahdollistavaksi  palveluksi, jossa 
matkailija löytää haluamansa omien 
kiinnostustensa pohjalta.

Lähde: Tuulikki Becker / Seutuyhteistyön koordinoinnin 
ehdotus
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Eväät tulokselliselle verkkopalvelulle

● Palvelulla on määritelty tarkoitus, tavoitteet, mittarit ja tavoitearvot. 

● Tavoitearvojen saavuttamista seurataan systemaattisesti web- ja sosiaalisen 
analytiikan avulla.

● Verkkokanavan johto- tai kehitysryhmän palaverit alkavat analytiikkakatsauksella ja 
tekemistä peilataan mahdollisimman pitkälle numeroihin. 

● Kehitysideat ja toimenpiteet kerätään, priorisoidaan ja toteutetaan. 

Matkailuneuvonnan 
tavoite

Verkkotavoite Mittari Sisältötavoite Tavoitearvo

Asiakaspalvelun parantaminen
itsepalvelua helpottamalla

Palveluiden esittely Käynnit, joiden aikana käydään 
palvelukuvaus-sivuilla

Sisältö saa kävijän lukemaan 
koko sivun. 

nn / kk

Tapahtumatietojen 
esittely

Käynnit, joiden aikana käydään Tapahtumat-
sivuilla

Sisältö ohjaa kävijän 
tarkastelemaan kaikki 
tapahtumat viikon sisään. 

nn / kk

Henkilökohtainen 
digitaalinen palvelu

Sähköpostiyhteydenotot  ja yhteydenotot 
asiakas-chatin kautta

Asiakas täyttää digitaalisen 
asiakastyytyväisyyslomakkeen

nn / kk

Oikean kohderyhmän 
tavoittaminen

Käynnit hakusanoilla esim  ”tapahtumat”, 
”ravintolat” ja ”kulkuyhteydet”

Sisällöissä käytetään kunnan 
palveluihin ja ratkaisuihin 
tärkeitä hakusanoja, ja ne 
sijoittuvat erinomaisesti 
hakukoneissa. 

nn / kk
nn %

Esimerkkitaulukko 
tavoitteiden asetannasta. 
Verkkotavoitteet tulee suhteuttaa 
markkinointibudjettiin ja määritellä 
uudestaan kunkin kampanjan / 
toimenpiteen yhteydessä
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WEB- JA SOSIAALISEN 
MEDIAN ANALYTIIKKA

Hakukoneoptimointi

Hakukonemainonta

Sisältömarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi

OIKEAT 
KOHDERYHMÄT

PAREMMAT 
TULOKSET

Konversio-optimointi

Seudullinen sivu / kunnan verkkosivu 

Jotta asiakas löytää oikean tiedon ja asiakaspalvelun
pariin, tarvitaan markkinointitoimenpiteitä
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Kuinka seudullista verkkosivua voidaan kehittää 
ja mitata onnistumista

Analytiikan avulla selvitetään, kuinka asiakkaat käyttävät verkkosivua. 

Sisällön tehokkuuden mittaaminen auttaa kehittämään seudullista 

verkkosivua analytiikan pohjalta. 

Kiinnostavia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi:

● Onko asiakas saanut avun tarpeeseensa verkkopalvelusta?

● Onko verkkopalvelun tuottama 24/7 palveluaika helpottanut asiointia?

● Onko verkkopalvelun kautta löydetty uusia tuotteita tai tuotesuositteluja?

● Onko verkkopalvelua helppo käyttää?
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Kuinka seudullista verkkosivua voidaan kehittää 
ja mitata onnistumista

Mittareiden hyödyntäminen vaatii mittareiden ymmärtämistä ja tulkitsemista. 

Tarkasteltavia mittareita ovat mm. 

1. Sisällön kuluttaminen

● Sivujen katselumäärät auttavat seuraamaan sivun kehitystä

● Suosituin sisältö auttaa ymmärtämään, mistä matkailijat ovat kiinnostuneita

● Haku kertoo, mitä sivuilta etsitään ja mitä palveluita käytetään. Hakukäyttäytymisen ymmärtäminen 

auttaa tuotteiden suunnittelussa.

● Eri teemojen kiinnostavuuden vertailu kertoo, mitkä aiheet matkailijaa kiinnostavat ja minkälaisista 

palveluista kannattaa kertoa enemmän.

2. Sisällön jakamisen mittarit

● Twiittien, tykkäämisten ja Facebook-jakamisen määrä

● Sisällöistä käytävä keskustelu sosiaalisissa medioissa ja keskustelukanavissa

● Sivustolle linkittävien verkkosivujen määrä 
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Kuinka seudullista verkkosivua voidaan kehittää 
ja mitata onnistumista

3. Liidien määrän ja laadun mittarit

● Kontakti-/palautelomakkeiden ja asiakaskyselyiden täyttäminen

● Chat-keskusteluiden määrä

● Materiaalien, esimerkiksi esitteiden ja applikaatioiden latausten määrä

● Mistä sivuille tullaan? Tullaanko hakukoneesta vai mainonnasta. Ja miksi juuri sieltä?

4. Sitoutumisen mittarit

● Välitön poistumisprosentti kertoo siitä, että sisältö ei kiinnosta

● Sivuilla käytetty aika mittaa sisällön kiinnostavuutta. Toisaalta, mitä useampaa sivua matkailija katsoo, 
sitä enemmän se kertoo navigoinnin selkeydestä ja mielekkään sisällön löydettävyydestä.

● Sivuilla keskimääräistä vietettyä aikaa pidempään viettäneiden kuluttamien sisältöjen tarkastelu

● Palaavien kävijöiden ja uusien kävijöiden suhde mittaa kiinnostavuutta ja sivun käytön helppoutta

Mittaamista varten sivuun tulee asentaa Google Analytics ja Webmaster työkalut. Verkkosivun 

kehittämisessä kannattaa käyttää avainsanojen valinnassa Google Adwordia sekä Google Trendsiä.

Sosiaalisen median seuranta ja kampanjaseuranta onnistuu esim. Raventoolsin avulla. Sosiaalisen 

median seurantapalveluilla, kuten Meltwater Buzz ja Synthesio löydetään palveluiden kehittämisen 

kannalta olennaista tietoa eri markkina-alueilla käytävistä verkkokeskusteluista esimerkiksi 

filtteröimällä keskusteluja teeman, kanavan, kielen tai maan mukaan. Työkalut tulee kuitenkin valita 

ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan.
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Uudet sähköiset palveluideat 

Paikallisoppaiden hyödyntäminen
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Paikallisoppaiden hyödyntäminen

MIKSI

● Yhteisöjen, yksilöiden ja pienyrittäjien aktivoiminen 

sisällöntuotantoon

● Asiakkaat mukaan tuottamaan sisältöjä ja jakamaan parhaita 

kokemuksia

● Suosittelun voima ja paikallistietämys osaksi neuvontapalveluita

MITEN

● Sosiaalisen median hyödyntäminen ja tapa viestiä autenttisista 

kokemuksista ja elämyksistä

● Matkailupalveluiden joukkoistaminen

● Oikeat tarinat ja oikeat ihmiset

● Sisältöjen monimuotoisuus

● Mittarit: Osallistuminen & aktiivisuus, Teemojen & aiheiden kirjo eri 

sesongeilla

● Benchmarkataan olemassaolevia vaihtoehtoja ja verkkokuraattoreita 

kuten Tripadvisor, Canaryhop, Vayable, Getyourguide, Sidetour, 

Touristlink, Urbanadventures, Couchsurfing
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Paikallisoppaiden hyödyntäminen

Paikallisopas-konseptissa hyödynnetään tavallisten kansalaisten paikallistuntemusta 

tarjoamalla heille mahdollisuutta osallistua opas-toimintaan. Maailmalla on syntynyt 

joukko tämänkaltaisia palveluita – esimerkkinä Rent a Local Friend. 

Konsepti-idea: 

● Paikallinen asukas voi ilmoittautua halukkaaksi oppaaksi. 

● Palvelu kerää opasehdokkaiden tietoja ja välittää paikallisoppaita kiinnostuneille 

matkailijoille. 

● Paikallisopas ja matkailija tapaavat toisensa palvelun välittämänä ja viettävät 

hauskan päivän yhdessä. 

● Paikallisoppaan palveluista peritään pieni maksu, jonka palvelu välittää oppaalle.

● Maksusta jää komissio välittäjälle.
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Paikallisoppaiden hyödyntäminen

Edut matkailijalle:

Paikallisoppaat tarjoavat rentoa paikallisväriä ja parhaimmillaan harvinaista 

erikoisosaamista esimerkiksi vaihtoehtokulttuureista.

Edut paikallisoppaille: 

Asukkaat voivat hyödyntää osaamistaan, tavata uusia ihmisiä ja ansaita pieniä sivutuloja.

Edut palveluntarjoajalle: 

Paikallisoppaiden värikäs ja innovatiivinen tarjonta tuo nykyaikaista tunnelmaa ja väriä 

palvelulle sekä luo innovatiivista mainetta.
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Paikallisoppaiden hyödyntäminen 

Huomioitavia asioita:

Palvelun turvallisuus ja laatu on tärkeässä osassa. Siksi palveluun on tehtävä prosessi, jonka avulla 

estetään väärinkäytöksiä. Paikallisoppaiden tulee rekisteröityä palveluun. Matkailijat voivat jättää 

palautetta oppaiden toiminnasta, jolloin oppaat keräävät itselleen mainetta luotettavan toiminnan 

myötä. Oppaille voidaan tarjota myös mahdollisuus sertifioitumiseen, jolloin heidän toimintansa 

luotettavuus ja laatu kasvaa. Opasta valitsevalle matkailijalle esitetään oppaiden osaaminen: sertifioitu 

vs. ei-sertifioitu, laatupisteet, opaskerrat jne. Oppaan laatu vaikuttaa myös hänen palvelunsa 

veloitukseen. Koska maksut suoritetaan palvelun kautta, oppaiden täytyy maksuja saadakseen sitoutua 

toiminnan sääntöihin ja kriteereihin.

Kilpailun hallinta: 

Paikallisoppaat kilpailevat ammattimaisten oppaiden kanssa. Sama järjestelmä tarjoaa kuitenkin 

myyntikanavan myös ammattimaisille oppaille, jolloin he voivat erottua palvelussa toimintansa laadulla 

ja saada tällä tavalla uusia asiakkaita.
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Pilottiprojekti: Chat-kokeilu

● Pilottiprojekti
● Chat-palvelun testaus 
● Chat-palvelu uutena sähköisenä palvelukeinona
● Ideasta prototyypiksi ja konkreettiseksi palveluksi
● Chat-kokeilun kulku
● Livezhat-palvelu asiakaspalvelijoiden käytössä
● Chat-kokeilu kuntien matkailun sivuilla
● Asiakaspalvelijoiden itsearviointityökalu
● Chatiin vastaaminen vie asiakaspalvelijan aikaa
● Chatin suosio yllätti asiakaspalvelijat
● Chat palvelee matkailijaa  matkan kaikissa vaiheissa
● Chat koettiin hyödylliseksi asiakastyössä
● Kehitysidea: Chat-palvelun hyödyntäminen asiakastyytyväisyyden mittaamisessa
● Chat-kokeilu onnistui erinomaisesti asiakaspalvelijoiden näkökulmasta
● Chat-palvelun mobiiliversion testaus

5.
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Pilottiprojekti

Pilotti on ensisijaisesti oppimiseen tähtäävä, pienimuotoinen koe oikeassa 

ympäristössä. Pilottiprojektilla testataan kehitettyä konseptia, 

uusia toimintamalleja ja uutta palvelutapaa. 
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Pilottikohteeksi valittiin live chat-palvelu 
ja sen testaaminen 

Projektissa syntyi useita, tulevaisuuden neuvontapalveluita kehittävää digitaalista palveluideaa, joista 

tärkeimmät on esitelty konseptidokumentissa. Alunperin toimeksiannossa oli tarkoituksena testata yhtä, 

valittua ideaa ja konseptin toimivuutta fyysisessä pilottikohteessa, Helsinki-Vantaan seudullisessa 

neuvontapalvelupisteessä. Projektin edetessä huomattiin kuitenkin, että on tärkeämpää testata 

konseptia neuvontapalvelijoiden välisessä yhteistyössä yli kuntarajojen, kuin yksittäisessä 

neuvontapisteessä.  

Pilotoinnin tarkoituksena oli todentaa konseptia, eli osoittaa, kuinka konseptoitu uusi toimintatapa voidaan 

ottaa käyttöön sekä asiakaspalvelutilanteessa että neuvontapalvelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. 

Pilotilla testattiin uuden palvelumallin toimivuutta nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla 

mahdollisimman todellisissa oloissa.

Pilottiprojekti tähtäsi uusien toimintatapojen oppimiseen ja valitun sähköisen palveluidean 

käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Pääosassa pilottikokeilussa olivatkin neuvontapalvelun tuottajat eli 

asiakaspalvelijat.

Pilottikohteeksi valittiin live chat-palvelu ja sen testaaminen asiakaspalvelijoiden välillä 

sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkailijoille tarkoitettuna mobiilipalveluna. Chat-palvelu 

valittiin, sillä se tuntui vastaavan uusille palvelutarpeille asetettuja tarpeita ja tavoitteita 

erinomaisesti. Myös käyttöönotto ja testaus oli mahdollista suorittaa tämän projektin puitteissa.
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Chat-palvelu uutena sähköisenä palvelukeinona

MIKSI

● Mahdollistaa henkilökohtaisen, nopean dialogin asiakkaiden kanssa

● Henkilökohtainen apu asiakkaalle, kun muut sähköiset palvelut eivät tarjoa ratkaisua

● Apuväline tiedon jakamiseen sisäisesti asiakaspalvelijoiden välillä

● Paikasta riippumattomuus, vähentää asiointia palvelutiskillä

● Inhimillisen palvelutilanteen tarjoaminen asiakkaalle

● Resurssien kanavoiminen yhteistyön avulla esimerkiksi kuntien kieliosaamista 

yhdistämällä

● Asiakas voidaan ohjata asiakas suoraan ostoprosessiin

MITEN

● Tuodaan chat kaupunkien matkailusivuille

● Kukin asiakaspalvelija vastaa ensisijaisesti oman kunnan sivulta tulleisiin kysymyksiin, 

mutta auttaa kollegaa seudullisesti

● Kehitetään palvelua yhdessä palveluntarjoajan kanssa vastaamaan tarpeisiin

● Testataan, tutkitaan ja opitaan kokeilusta
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Ideasta prototyypiksi  ja konkreettiseksi palveluksi

Hankkeen yhteydessä tuotettiin konkreettinen pilottikokeilu seudullisen chatin

käyttöönotosta. Testijakson tarkoituksena oli opetella käyttämään chatia ja vastaamaan 

asiakkaiden kysymyksiin seudullisesti. Tarkoituksena oli myös, että testin jälkeen kartoitetaan, 

mitä hyötyjä / haittoja / kuormitusta / ongelmia chat-ratkaisu aiheuttaa. 

● Kokeilua edistettiin yhteisissä työpajoissa ketterän kehityksen 

ja osallistavien menetelmien keinoin.

● Chat-palvelun testaajiksi mukaan lähtivät

● Helsingin Markkinointi Oy

● Visit Espoo

● Lahti Region Oy

● Raaseporin kaupungin matkailutoimisto

● Lohjan Matkailupalvelukeskus

● Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö

● Vantaan kaupungin yhteispalvelut

1.4.  
Lohja

8.4. 
Helsinki

24.4.
Lahti

16.4.
Hyvin-

kää

7.5.
Raase-

pori

Pilotti-
työpajat
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Chat-kokeilun kulku

Ensin kartoitettiin soveltuva chat-palvelun tarjoaja työpajassa työstettyjen tarpeiden ja teknisten 

ominaisuuksien pohjalta. Palveluntarjoaja valittiin ominaisuuksien vertailun pohjalta. LIITE 4. Chat -

palveluntarjoajien kartoitus. ja LIITE 5  ZEF Livezhat ominaisuudet.

Solita organisoi pilottikokeilun yhdessä tilaajan, Uudenmaan liiton, sekä ZEFin kanssa hyödyntäen 

Livezhat-palvelua, joka on Suomen suosituin ja käytetyin live chat -palvelu. 

1. Palvelu asennettiin pilottikokeilussa mukana olleiden kuntien matkailusivuille ja asiakaspalvelijat 

ottivat palvelun käyttöön koulutuksen jälkeen.

2. Asiakaspalvelijat täyttivät päivittäin itsearviointipäiväkirjaa, jonka avulla dokumentoitiin 

päivittäisten asiakaskyselyiden määrää, hyödyn tunnetta, onnistumisen fiiliksiä ja negatiivisia 

tuntemuksia sekä kehitysehdotuksia.

3. Chat-päiväkirjan vastauksia työstettiin yhdessä asiakaspalveluiden kanssa työpajoissa.

4. Työpajojen välissä palvelua kehitettiin teknisesti ketterän kehityksen menetelmin ja muokattiin  

vastaamaan viikoittain syntyneitä ja havaittuja tarpeita. 

5. Chat-palvelusta räätälöitiin html-prototyyppi mobiilitestausta varten. 

6. Mobiiliprototyyppiä testattiin käyttäjälähtöisin menetelmin Helsinki-Vantaan lentoaseman 

seudullisen matkailuneuvonnan pilottikohteessa.

Asiakaspalvelijoiden näkemykset chat-palvelun hyödyllisyydestä sekä 

matkailijoiden palautteen lentokentän pilottikohteesta esitellään tiivistetysti 

seuraavilla sivuilla.
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Livezhat-palvelu asiakaspalvelijoiden käytössä

Livezhatin avulla keskustelu netissä asiakaspalvelijan ja sivuilla 

vierailevan asiakkaan välillä on helppoa: voit keskustella 

asiakkaasi kanssa ja tarjota apua aivan kuin kasvokkain 

matkailuneuvonnassa. 

Livezhatissa keskustelut voi jakaa keskustelukanaviin erikielisten chattien ja erilaisten ulkoasujen 

käyttämiseksi. ZEF tarjoaa palvelun ylläpidon sekä huipputason asiakaspalvelun ja teknisen tuen. 

Kokeilujakson aikana  ZEF-asiantuntija opasti suuren osan kaupunkien asiakaspalvelijoista käyttöliittymän 

saloihin koulutuspäivässä Hyvinkäällä 16.4.2014, ja muut asiakaspalvelijat koulutettiin etäyhteyksien kautta. 

He myös käyttivät ZEFin omaa asiakaspalveluchattia, joka löytyy Livezhatin käyttöliittymästä reaaliajassa 

arkisin kello 8-16. 

Asiakaspalvelijoiden kokemuksia ja kehitysideoita kerättiin systemaattisesti itsearviointi-päiväkirjan avulla. 

ZEFin toimintatavoissa asiakaslähtöinen kehittäminen on tärkeää, ja uusia chat-ominaisuuksia kehitettiin 

veloituksetta asiakaspalvelijoiden tarpeiden mukaan kokeilujakson aikana.

Avustavat asiakaspalvelijat -toiminto, joka kehitettiin muutamassa päivässä kun ilmeni että tarve oli pikainen, 

mahdollistaa myös muiden kuin oman kaupungin chatien seuraamisen ilman että näiden chatien äänimerkit 

häiritsevät omaa työpäivää tai että avustava asiakaspalvelija veisi chatia vahingossa online-tilaan. Tämä 

päivitys otettiin erittäin hyvin vastaan.

ZEF Oy toimitti Livezhat-palvelun 
Tounet-projektin kokeilujaksolla 
kokeiluun osallistuville  
kaupungeille.

Lähde: ZEF / Minna Rantama 
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Chat-kokeilu kuntien matkailun sivuilla

Asiakaspalvelijoiden 
käyttöliittymä

Chat-ikkuna kuntien 
matkailusivuilla. 
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Chat-kokeilu: näin palvelu toimii

Asiakaspalvelijalle luodaan tunnukset 

palveluun. Tunnuksilla kirjaudutaan 

työpäivän alkaessa sisään.

Jokaiselle kunnalle luodaan oma chat, 

mutta kaikki näkevät kaikkein kuntien 

chatit. 

Kaikille asiakaspalvelijoille näkyy, että 

uusi kysymys on tullut. 

Käyttöliittymässä kysymys näkyy 

oman kunnan chatissa ja kunnan 

asiakaspalvelija vastaa siihen.

Chatin käyttö on varsin helppoa ja ZEFin asiakaspalvelija auttaa 

alkuun ja perehdyttää uudet asiakaspalvelijat. Chatin 

käyttöönotto onnistuu seuraavalla tavalla:

● Tarvitaan nimetty henkilö, joka sitoutuu chat-palvelun 

asiakaspalvelijaksi omassa kunnassaan.

● Chat sijoitetaan kunnan matkailun verkkosivun 

lähdekoodiin.

● Kunnat lisätään yhteiseen chat-palveluun, jossa kaikki 

mukanaolijat  näkyvät samanaikaisesti. Kaikki siis pääsevät 

näkemään toistensa keskustelut, mutta pääosin vastaavat 

vain oman kuntansa sivulta tuleviin kyselyihin.

● Sisäisen chatin kautta on mahdollista kysyä neuvoa 

kollegalta ja pyytää tuuraamaan.

● Visithelsinkiregion.fi sivulta tuleville kysymyksille täytyy 

nimetä seudullinen neuvontapalvelija. Toistaiseksi Helsinki 

on vastannut yhteisen sivun chatista, sillä sivu sijaitsee 

Helsingin palvelimella.

Vain ottamalla chatin käyttöön, 
opit kuinka se toimii.
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Näin keskustelet chatissa

Kokeilujakson aikana 
käytyjä keskusteluita

● Vastaa kysyjälle mahdollisimman nopeasti, jotta asiakas tietää, 

että hänet on huomioitu.

● Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta tulee tehokas vaikutelma.

● Jos et heti osaa vastata, huomioi asiakas silti, ja vastaa 

esimerkiksi:  ”Hetki, selvitän.”

● Ole aina ystävällinen

● Tärkeintä on se, että koitetaan selvittää asiakkaan toiveita ja 

tarpeita ja se välittyy asiakkaalle keskustelun kautta.

● Ole rento ja persoonallinen oma itsesi. Asiallinen pitää toki olla, 

mutta chatissa ei tarvitse käyttää kirjakieltä.

● Suhtaudu chatiin samalla tavoin kuin mihin hyvänsä 

henkilökohtaiseen asiakaspalvelutilanteeseen.

● Pyri johdattelemaan kesksutelu päätökseen heti kun asiakkaan 

ogelma on ratkaistu.

● Pyydä asiakkaalta palautetta chat-palvelusta ja jaa palautteet 

järjsetlmällisesti kollegoille ja pyri kehittämään toimintaa.
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Asiakaspalvelijoiden
itsearviointityökalu

Neuvontapalvelijat arvioivat chatin 

hyödyllisyyttä, omaa toimintaansa ja chatin 

toiminnallisuuksia sekä antoivat 

kehitysehdotuksia päivittäin testijakson 

aikana sähköisen chat-päiväkirjan avulla.

Seuraavilla sivuilla esitellään työkalun 

avulla saatuja tuloksia.
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Chatiin vastaaminen vie asiakaspalvelijan aikaa

Asiakaspalvelijat osallistuivat kokeiluun omien resurssiensa 

mukaan. Kokeilun aikana halu käyttää chatia oli suuri, mutta 

asiakaskyselyiden määrä hankaloitti  muiden töiden 

tekemistä. 

Ajankäyttö ja oman muun työn organisointi samaan aikaan 

chatin kanssa osoittautui haastavaksi, kuten uusien työtapojen 

sisäänajossa on ymmärrettävää. Erityisesti silloin, kun 

asiakkaita on jonossa neuvontapalvelupisteessä, on chatin 

käyttö vaikeaa. 

Tämä on ratkaistavissa sillä, että chatia käytetään 

ensisijaisesti silloin, kun ei istuta pisteellä. 

Tulevaisuudessa chatin kaltainen palvelu voi kenties 

korvata fyysisen työpaikan ja neuvontapalvelija pystyy 

työskentelemään joustavasti vaikka kotitoimistolta. 

Lähde: chat päiväkirja 17.4. - 12.5 ja pilottityöpajat

Konsepti / Keskeiset näkökulmat ja kehittämiskohteet / 5. Pilottiprojekti: Chatiin vastaaminen vie asiakaspalvelijan aikaa

133



Chatin suosio yllätti asiakaspalvelijat

Chatin pariin löytäneet matkailijat ovat innostuneet palvelun käytöstä ja kehuneet 

palvelua helppokäyttöiseksi ja nykyaikaiseksi palvelutavaksi useissa keskusteluissa. Chat-

palvelun löydettävyys on ehdoton edellytys palvelun toiminnan ja hyötyjen 

täysimittaiselle ymmärtämiselle. Keskusteluja on tullut aika ajoin jopa ruuhkaksi asti ja 

se kertoo siitä, että asiakkaat haluavat käyttää tämänkaltaista palvelua. Chatin suosio 

ajaa ohi puhelimella ja sähköpostilla tulevista kyselyistä. Asiakkailta tullut palaute on 

ollut todella positiivista ja tällaista palvelua on toivottu pysyvään käyttöön. 

Kokeilun ja spontaanin palautteen perusteella chat on aidosti 

asiakaslähtöinen ratkaisu.

Lähde: ZEF statistiikka 21.4.–9.5.
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Chat palvelee matkailijaa  matkan kaikissa vaiheissa

Chat palvelee matkailijaa matkan kaikissa vaiheissa. 

Chat-kokeilussa kävi ilmi, että matkailija tahtoo neuvontapalveluita 

ensisijaisesti matkan suunnitteluvaiheessa. Henkilökohtainen 

neuvontapalvelu  matkaa suunniteltaessa rakentaa hyvää mielikuvaa 

eteläisestä Suomesta ja asiakaslähtöisissä neuvontapalveluissa pitäisi 

pystyä vapauttamaan resursseja tämän kaltaiseen palveluun 

jatkossakin.

Matkailijan näkökulmasta chat-palvelun täytyy olla nopeaa ja 

tehokasta. Matkailija ei jaksa odottaa, että asiakaspalvelija vastaa. 

Vastausten täytyy olla nopeita ja asiakaspalvelijan täytyy huomioida 

kysyjä samoin tein. Chatia käyttävät asiakkaat siis vaativat palvelua 

nopeammin ja tehokkaammin, kuin neuvontapisteelle tulevat.

Tulevaisuudessa kenties yksi neuvontapalvelija voisi keskittyä 

seudullisesti palvelemaan kaikkien kuntien chat-keskusteluissa. 

Tämä tosin edellyttää hyvää hakuratkaisua, jotta 

asiakaspalvelija löytää kaiken tarvitsemansa tiedon seudun 

alueelta nopeasti ja vaivattomasti.
Lähde: chat päiväkirja 17.4. - 12.5 ja pilottityöpajat
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Chat koettiin hyödylliseksi asiakastyössä

Asiakaspalvelijat pitivät chat-palvelua erittäin hyödyllisenä 

työkaluna. Chatia pidettiin nopeana ja helppona, matalan 

kynnyksen keinona ja luontevana kommunikaatiokanavana 

asiakkaiden kanssa. 

Chat-pilotista sanottua: 

“Hanke on tuottanut konkreettisen pilotin, jota voidaan testata ja 

mahdollisesti jatkaa yhdessä tai tahoillaan.”

“Chat on osoittanut selvästi, että matkailija haluaa 

neuvontaa, jos sitä on saatavilla. Kyse on vain siitä, 

tarjotaanko sitä vai ei.”

“Hankkeen lopputulos ollut ehdottomasti hyvä ja on opittu paljon yhdessä 

työskentelystä chatia pilotoidessa. Chat osoittanut, että vastaaminen oman 

työn ohella on haastavaa ja hyvin toteutettuna vaatii erillistä 

asiakaspalvelijaa.”

“Chat on pieni askel ihmiskunnalle, mutta suuri askel 

matkailuneuvonnan asiakaspalveluissa.”

Lähde: chat päiväkirja 17.4. - 12.5 ja pilottityöpajat

Tyytyväisyys chat-palveluun ja tunne hyödyllisyydestä 
kasvoi tasaisesti kokeilun aikana. 

Konsepti / Keskeiset näkökulmat ja kehittämiskohteet / 5. Pilottiprojekti: Chat koettiin hyödylliseksi asiakastyössä

136



Kehitysidea: Chat-palvelun hyödyntäminen 
asiakastyytyväisyyden mittaamisessa

Chat tarjoaa luontaisen väylän palautteen keräämiselle välittömästi 
asiakaskohtaamisessa. Kun chat-kokeilu otetaan tulevaisuudessa pysyvään 
käyttöön, kannattaa chatin mahdollisuudet palvelukanavana hyödyntää 
seuraavalla tavalla:

● Tehdään verkkoon seudullinen palautelomake
● Jokaisen chat-keskustelun päätteeksi asiakaspalvelija kiittää keskustelusta ja 

laittaa asiakkaalle linkin sähköiseen kyselyyn
● Palautelinkkiä voidaan hyödyntää myös sähköpostikeskusteluiden päätteeksi ja 

verkkosivuilla.

Kyselylomakkeella on monta tärkeää tehtävää
● Se auttaa osoittamaan ja todentamaan matkailuneuvonnan tärkeyden ja roolin 

asiakkaan palvelemisessa matkan kaikissa vaiheissa
● Mitä parempaa palvelua asiakas kokee saavansa, sitä enemmän hän palvelua 

suosittelee. Suositukset sosiaalisessa mediassa houkuttelevat Suomeen lisää 
matkaajia, houkuttelevat lisää asiakkaita yrityksille ja palveluntarjoajille  ja 
kasvattavat matkailutuloa.

● Tutkitut ja todennetut tulokset auttavat rahoitusneuvotteluissa ja tarjoavat 
keinoja kertoa matkailuneuvonnan tärkeydestä matkailutulon kasvulle.

● Asiakaspalautteen keräämistä kumppaneilta ei tule unohtaa. 
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Chat-kokeilu onnistui erinomaisesti 
asiakaspalvelijoiden näkökulmasta

● Chat-kokeilu onnistui erinomaisesti etenkin asiakaspalvelijoiden yhteistyön kehittämisessä.

● Asiakaspalvelijat ja asiakkaat pitivät chatia varsin hyödyllisenä, matalan kynnyksen kanavana.

● Matkailijaa chat palvelee ensisijaisesti tiedonhakukanavana matkan suunnitteluvaiheessa. Chat-kokeilu 

osoitti selvästi, että matkailija haluaa tämän kaltaista neuvontaa, jos sitä vain on saatavilla.

● Palvelun on oltava nopeaa ja tehokasta.

● Chatin käyttö muiden työtehtävien lomassa on asiakaspalvelijalle haastavaa, sillä mikäli asiakas löytää 

chatin helposti, hän myös haluaa sitä käyttää.

● Tulevaisuudessa chat-palvelun tehokkain käyttö vaatisi asiakaspalvelijan läsnäoloa 24 / 7.

● Chatia kannattaa hyödyntää palautteenkeruukanavana jokaisen asiakaskohtaamisen päätteeksi.

● Chatit kannattaa laittaa myös eri kieliversioiden sivuille, mutta tällöin vastaaminen esimerkiksi venäjäksi 

kannattaa antaa seudullisesti yhden venäjänkielen taitoisen henkilön vastuulle.

Tulevaisuudessa chat palvelisi matkailijaa parhaiten niin, että chatiin vastaaminen on 

ainakin yhden tai useamman neuvontapalvelijan tärkein työtehtävä ja vastaaminen 

tapahtuu seudullisesti kaikkien kuntien sivuilta tuleviin keskusteluihin. Tällainen 

toimintamalli edellyttää hyvää hakuratkaisua, jolloin seudullinen 

asiakaspalvelija löytää helposti kaikkien kuntien sisällöt yhdestä ja 

samasta osoitteesta. 

Kieliversioista vastuu kannattaa myös jakaa seudullisesti.
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Chat-palvelun 
mobiiliversiota 
testattiin 
matkustajien 
käytössä
Helsinki-Vantaan 
lentoaseman 
pilottikohteessa
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Chat-palvelun mobiiliversion testaus 
Helsinki-Vantaan lentoaseman pilottikohteessa

Pilottikokeilussa chat-palvelu tuotiin kuntien matkailusivustojen yhteyteen. Kuntien 

matkailusivut eivät kuitenkaan vielä toimi päätelaiteriippumattomasti. Tämä asettaa 

rajoitteita palvelun käyttämiseen mobiililaitteilla.

Asiakaslähtöisen matkailuneuvonnan yhdeksi tärkeimmistä edellytyksistä tunnistettiin 

palvelun tarjoaminen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Siksi Chat-palvelua haluttiin testata 

myös liikkuvien matkailijoiden käytössä neuvontapisteen ulkopuolella.

Solita toteutti Zefin chat-palvelun pohjalta käyttäjätestejä varten 
mobiililaitteissa toimivan chat-prototyypin, jota testattiin yhden 
päivän aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman pilottikohteessa. 

Käyttäjätestaus suoritettiin laadullisena testinä, syvähaastatteluna, jossa keskityttiin 

ymmärtämään käyttäjien tarpeita. Kyseessä ei ole tutkimus, vaan käyttäjätesti, jonka pohjalta 

validoidaan pilottia varten tehtyjä suunnittelupäätöksiä. 

.
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Chat-palvelun mobiiliversion testaus 
Helsinki-Vantaan lentoaseman pilottikohteessa

Osallistujat rekrytoitiin saapuvien sekä lähtevien matkustajien auloista. Näiden lisäksi 

kohteessa haastateltiin myös vaihtoyhteyttään odottavia matkustajia. Testauksen tarkoitus 

oli kartoittaa matkailijoiden suhtautumista mobiiliin chat-palveluun. Tavoitteena oli 

tunnistaa missä matkan vaiheissa matkailijat kokisivat chat-palvelun hyödylliseksi ja 

millaista palvelua he silloin haluaisivat. 

Haastateltavat rekrytoitiin lentokentällä Solitan suunnittelijoiden toimesta ja haastateltavat 

saivat osallistumispalkkioksi kahvi & donitsi –kupongin lentokentän Starbucksiin.

Ketä haastateltiin
● 10 haastattelua: 6 miestä, 4 naista
● Ikäjakauma välillä 20 - 45 vuotta.
● Eri maista, hyvin vaihteleva matkan tarkoitus sekä matkan vaihe haastatteluhetkellä

Haastattelun pääkysymykset: 
● Kokeeko Chat-palvelun hyödyllisenä ja käyttäisikö?
● Missä matkan 4 vaiheesta käyttäisi chat-palvelua ja mihin?
● Muita ideoita tulevaisuuden matkailupalveluista?
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Mobiili-chat protototyyppiä 
testattiin Helsinki-Vantaan 
lentokentällä
matkustajien käytössä 
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Chat-palvelun mobiiliversion testaus 
Helsinki-Vantaan lentoaseman pilottikohteessa

Tulokset

Chat -palvelu miellettiin hyödylliseksi matkan suunnittelussa, lentokentälle saavuttaessa sekä matkan 
aikana. Erityisesti korostui kiinnostu palvelun käyttöön matkan aikana. Matkan jälkeinen käyttö ei 
noussut esille haastatteluissa. Toisaalta, testitilanteessa chatia ei välttämättä osattu ajatella 
palautekanavana.

8 henkilöä 10:stä mielsi chatin hyödylliseksi palveluksi. 
Kaksi vastaajaa ilmoitti spontaanisti haluavansa käyttää chat-palvelua 
huomattavasti mieluummin, kuin joutua asioimaan info-tiskillä.

Matkailijoiden tarpeita chat -palvelussa 
Kyselyssä korostuivat varsin perinteiset tiedon tarpeet, jotka vastaavat info-tiskillä perinteisesti 
kysyttyjä kysymyksiä: Nähtävyydet, mielenkiintoiset paikat, ravintolavinkit, majoitussuositukset 
sekä erityisesti reittiohjeet nousivat esille haastatteluissa.

Chatin käyttöä rajoittavat asiat:
● Palvelun käyttö vaatii ilmaisen nettiyhteyden
● Palvelua pitäisi pystyä saamaan omalla kielellä. 

Esimerkiksi venäläiset matkaajat kokivat kysymisen englanniksi vaikeana.

Konsepti / Keskeiset näkökulmat ja kehittämiskohteet / 5. Pilottiprojekti: Chat-palvelun mobiiliversion testaus

143



Chat-palvelun mobiiliversion testaus 
Helsinki-Vantaan lentoaseman pilottikohteessa

Tulokset

Matkailijoilta kysyttiin myös, mitä palveluita he käyttävät ensisijaisesti tiedon etsimiseen. 
Yleisimmät tietolähteet tällä hetkellä:

● Google
● Tripadvisor
● Foursquare

Google.com nousi esille useammassa haastattelussa ensisijaisena tiedonlähteenä. Kahdessa haastattelussa 
kuitenkin mainittiin, että Googlen tarjoama tieto jää usein liian yleiselle tasolla eikä se tarjoa aidosti 
paikallistuntemusta matkan suunnittelun tueksi. Reittiohjeissa Google.com puolestaan koettiin todella 
hyväksi. 

Seudullisen matkailun kehittämisen kannalta on tärkeää, että palvelut löytyvät 
matkailijoiden käyttämistä kanavista. Neuvontapalveluiden, asiakaslähtöisten 
sisältöjen ja digitaalisten palveluiden tulee siis löytyä helposti hakukoneista, jotta 
matkailija saadaan oikean, ajankohtaisen ja luotettavan tiedon pariin.

Haastatteluista syntyneitä kehitysideoita:
● Asiakkaan olisi mahdollista näyttää sijaintiaan asiakasneuvojalle, jotta hän pystyy opastamaan reitin tai 

häntä lähellä olevia palveluita
● Matkailupalveluiden verkkosivuille voisi koostaa mashup-henkisesti Foursquare-vinkkejä. Myös 

asiakaspalvelijat voisivat hyödyntää niitä kysymyksiin vastatessaan
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Chat-palvelun mobiiliversion testaus 
Helsinki-Vantaan lentoaseman pilottikohteessa

Johtopäätökset ja kehitysehdotukset

Käyttäjähaastattelun otos on suppea, joten tuloksista voidaan tehdä vain suuntaa-antavia 
analyysejä. Tulosten valossa korostuu, että chat-palvelu olisi hyvä lisä nykyisten 
matkailuneuvontapalveluiden rinnalla ja tuottaisi aitoa hyötyä matkailijoille erityisesti matkan 
suunnittelussa sekä matkan aikana.

Chat-palvelun hyödyntäminen lentokentällä ja muissa saapumispisteissä tarjoaa kuitenkin uusia 
vaihtoehtoja myös matkailijoiden palvelemiseen ja itsepalvelun helpottamiseen 
saapumisvaiheessa. Chatin mobiiliversion tuominen helposti kommunikoitavaan verkko-
osoitteeseen tarjoaisi mahdollisuuksia chat-palvelun markkinoinnille saapumisen yhteydessä. 

Selkeä osoite ja palvelulupaus  mahdollistaa chatin  
mainostamisen matkailijoille

● Maahan saapuessa lentoaseman digitaalisilla näytöillä
● QR-koodilla esitteistä ja mainonnasta esim. lentoyhtiöiden lehdissä
● Junien mainospaikoilla
● Seudullisella verkkosivulla ja kuntien omilla sivuilla
● Matkailumarkkinoinnin kampanjakärkenä 
● Laajemman testauksen yhteydessä, jossa testaajia houkutellaan prepaid-liittymiä jakamalla 

testaamaan ja raportoimaan chatin käytöstä koko matkan ajalta.
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Chat-palvelun mobiiliversion testaus 
Helsinki-Vantaan lentoaseman pilottikohteessa

Matkailuneuvoja mobiilissa vaatii jatkokehittämistä

Testaus osoitti, että mobiili chat-palvelu kiinnostaa matkailijoita ja he olisivat halukkaita 

käyttämään sitä. Prototyyppi ei kuitenkaan sovellu vielä sellaisenaan valmiiksi palveluksi. 

Mm. seuraavat asiat täytyy vielä ottaa huomioon, jotta Mobiili Matkailuneuvoja -prototyypistä 

saadaan julkinen, toimiva palvelu:

● Palvelu tarvitsee verkko-osoitteen ja verkkopalvelimen palveluntarjoajanUudenmaanliitolla saattaa 

olla jo olemassaolevia kumppaneita, joita on luonteva hyödyntää.

● Palvelun suunnittelun viimeisteleminenKaikkia käyttötilanteita ei oltu huomioitu prototyypin 

toiminnoissa.

● Palvelun tekninen optimointi ja viimeistelyToimivuuden ja suorituskyvyn optimointi olennaisille 

päätelaitteile. On luontevaa, että taho joka viimeistelee palvelun teknillisen toteutuksen on myös 

vastuussa palvelun julkaisusta.

● Matkailuneuvojien resursointi, hallinta ja koordinointiChat-palvelu tarvitsee päivystäviä 

matkailuneuvojia. On luontevaa, että nykyiset kuntien matkailuneuvojat vastaavat matkailijoiden 

kysymyksiin seudullisesti yhdessä.
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Tiekartta 
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Eteläisen Suomen matkailun 
neuvontapalvelut tulevaisuudessa:

Milloin vain, 
missä tahansa, 
seudullisessa 
yhteistyössä
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Eteläisen Suomen yhteistyö rakennetaan 
sähköisten palveluiden keinoin

Perinteinen asiointi palvelutiskillä, kirjeitse ja puhelimella korvautuu useissa tilanteissa palveluilla verkossa. 

Sähköisestä asioinnista on tulossa arkipäivän normi, johon ihmiset ovat tottuneet ja jota he osaavat myös 

vaatia. Asiakkailla voidaan verkossa tarjota entistäkin parempaa ja oivaltavampaa palvelua, eikä palvelun 

saaminen ole enää rajattu tiettyyn aikaan tai paikkaan.

Matkailuneuvonnan näkökulmasta tärkeää on vapauttaa henkilöresursseja tuottamaan sisältöä,

sillä kiinnostavan sisällön merkitys korostuu ja löydettävä sisältö tavoittaa matkailijat matkan 

kaikissa vaiheissa.

Nykyaikaisten palvelujen kehittämisessä ei ole enää kyse vain esitteiden sähköistämisestä, vaan 

vuorovaikutteisten sisältöjen tarjoamisesta. Fyysisessä palvelupisteessä viihtyminen ja mahdollisuus käyttää 

langattomasti sähköisiä sisältöjä tableteilla ja omilla päätelaitteilla korostuu.

Kaikkien eri sisällöntuottajien ja sidosryhmien on tärkeää kokea tulevaisuuden palveluneuvonnan ideointi 

omakseen. Eteläisen Suomen yhteistyö rakennetaan sähköisten palveluiden keinoin. Hyvin rakennettu palvelu 

mahdollistaa kuntien, paikallisten toimijoiden ja muiden asianosaisten välisen keskinäisen kanssakäymisen ja 

sisältöyhteistyön, joka tähtää lisäarvon tuottamiseen ja informaation korkeaan laatuun.
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Yhteenveto

Asiakas ei tunne kuntarajoja ja siksi tulevaisuuden matkailuneuvontapalvelut pitää pyrkiä tuottamaan seudullisessa 

yhteistyössä, asiakaslähtöisesti. 

Projektin aikana seudulliselle yhteistyölle kehitettiin uusia toimintatapoja, joita jalkautettiin käytäntöön projektin aikana. 

Yhteiskehittämiseen pohjautuvissa työpajoissa kehitettiin uusia, sähköisiä palveluideoita, jotka vastaisivat tunnistettuihin 

haasteisiin tulevaisuudessa. Seudullinen yhteistyö ei voi kuitenkaan jäädä vain neuvontapalvelijoiden vastuulle oman työn 

ohella. Tarvitaan seudullista koordinointia ja koordinaattoria, jonka tehtävänä on vastata palvelun jatkuvasta 

kehittämisestä. 

Hyvä palvelu on ajasta ja paikasta riippumatonta, digitaaliset palveluympäristöt mahdollistavat tämän 

Projektin aikana pilotoitu chat-kokeilu osoittautui sekä asiakaspalvelijoiden että matkailijoiden näkökulmasta hyväksi ja 

hyödylliseksi palvelutavaksi. Chat-palvelun ottaminen osaksi palveluvalikoimaa vaatii kuitenkin asiakaspalvelijoiden aikaa. 

Chat-palvelu voidaan tulevaisuudessa valjastaa seudun yhteiseen käyttöön niin, että yksi asiakaspalvelija vastaa kaikkien 

kuntien kysymyksiin. Tällainen palvelu vaatii resursseja, mutta takaa asiakaslähtöisen palvelun. Onnistuakseen 

seudullisesti operoitu chat kaipaa rinnalleen hyvää hakuratkaisua, josta asiakaspalvelija pystyy löytämään vaivattomasti 

kaiken kuntien matkailuun liittyvän digitaalisessa muodossa saatavilla olevan tiedon. 

Tulevaisuudessa resursseja tulee ohjata entistä voimakkaammin asiakaslähtöisten, kiinnostavien sisältöjen ja 

palvelukonseptien kehittämiseen. Laadukas sisältö mahdollistaa itsepalvelun, mikä korvaa suuren osan 

henkilökohtaisesta palvelusta.

Matkailuneuvonnassa keskeisintä on asiakkaan palveleminen matkan kaikissa vaiheissa. Ennen matkaa tapahtuva 

neuvonta lisää matkailijan tietoa ja kiinnostusta, lisäten näin osaltaan matkailijan pidempää viipymää alueella. 

Asiakkaiden itsepalvelua pitäisi helpottaa yhteistyössä markkinoinnin ja myynnin kanssa, tuottamalla laadukkaita, 

matkailijan tarpeisiin vastaavia sisältöjä. Nämä sisällöt tulee saattaa matkailijan löydettäväksi. Hyvällä hakuratkaisulla 

pystytään nopeuttamaan asiakaspalvelua ja lisäämään matkailijan itsepalvelua ja näin vapauttamaan 

neuvontapalvelijoiden resursseja.
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Tuumasta toimeen. Yhdessä tunnistetut, 
ensimmäiset kehityskohteet

1. Lähdemme edistämään yhteistä hakukonenäkyvyyttä 

ja teemasisältöjen löydettävyyttäKokoonnumme päättämään yhdessä 

seudulliset teemat ja näille teemoille hakusanat / hashtagit analytiikan ja 

matkailijoiden tunnistettujen tarpeiden pohjalta. Ryhdymme yhdessä tuottamaan 

sivuillemme sisältöjä, jotka vastaavat näihin teemoihin

2. Otamme visithelsinkiregion.fi -osoitteen haltuunTeemme siitä 

seudullisen laskeutumissivun ja hakukoneen helpottamaan siirtymistä eri 

kaupunkien sivustojen ja sisältöjen välillä.

3. Sitoudumme jakamaan parhaita käytäntöjä ja hyväksi 

havaitsemiamme toimintatapojaKokoonnumme yhteisiin tapaamisiin 

2-4 kertaa vuodessa ja perustamme yhteisen sähköisen foorumin, jossa jaamme 

tietoa.
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Seudullisen 
kehittämisen 
tiekartta

Asiakaspalvelu-chat käyttöön kaikille kunnille

Visithelsinkiregion.fi haltuunotto ja verkkokonseptin kehittäminen

Asiakaspalvelu-chatin pilotointi

Mobiili-chatin prototyyppi ja testaus

Asiakaspalvelu-chatin yhteyteen asiakaspalautekysely ja asiakaspalautteiden systemaattinen hyödyntäminen

2014 2015

Sähköinen forum tiedonjakoon: Facebook-ryhmä / jatkuva tiedonjako ja yhteydenpito
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Näkemys tavasta kehittää 
neuvontapalveluita tulevaisuudessa

Matkailuneuvonnan nykytilaa on nyt tutkittu monelta kulmalta. Nykytilan pohjalta onkin 

seuraavaksi aika ryhtyä “sanoista tekoihin”, eli suunnittelemaan ja tuottamaan lisää 

konkreettisia, matkailuneuvontaa tehostavia sähköisiä palveluita. Tässä konseptissa on jo esitetty 

monia palveluideoita (esim. chat ja haku), jotka pitää seuraavaksi viedä toteutukseen asti. Näitä 

ja uusia palveluideoita kannattaa tehdä asiakaslähtöisesti, palvelumuotoilun keinoin: 

tulevaisuudessa suosittelemme tehtäväksi useita nopeita kokeiluja suurten hankkeiden ja 

isojen yksittäisten investointien sijaan.

Lähdetään etsimään ideaa, jolla 
tarve ratkaistaan helposti ja 

ketterästi

Matkailija ei löydä tietoa, eikä saa 
tarvitsemaansa palvelua

Tunnistetaan asiakkaan 
tarve analytiikan ja 

asiakaskyselyiden pohjalta

Tuodaan uusi palvelu asiakkaan 
löydettäväksi ja autetaan 

asiakasta palvelemaan itseään

Lopputuloksena parempi 
palvelukokemus ja eteläisestä 

Suomesta kiinnostuneempi 
asiakas

153



Näkemys tavasta kehittää 
neuvontapalveluita tulevaisuudessa

Neuvontapalveluiden kehittäminen 

on jatkuva prosessi. Hyvä palvelu ei ole 

koskaan valmis.

Tulevaisuuden matkailuneuvontaa kehitetään jatkossa:

1. Ihmislähtöisesti, asiakasta ja neuvontapalvelijaa kuunnellen.

2. Käyttäjien tarpeita ennakoiden ja tulevaisuuteen katsoen.

3. Monialaisesti eri sidosryhmien, kuten myynnin ja markkinoinnin ja seudullisen brändiryhmän kanssa

4. Totuttuja tapoja haastaen, kekseliäästi ja ketterästi

5. Tuottavuuden ja asiakaskokemuksen näkökulmasta

6. Kanavariippumattomasti ja digitaalisuutta hyödyntäen

7. Yhteissuunnittelulla ja osallistamalla, sekä nopeiden kokeilujen, prototyyppien ja visualisointien avulla

8. Osana seudullisen matkailun brändiä ja brändilupausta.
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Yhteenveto 
projektista
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“Tämä porukka on saanut 
aitoa seudullista yhteistyötä 
liikkeelle.”
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Tässä projektissa tunnistettuja haasteita 
– ja kuinka ne ratkaistaan tulevaisuuden hankkeissa

Haaste: Miten projektin työpajoihin ja fokusryhmiin löydetään tiukalla aikataululla osallistujia? Myös 

osallistujien aikataulujen yhteensovittaminen on haasteellista.

Ratkaisu: Tehdään huolellisia ennakkovalmisteluja, mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tulevaisuudessa yhteisille projekteille resurssoidaan osallistujilta aikaa hyvissä ajoin. Osallistujille 

nimitetään myös varahenkilöt, joilla oikeus tehdä päätöksiä.

Haaste: Miten innovatiivisissa työpajoissa syntyvä innostus ja ideat jalkautetaan konkreettisiksi 

toimenpiteiksi?

Ratkaisu: Käytetään nopea ja ketterän kehityksen malleja: toimenpiteet rakennetaan niin että toteutus 

voidaan aloittaa nopeasti.

Tulevaisuudessa työpajojen jälkeen nimitetään myös vastuuhenkilöt; syntyvät konsepti-ideat 

tarvitsevat omistajat, jotka vastaavat ideoiden viemisestä tuotantoon asti. 

Haaste: Miten yhteisiä projekteja ja tiedonjakoa voidaan hoitaa yli kuntarajojen?

Ratkaisu: Käytetään sähköistä työtilaa, joka helpottaa sähköpostiliikennettä ja kommentointia. 

Tulevaisuudessa tarvitaan yhä fyysisiä tapaamisia, mutta tiedonjakoa ja projekteihin 

osallistumista sekä muistioiden kommentointia helpotetaan nykyaikaisia kanavia käyttämällä 

(esim. sähköiset työtilat ja videoneuvottelut.)

1.

2.

3.
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Haaste: Miten säilytetään fokus seudullisessa yhteistyössä oman kunnan asioiden ajamisen sijaan? 

Ratkaisu: Valta, vastuu ja roolit jaetaan niin, että kunkin vastuulla on seudullinen kokonaisuus.

Tulevaisuudessa yhteisten projektien tavoitteet kirjataan selvästi ja vastuut jaetaan seudullisen 

kokonaisuuden mukaan. Fokuksen lipsuessa yksittäisen kunnan asioiden ajamiseen, on projektin 

vetäjillä vastuu muistuttaa yhteisistä tavoitteista.

Haaste: Kuinka luodaan yhtenäinen kuvaa alueesta? Vaarana on konseptin jääminen irralliseksi selonteoksi 

toiminnasta.

Ratkaisu: Projektiin valittu toimittaja auttaa hanketiimiä tulevien toimeksiantojen kilpailuttamisessa ja 

sähköisen liiketoiminnan toteuttamisessa pelkän suunnittelun lisäksi.

Tulevaisuudessa on varmistettava, projektiin valittu toimittaja tai tämän alihankkija pystyy 

suunnittelun lisäksi myös tarvittaessa viemään konseptin tekniseen toteutukseen asti.

Haaste: Projektin luonne ja tarpeet muuttuvat projektin aikana.

Ratkaisu: Tarvittavista muutoksista projektin kulkuun sovitaan kirjallisesti. Muutokset ymmärretään osana 

käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin luonnetta.

Projektin aikana tehty tutkimus saattaa muuttaa alkuperäisiä tarpeita. Käyttäjälähtöisen 

tutkimuksen kerätty aineisto kiteytetään suunnittelun ohjenuoraksi, jonka mukaan projektia 

muokataan.

4.

5.

Tässä projektissa tunnistettuja haasteita 
– ja kuinka ne ratkaistaan tulevaisuuden hankkeissa

6.
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Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut:

“Yhteiset tapaamiset. Yhteydenpito on helpottunut, kun on opittu tuntemaan.”

“Muiden tekemisen peilaaminen  omaan toimintaan ja siihen, tehdäänkö samoja asioita.”

“On saatu paljon uusia ideoita, 

joita voi hyödyntää omassa toiminnassa.” 

“Tavoitteena oli yhteistyön käynnistäminen  ja verkoston kasvaminen. Nyt se on onnistunut.“

“Facebook-ryhmä on hyvä kanava yhteydenpitoon, ideointiin, kilpailijaseurantaan ja toisilta 

oppimiseen.”

“Välillä on tuntunut hankalalta ja että mistään ei tule mitään. Mutta on päästy tavoitteisiin, eli 

yhteistyö ja konkreettinen pilotti on tehty.” 

“Aina on haluttu tehdä yhdessä, mutta ilman tätä hanketta ei olisi onnistuttu.”

“Tämä porukka on saanut aitoa 

seudullista yhteistyötä liikkeelle.”

“Hirveästi saatu aikaan. Matka ollut pitkä vaikka aloitettiin vasta tammikuun lopulla. Kolmessa 

kuukaudessa matkan kaari ollut hieno ja on tultu yhdessä  pitkälle.” 
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Solita Oy

Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki

Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere

www.solita.fi

TouNet-hanke 

(Tourism Development in co-opetition 

in Southern Finland and Baltic Region)

www.tounethanke.wordpress.com

Uudenmaan liitto

Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

www.uudenmaanliitto.fi
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LIITE 1:
Projektissa mukana olleet henkilöt 

Projektitiimi

Terhi Hakkarainen, Karoliina Korpela, Jukka Punamäki, Nina Järveläinen  | TouNet-hanke / Uudenmaan liitto 

Riikka Pasanen, Lasse Tammilehto, Tuomas Nylund | Solita Oy

Hanketiimi

Jaana Tuomi  | Visit Espoo

Maarit Enberg | Vantaan kaupunki / elinkeinopalvelut

Kaisa Sänisalmi-Pajunen | Vantaan kaupunki, yhteispalvelut

Barbara Rehnström | Raaseporin kaupungin matkailutoimisto

Tarja Koistinen | Uudenmaan liitto

Johanna Waltonen | Loviisan kaupungin matkailutoimisto

Nina Lager | Helsingin Markkinointi Oy

Hankkeen ydintiimi

Sanna Salonen | Helsingin Markkinointi Oy              

Miikka Valo | Visit Espoo

Carita Salo | Lahti Region

Piela Parviainen | Raaseporin kaupungin matkailutoimisto                         

Helena Kontio | Lohjan Matkailupalvelukeskus                                  

Tarja Haukkasalo | Hyvinkään kaupunki
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LIITE 2:
Eteläisen Suomen matkailuneuvonnan 
nykytilan kartoitus -kysely

Nykytilan kartoitus käynnistettiin taustakyselyllä, josta saatuja vastauksia ja suuntaviivoja 
hyödynnettiin yhteissuunnittelun ja työpajojen pohjana.

Vastauksia taustakyselyyn saatiin 19 kpl seuraavilta henkilöiltä

Jaana Tuomi Toimitusjohtaja Visit Espoo
Raija Forsman Toimitusjohtaja Lahti Region
Tarja Haukkasalo Matkailusihteeri Hyvinkään kaupunki
Sari-Leena Lund Viestintäpäällikkö Hyvinkään kaupunki
Marika Karhula Matkailusihteeri Järvenpään kaupunki
Pihla Väänänen Kehityskoordinaattori Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-

osasto
Ulla Mäkelä Yhteyssuunnittelija Visit Finland - MEK
Sanna Salonen Vastaava matkailutiedottaja Helsingin Markkinointi Oy
Birthe Suni Matkailujohtaja Cursor Oy, Kaakko135
Johanna Waltonen Matkailusihteeri Loviisan kaupungin matkailutoimisto
Kaisa Sänisalmi-Pajunen Palveluvastaava Vantaan kaupunki/yhteispalvelut
Tarja Kuusela-Nissinen Kulttuurisihteeri Mäntsälän kunta
Miikka Valo Kongressikoordinaattori Visit Espoo
Tarja Jokiniemi Markkinointipäällikkö Vihdin kunta
Rauno Tiainen Elinkeinojohtaja Sipoon kunta
Tarja Koistinen Erityisasiantuntija - matkailu Uudenmaan liitto
Blomberg Viveca Johtava matkailusihteeri Raaseporin kaupungin matkailutoimisto
Minna Ermala Matkailupäällikkö Lohjan Matkailupalvelukeskus
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LIITE 3. Eteläisen Suomen palvelevat matkailuneuvonnat

Uudenmaan matkailuneuvonnat 

Pääkaupunkiseutu
● Helsinki: (http://www.visithelsinki.fi/tule/matkailuneuvonta/helsingin-kaupungin-

matkailuneuvonta(http://www.visithelsinki.fi/tule/matkailuneuvonta/helsingin-kaupungin-matkailuneuvonta  ja 
http://www.visithelsinki.fi/tule/matkailuneuvonta/seudullinen-matkailuneuvonta) 

○ Helsingin matkailuneuvonta: Esplanadi 19, 00100 Helsinki, Finland, avoinna 15.5.-14.9. ma-pe 9-20, la-su 9-18 ja 15.9.-
14.5. ma-pe 9-18, la-su 10-16

○ Rautatieaseman matkailuneuvonta Helsinki Expert Shopin yhteydessä: Kaivokatu 1, avoinna 2.1.-30.4. ja 1.10.-31.12.  
ma-pe 9-15, la 10-14, su suljettu, 1.5.-31.5. ja 1.9.-30.9. ma-pe 9-16, la 10-16, su suljettu, 1.6.-31.8.  ma-su 9-17

○ Seudullinen matkailuneuvonta: Terminaali 2, tuloaula 2 A, 01530 Vantaa, avoinna 1.10. - 30.4. ma-la klo 10-18 ja su 12-
18, 1.5. - 30.9. ma-su 10-20. Pisteen internetpäätteet ja esitteet ovat käytettävissä ympäri vuorokauden.

● Espoo: 7 yhteispalvelupistettä (http://www.visitespoo.fi/matkailuopas/espoo/matkailuneuvonta)

○ Espoon keskuksen yhteispalvelupiste: Kirkkojärventie 4, 02770 Espoo, avoinna ma, ke, to 8-17, ti 12-17, pe 8-16

○ Matinkylän yhteispalvelupiste: Kauppakeskus Iso Omena, Piispansilta 11, 02230 Espoo, avoinna ma, ke, to 10-19, ti 12-
19, pe 10-18, la 10-15 

○ Tapiolan yhteispalvelupiste: Espoon kulttuurikeskus, Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo, avoinna ma, ke, to 10-19, ti 12-19, 
pe 10-18

○ Tapiola Vindängen: Folkhälsan-talo, Tuulikuja 6, 02100 Espoo, avoinna ma-pe 8-16

○ Leppävaaran yhteispalvelupiste: Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo, avoinna ma, ke, to 10-19, ti 12-
19, pe 10-18

○ Espoonlahden yhteispalvelupiste: Kauppakeskus Lippulaiva, Espoonlahdenkatu 4, 02320 Espoo, avoinna ma 10-19, ti 12-
19, ke, to, pe 10-17

○ Kalajärven yhteispalvelupiste: Ruskatalo, Ruskaniitty 4, 02970 Espoo, avoinna ma, ke, to 9.30-16, ti 12-18, pe 8-14

● Vantaa: 2 yhteispalvelupistettä (http://www.vantaa.fi/fi/matkailijoille/matkailuneuvonta)

○ Tikkurilan yhteispalvelupiste: Ratatie 7, Tikkurila, 01300 Vantaa, avoinna ma-to 7.45-18.15 ja pe 7.45-13.00
Myyrmäen yhteispalvelupiste: Myyrmäkitalo, Kilterinraitti 6, 01600 Vantaa, avoinna ma-to 7.45-18.15 ja pe 7.45-13.00
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LIITE 3. Eteläisen Suomen palvelevat matkailuneuvonnat

Uudenmaan matkailuneuvonnat 

Keski-Uusimaa / KUUMA-kunnat

Tuusulanjärven Matkailu ry
● Tuusula: (https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1051)

○ Taidekeskus Kasarmi: Jääkärinpolku 2, 04301 TUUSULA: avoinna 1.9.–30.4. ti–su 12–17, 1.5.–31.8. ti–su 11–18

○ Halosenniemi: Halosenniementie 4-6, 04301 TUUSULA, avoinna 1.9.–30.4. ti–su 12–17, 1.5.–31.8. ti–su 11–18

● Järvenpää: (http://www.tuusulanrantatie.fi/info/) 

○ Järvenpään matkailutoimisto: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää, avoinna ma-pe klo 9-15

○ Kesä-elokuussa: Scandic Järvenpää, Asema-aukio, avoinna ma-pe klo 9-17
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LIITE 3. Eteläisen Suomen palvelevat matkailuneuvonnat

Uudenmaan matkailuneuvonnat 

Muut
● Hyvinkää:  (http://www.hyvinkaa.fi/fi/Kulttuuri-ja-vapaa-aika/Matkailu/#.UsbB89IW1Bk)

○ Kaupungin matkailuneuvonta: Kankurinkatu 4-6, Villatehdas, 05800 HYVINKÄÄ, avoinna ma - to klo 8-16, pe  klo 8-15

● Kerava:  (http://www.kerava.fi)  

○ Kaupungintalo: Kauppakaari 11, 04201, avoinna ma 8.00 - 17.00, ti - pe 8.00 - 15.30

● Kirkkonummi:  (http://www.kirkkonummi.fi/matkailuneuvonta) 

○ Luckan: Asematie 3, 02400 Kirkkonummi, avoinna kesän ulkopuolella Ma-Pe 9-17 La 10-13, kesällä 9-16, lauantaisin 
suljettu.

● Mäntsälä:  (http://www.mantsala.fi/asukkaille/kulttuuri)

○ Kunnantalon info: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä, avoinna maanantai klo 9:00 - 17:00, tiistai - torstai klo 9:00 - 15:00, 
perjantai klo 8:30 - 14:00

● Vihti:  (http://www.vihti.fi/kohderyhmat/loma-asukkaat/matkailuneuvonta_ja_opastus)  

○ Vihdin Matkailupalvelu,Niuhalanraitti 21, 03400 Vihti, avoinna ma-pe 10-16, la 10-13

● Nurmijärvi: (http://www.nurmijarvi.fi/vapaa-aika_ja_kulttuuri/matkailu) 

○ Pääkirjasto, Punamullantie 1, avoinna ma-to 10-20, pe 10-18, la ja aattoina 10-16

○ Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, avoinna ma-to 10-20, pe 10-18 , la ja aattoina 10-16

○ Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1, avoinna ma, ti, to 10-19, ke, pe 10-17, la ja aattoina 10-14

● Pornainen (http://www.pornainen.fi/vapaa-aikatoimi/yhteystiedot/)

○ Vapaa-aikatoimisto PANKKI: Kirkkotie 172, 07171 Pornainen, avoinna ma ja pe sovittaessa, ti-ke    9 – 16, to   9 – 18
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LIITE 3. Eteläisen Suomen palvelevat matkailuneuvonnat

Uudenmaan matkailuneuvonnat 

Itä-Uusimaa
● Porvoo:  (http://www.visitporvoo.fi/fi/extramenu/yhteystiedot) 

○ Taidetehtaan info: Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo, Avoinna: ma-pe klo 9-18, la 11-16, su suljettu

● Loviisa:  (http://www.loviisa.fi/fi/palvelut/matkailu/yhteystiedot)  

○ Karlskronabulevardi 8, 07900 Loviisa

○ Avoinna:
Talvella 26.8.-31.12.2013 ja 2.1.-22.6.2014:ma-pe klo 10-16
Kesällä 23.6.-31.8.2014:ma-pe klo 10-18 la-su klo 10-14

Ei löydy tietoa matkailuneuvonnasta
● Sipoo

● Askola

● Pukkila

● Myrskylä Ja Lapinjärvi
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LIITE 3. Eteläisen Suomen matkailuneuvonnat

Uudenmaan matkailuneuvonnat 

Länsi-Uusimaa
● Raasepori: 2 (http://www.visitraseborg.com/fi) 

○ Raaseporin kaupungin matkailutoimisto: Raatihuoneentori, FI-10600 Tammisaari, FINLAND

○ Karjaan info: Keskuskatu 90, FI-10300 Karjaa, FINLAND

● Lohja: 1 (http://www.visitlohja.fi/default.asp?sivu=358&kieli=246) 

○ Lohjan Matkailupalvelukeskus, Hossanmäentie 1, 08350 Lohja

● Hanko

○ Hangon kaupungin matkailutoimisto, Raatihuoneentori 5, 10900 Hanko, avoinna 1.1.-31.5. 
arkisin 9-16, 1.6.-31.8. ma-pe 9-18, la-su 10-16, 1.9.-31.12. arkisin 9-16

● Inkoo

○ Esitteitä ja karttoja : Cafe Wilhelmsdahl ja kirjasto, Ole Westmanin puistotie 1

○ Inkoon matkailuinformaatiota kunnanatalolta: Ole Westmanin puistotie 3, 10210 Inkoo, 
avoinna ma-pe klo 8.00-15.45

● Siuntio

○ Ei fyysistä neuvontaa.

○ Puhelimitse ja sivuilta, Porkkalan paranteesilta, kulttuuriohjaaja Hilkka Toivoselta.

○ Esitteitä löytyy Siuntion kylpylästä, kunnantalolta, s-marketista ja abc pickalasta

● Karkkila

○ Palvelupiste Serveri: Valtatie 26 B, 03600 Karkkila, avoinna arkisin klo 9-12 ja 13-15
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LIITE 3. Eteläisen Suomen matkailuneuvonnat

Päijät-Hämeen matkailuneuvonnat

Lahden seutu - Lahti Region
● Lahti: Lahden seudun matkailuneuvonta /LahtiINFO (http://www.lahtiregion.fi/matkailuneuvonta)

○ Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti

● Asikkala: Matkailuinfo Päijännetalossa auki kesäaikaan (http://www.paijannetalo.fi/index.php/aukioloajat)

○ Matkailuinfo: Vääksyn kanava, Meijeritie 1, 17200 Vääksy

● Hollola: Kunnanviraston yhteispalvelupiste Piipahlus (http://www.hollola.fi/keskus/frame/frame4.htm)

○ Virastotie 3, 15870 Hollola

● Kärkölä: tietoa Kärkölän matkailusta puh. ja s.posti (http://www.karkola.fi/matkailu/1_matkailu_paasivu.htm)

● Orimattila: infopiste sijaitsee Orimattilan kehräämöllä (http://www.orimattila.fi/sivu.php?id=71&sivuid=392)

○ Pakaantie 1, Orimattila

● Padasjoki: kunnantalo, Kesäisin matkailuinfo toimii Padasjoen laivarannassa. (http://www.loma-
paijanne.fi/Suomeksi/Matkailijalle/Matkailuneuvonta/tabid/11756/language/fi-FI/Default.aspx)

○ Kunnantalo: Kellosalmentie 20 , 17500 Padasjoki 

○ Kesäisin matkailuinfo toimii Padasjoen laivarannassa: Laivaranta, 17500 Padasjoki
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LIITE 3. Eteläisen Suomen matkailuneuvonnat

Päijät-Hämeen matkailuneuvonnat

Muut Päijät-Hämeen neuvonnat - Heinola Resort
● Heinola: 2 infoa (http://www.heinola.fi/FIN/Palvelut/Matkailu/Matkailuneuvonta/matkailuneuvonta.htm) 

○ Kulttuuritoimisto/Matkailuneuvonta, Savontie 5, avoinna ma-pe 8.30-15.30

○ Kyläpirtti, infopiste, Vanhatie 34, kirkonkylä, avoinna ma-pe 8-18 ja la 10-14

● Sysmä: Puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa (http://www.sysma.fi/index.php?PAGE=291&NODE_ID=291&LANG=1)

● Hartola 3 Matkailuinfoa 
(http://www.hartola.fi/malleja/1a/matkailu.asp?kieli=10&valikko=3&paavalikko=84&alavalikko=&koko=6#esitys)

○ Hartolan kunnanvirasto, Kuninkaantie 16, 19600 Hartola

○ Hartolan kirjasto, Kuninkaantie 18, 19600 Hartola

○ Itä-Hämeen museo, Koskipääntie 2, 19600 Hartola
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LIITE 3. Eteläisen Suomen matkailuneuvonnat

Kanta-Hämeen matkailuneuvonnat

Hämeenlinna /VisitHämeenlinna (Hankkeessa yhteistyössä)
• Hämeenlinna: Hämeenlinnan matkailuneuvonta (http://hame.fi/?tid=1042&loc=1)

Hämeenlinnan matkailuneuvonta: Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hämeenlinna, avoinna ma-pe 9-16

Riihimäen seutu
• Riihimäki: Riihimäen kaupungin Matkailuinfo (http://hame.fi/?tid=1042&loc=1)

Riihimäen kaupungin Matkailuinfo: Taidemuseolla, Temppelikatu 8, 11100 Riihimäki, avoinna ti-to 11-18, pe-su 11-17

• Janakkala: Linnatuulen esitepalvelu (http://www.janakkala.fi/fi/vapaa-aika_ja_matkailu/?id=5)

• Hausjärvi: ei ole

• Loppi: ei ole

Forssan seutu
• Forssa: Forssan seudun kehittämiskeskuksen matkailuneuvonta (http://hame.fi/?tid=1042&loc=1Forssan seudun 

kehittämiskeskuksen matkailuneuvonta (http://hame.fi/?tid=1042&loc=1; http://www.forssa.fi/matkailu/)
Forssan seudun matkailuneuvonta: Koulukatu 13, 30100 FORSSA, avoinna ma-pe 8-16
Matkailuneuvonta kesällä Forssan torilla 3.6.-16.8.2014 ti-pe klo 9-17 ja la klo 10-14

• Humppila: ei ole

• Jokioinen: ei ole

• Tammela: Kunnantalon neuvonta (http://www.tammela.fi/matkailu/matkailuneuvonta/)
Kunnantalon neuvonta: Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela, avoinna ma 8-17, ti-pe 8-15.30

• Ypäjä: ei ole

Muut Kanta-Hämeen neuvonnat
• Hattula: vapaa-aikatoimisto ja kesän info-piste (http://www.hattula.fi/portal/fi/kirjasto_ja_vapaa-aika/) 

– Vapaa-aikatoimisto: Parolantie 53 , 13720 Parola, avoinna ma-pe 9-15

– INFO-piste: Parolantie 47, kesäaikana klo 11-17
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LIITE 4. Chat -palveluntarjoajien kartoitus

Live chat -palveluita valmistaa maailmanlaajuisesti suuri joukko toimittajia. Tunnetuimpia 
kansainvälisiä chat-palveluntarjoajia ovat:

● Velaro

● Comm100

● WebsiteAlive

● Kayako

● LivePerson

Kotimaisista palveluntarjoajista merkittävimpiä ovat:

● Zef (Livezhat)

● Giosg

Tässä vertailussa on mukana molemmat kotimaiset palveluntarjoajat. 
Perustelut näiden valinnalle:

● Tarjolla oleva suomenkielinen asiakaspalvelu ja käyttötuki 

● Laadukkaat ja kilpailukykyiset tuotteet

Lisäksi asiakaspalvelun toteuttamiseen on tarjolla laajoja monikanavaratkaisuja, kuten Zendesk 
& Getsatisfaction, jotka toimivat tikettipohjaisesti - tällöin asiakas avaa kontaktin jättämällä 
asiakaspalvelupyynnön. Pyyntöä voidaan tämän jälkeen käsitellä monipuolisesti eri kanavissa. 
Spontaaniin keskusteluun nämä eivät kuitenkaan tarjoa palveluita ja ovat siksi jätetty pois 
vertailusta.
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LIITE 4. Chat -palveluntarjoajien kartoitus

Chat -palveluntarjoajien kriteerit ja vertailu

Ominaisuus ZEF Livezhat Giosg

Yhtäaikaiset keskustelut Kyllä Kyllä

Kuntakohtaiset keskustelukanavat Kyllä Kyllä

Asiakaspalvelijoiden välinen keskustelu Kyllä Kyllä

Keskustelun siirto asiakaspalvelijalta toiselle Kyllä Kyllä

Helposti toteutettava palveluna toimiva ratkaisu Kyllä Kyllä

Kieli- ja merkistötuki venäjälle, kiinalle Kyllä Kyllä

Käyttöliittymäkieli venäjä, kiina Räätälöitynä Venäjä sisältyy, kiina 
räätälöitynä

Ulkoasun räätälöinti Sisältyy Mahdollista tietyillä 
rajoitteilla

Koulutus Sisältyy Sisältyy
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Chat -palveluntarjoajan valinta

Sekä Zef että Giosg ovat monipuolisia ja tehokkaita live chat -ohjelmistoja.

● Molemmat täyttivät projektin tarpeet sekä tarjoavat monipuolisia lisäominaisuuksia ja 
räätälöitäviä ominaisuuksia mm. automaatioon ja raportointiin liittyen.

● Molemmat ovat kotimaisia toimittajia, jotka tarjoavat aktiivisen paikallisen asiakastuen.

● Zefillä on tämän hetken tuotetasolla suppeampi käyttöliittymän kielituki. Molemmat 
tarjoavat laajat kielivaihtoehdot räätälöitynä.

● Molempien ulkoasua voi räätälöidä. Zefissä räätälöinti sisältyy hintaan.

Vertailussa Zef osoittautui kustannuksiltaan edullisemmaksi vaihtoehdoksi. 
Lisäksi Zef tarjoaa hintaan kuuluvaksi ulkoasun kustomoinnin.

Sen vuoksi Livezhat osoittautuu vertailun voittajaksi ja valittiin seudullisen 
matkailuneuvonnan chat-kokeilun palveluntarjoajaksi.
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Lähde: http://livezhat.com/fi/
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