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Lyhyt määritelmä palvelumuotoilusta 
• Palvelumuotoilu on 

•  palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua siten, että 
palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan 
liiketoiminnallisia tavoitteita. (by Miikka Raulo, Oske 2011) 

• Oppaan työssä siis 
• Opastus suunnitellaan niin, että on selvitetty mitä asiakas haluaa 
• Opastus suunnitellaan niin, että on selvitetty mitä asiakas tarvitsee 
• Opastus on taloudellisesti kannattavaa 
• Opastus vastaa mahdollisen toimeksiantajan tai työnantajan 

liikeideaa ja sitä lupausta mikä asiakkaalle on annettu 
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Oikeasti asiakas ei oikein 
tiedä mitä tarkalleen 
haluaa! Opas tietää! 



Palvelumuotoilu auttaa suunnittelemaan 
kokonaisvaltaisia asiakaskokemuksia 
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• Kokonaisvaltaista 
asiakaskokemusta ei voi 
rakentaa yksin 

• Oppaiden yhteistyö 
• Toimeksiantaja 
• Matkailuinfo 
• Vierailukohteet 
• Kollegat ympäri Suomen! 
• Ravintolat, kahvilat ja baarit 
• Kaupat 
• Linja-auton- ym. Kuljettajat 
• Viranomaiset 

 
 
 

Ja ne asiakkaat!  



Asiakkaan palvelupolku ja kontaktipisteet 
• Palvelumuotoiluprosessissa tehdään näkyväksi asiakkaan 

palvelupolku ja kontaktipisteet. Näitä voidaan sen jälkeen 
kehittää siten, että kontakteista on mahdollista muodostua 
asiakkaalle yhtenäinen ja johdonmukainen, positiivinen 
palvelukokemus (Miikka Raulo, Oske 2011) 
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Asiakas 
haluaa 
lähteä  

matkalle 

Asiakas 
ostaa 

matkan 

Asiakas 
matkustaa 
kohteeseen 

Asiakas 
saapuu 

kohteeseen 

Asiakas 
muistelee 

kokemaansa 



Asiakkaan palvelupolku ja opas 
• Asiakkaan palvelupolku ja kontaktipisteet opaspalveluiden 

osalta; muodostetaan yhtenäinen ja johdonmukainen, 
positiivinen palvelukokemus   
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Asiakas 
haluaa ostaa 
opastuspal-
velun ja etsii 

tietoa 

Asiakas 
ostaa 

opastuspal-
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maksaa sen 

Asiakas 
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vana 

Asiakas 
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ja antaa 
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palautetta 

Jälkimarkkinointi 



Asiakas voi tavata oppaita eri puolilla 
Suomea!  

 Miltä oppaat näyttävät?  
Ennen… 

Jälkeen… Paikallisopas on myös 
Suomi-opas!   
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Kuva: Ullis Rouhiainen Kuva: Marco Melander 

Vaatteissa on 
tarina Suomesta!  



Paikallisopas on myös Suomi-opas 
•  Maailma on globaali, elämä on lokaali!  
• Vastuullinen ammattilainen; ekologinen, ekonominen ja 

sosiokulttuurinen kestävyys + turvallisuus ja eettinen toiminta!  
• Oppaan toimintaympäristö ei siis välttämättä muutu, mutta ehkä 

ajatus siitä, että jaetaan tietoa ja tehdään töitä yhdessä tuo lisäarvoa 
omaan työhön 
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Miltä opas 
näyttää?  

Miten opas 
viestittää?  

Mitä opas 
kertoo?  

Miten opas 
toimii?  

Miten opas 
tekee 

yhteistyötä? 



   TAVOITE:  
Matkailualan ammattilaisten ammatti-identiteetin ja matkailualan ammatillisuuden 
vahvistaminen. Paikallisen matkailun edustajasta koko Suomen edustajaksi! 
Matkailun palvelumuotoilua: Suomen matkailua edustetaan samalla tavalla 
kaikkialla Suomessa ja Suomen vetovoimasta välitetään yhtenäinen viesti! 
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Kuva Frán Martín 



Kuka määrittelee millaista viestiä 
välitetään? 
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Matkailustrategia ja 
matkailumaakuva 

Ja ne asiakkaat; 
kuunnellaan myös heitä!  



Suomi-matkailun verkostossa mukana 
 

• Jos haluat olla mukana kertomassa omaa 
tarinaasi, tule mukaan Facebookin 
Suomi-oppaat/ Tourist Guides of Finland 
–ryhmään! 

  
• Jos haluat kertoa näkemyksiäsi gradu-

tutkimusta varten, laita viestiä: 
anu.nylund@liiketalousopisto.fi, 
viimeistään 30.4.2012, saat kyselyn 
kevään aikana. 

 
Lisämateriaalia palvelumuotoilusta:  

 
• http://www.jamk.fi/tutkimus/klusterit/matka

ilujaelamystuotanto/palvelumuotoilu  
 
  KIITOS!  
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