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”The opportunity for Finland lies in making all you 
have to offer feel accessible as well as attractive…
visitors want rich and inspiring content and advice 
that gives them confidence to explore” s. 5
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Matkailualojen liikevaihto oli vuonna 2011 varo-
vaisesti arvioituna noin 14 miljardia euroa. 
Viennin – eli Suomeen suuntautuneen kansain-

välisen matkailun osuus tästä oli noin neljä miljardia, 
josta venäläisten noin miljardi. 

Kasvu vaikuttaa jatkuvan hankalassakin taloustilan-
teessa ja ala tuo sekä työtä että toimeentuloa usealle 
alueelle ja ammattiryhmälle Suomessa. 

Huolimatta kansantaloudellisesti jo merkittävistä 
luvuista, matkailualojen menestystä ei tulisi pitää 
itsestäänselvyytenä.

Tähän julkaisuun haastattelemamme matkai-
lun kehittämisen ykkösnimet maailmalta löysi-
vät runsaasti syitä miksi ja miten matkailu 
Suomessa voisi edelleen kasvaa. Asenne ja 
ammattitaito ratkaisevat. 

Uudistua täytyy – asiakkaat kaipaavat 
aitoja elämyksiä, käyttävät uusia kanavia 
tiedon hakuun ja ostamiseen – ja osallistu-
vat yhä useammin itse niin tuotteistamiseen kuin 
markkinointiinkin. 

Aina ei tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan 
– meille itsestään selvät, arkiseltakin tuntuvat asiat 
ovat niitä, joita matkailijat haluavat Suomessa kokea.

Olemme koonneet tähän julkaisuun mukaan ajan-
kohtaisia teemoja ja uusia avauksia. Hyvä uutinen on, 
että rakennerahastojen painopisteet vuosille 2014-
2020 vaikuttavat mahdollistavan monipuoliset kehi-
tysprojektit ja myös Tekesin uudet avaukset tukevat 
innovatiivisia kokeiluja. 

Yksittäisen yrityksen resurssit riittävät harvoin 
alkua pidemmälle kansainvälisen matkailijan saavut-
tamisessa. Experience Lab -verkostoissamme ja yhteis-
hankkeissamme olemme testanneet ja vakiinnuttaneet 

uusia toimintamalleja. Kasvua ja uudistumista on 
haettu asiakaslähtöisesti yhdessä, yli maantie-

teellisten ja toimialojen rajojen. Keskenään 
kilpailevat yritykset ja alueet ovat löytäneet 
uusia tapoja tehdä tulosta yhdessä.

OSKE-ohjelma loppuu joulukuussa 2013. 
Kiitämme toimintaamme osallistuneita kehi-

tys- ja kasvuhakuisia yrityksiä ja matkailu-
alueita, tutkijoita ja kehittäjiä sekä rahoittajia 

lämpimästi yhteistyöstä ohjelman aikana. Kiitämme 
myös kaikkia OSKEn eri projekteissa ja ohjausraken-
teissa vuosien varrella toimineita.

Kuluvan vuoden aikana siirrämme hankkeissamme 
syntynyttä osaamista eteenpäin, siitä lisää vuoden 
varrella. Loppukirimme tarjoaa kovatasoisen ja moni-
puolisen kattauksen erityisesti kansainvälistymiseen 
liittyen – ota siitä hyöty irti!        AW

Pääkirjoitus
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provide as many reasons as possible 
for a visitor to extend their stay yet 
return home with a sense that there’s 
more to discover. To do that, Finland 
provides the opportunity for the over-
stimulated, time pressed, hurried, 
congested urban dweller to re-connect 
not just with nature but with them-
selves. We may know we need to do 
that, but the prospect can also be 
daunting. Finland needs to find a 
way of making that prospect seem 
attractive, doable and fun. 

Finland is likely to appeal to what I 
call “conscious travellers” those who 
want to experience authentic places, 
meet and engage with local people, 
be active, discriminating and mind-
ful in their decision-making. In order 
to attract and retain such travellers 
you will need to focus on their inte-
rests and activities – nature, food, 
personal fitness/wellness, wildlife, 

Finland has much to offer visitors 
seeking wild open spaces, clean air, 
pure water, warm hospitality, nort-
hern lights, reindeer, saunas, Santa 
and great design. The opportunity 
lies in making this feel accessible as 
well as attractive. Finland is not “top 
of mind” as a must see destination.

You’ve done a great job conveying 
a sense of space and place but you’re 
in danger of implying that Finland 
is empty – beautiful but potentially 
desolate, lonely, cold. It’s hard to see 
how to get around and where exactly 

to start planning a visit. Yet Finns 
can be very warm, have a 

great sense of humour and 
offer great fun.

In terms of experien-
cing its people, Finland 
can offer more. I’d like to 

see more invitations from 
ordinary Finns offering to 

show me around and help me 
learn how to navigate the diversity 
of Finland’s landscapes, and experi-
ence the local food, customs, holidays. 
You must get your resident popu-
lation more involved and become 
more effective story tellers.

The visitor that will be attracted 
to Finland is likely independent, 
curious, and will want to engage 
with locals, eat the culinary specia-
lities, and participate in activities 
that also appeal to Finns, but may 
also need some practical suggestions 
about what to do, where and when 
to go etc. They won’t want packa-
ges but rich and inspiring content 
and advice that gives them confi-
dence to explore. 

Develop the “people” element and 

Driving the Growth of Finnish Tourism in the Next Decade

Joe Pine , Co-founder, 
Strategic Horizons Ltd, 
USA

Turn your disadvan-
tages - remoteness and 

climate - into advantages. Play these 
up rather than diminish them. For 
example, talk of Finland as some 
place to have on your ”bucket list” 
before you die, as a once-in-a-life-
time experience. 

You need to create marketing expe-
riences - in Reality as well as the 
Virtuality -  that generates demand 
for people to come to Finland. Long 
ago you did a ”Snow & Ice 
Adventure” that brought 
Finnish snow & ice to 
the south of Europe. Do 
something like that again, 
but re-imagine it with the 
understanding of experi-
ence creation and today’s 
level of technology. 

Think imaginatively about other 
places and other possibilities for staging 
such marketing experiences, parti-
cularly in Virtuality where costs are 
lower and reach is higher. Included 
in that must be e.g. greater recogni-
tion that Lapland is the home of Santa 
Claus, and the only place in the world 
where you can meet the real one. 

Finally - you simply must take advan-
tage of the Kalevala! Where are the 
Kalevala movies? The Kalevala theme 
park? The Kalevala storytellers? Use 
this element of your heritage to grea-
ter advantage.

Anna Pollock, Founder, 
Conscious Travel, UK, 
Canada

There’s no doubt that 

During the past years, number of top global specialists have been 
coaching companies and regions in OSKE projects. We talked with 
few of them on the key opportunities for Finland to attract more 
international visitors and what should the industry do next.

”Finland should focus more on the true economic value of hosting major confrences and trade shows. Events such as 
music festivals, sports and local traditions should also be promoted more.”
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shows. You should develop a targeted 
proposition in the meetings sector 
for key events and invest in raising 
Finland’s global brand profile as a 
prime destination for corporate and 
association events.

Development priorities should 
include investment in the sector’s 
people and facilities, promoting the 
industry as a positive career and 
working together as an industry 
to improve capabilities across the 
sector. The majority – maybe 90% - 

of the businesses in the sector 
are small enterprises and so 

a real emphasis should be 
placed on developing the 
managerial, marketing 
and operational capabili-
ties of firms at this level – 

they are the delivery point 
for Finnish tourism. 

Innovation and imagination are 
required to develop attractive propo-
sitions that can be targeted at the key 
high spending groups Finland wants 
to attract. Targeting requires good 
research to understand the needs 
and expectations of each traveller 
group so Finland can market back 
to them effectively.

Success in tourism and experien-
ces over the next decade will require 
strong self-belief, innovation, invest-
ment and persistence. Competition will 
be increasingly intense and Finland 
needs to make sure it is investing in 
its people, its product and it promo-
tion to ensure the industry survives 
and thrives.        AW

Driving the Growth of Finnish Tourism in the Next Decade

urban experiences and family time. 

Martin Schobert, 
Managing director, 
TourismusDesign, 
Austria

Finland is still one of 
the unknown treasures of Europe. 
The main opportunity is to position 
Finland as the new exotic destina-
tion of Europe.

There is a lot to tell about Finland 
and it’s regions: What are the new 
Finnish stereotypes people are looking 
for? What are the stories people can 
tell about Finland? Why is Design 
such a topic for the Finns? How does 
Finland taste, smell, sound? How does 
Finland feel for travellers? 

To answer these questions is impor-
tant because travelling to destinations 
is like meeting friends.You are open 
and willing to meet with those you 

really know well or whose charac-
ter traits you really enjoy. 

Visitors will choose those which 
(touristic) ’brand personality’ is most 
suitable to their needs and behaviors. 

This means the first important 
step to attract more visitors who 
spend more money is to enhance 
the touristic brand architecture of 
Finland. What is the brand perso-
nality? What does Finland, Lapland 
and other regions stand for? How 
is Finland positioned compared to 
similar destinations - beyond 
great nature? What is the 
brand promise?

The second step is to 
make sure that the brand 
messages and brand 
promises come true. This 
means product develop-
ment and service design along-
side the brand architecture. The 
only way that this could work is a 
close strategic and tactical coope-
ration with all touristic destina-
tions. This means that  all touristic 
regions must act as sub-brands of 
the endorsed brand of holidays in 
Finland. Benchmark e.g. Southern 
Tyrol.

The third step will develop visitors 
to be brand ambassadors of Finland. 
Delivering great travel experiences 
will lead to the most important way 
how to brand a destination authen-
tically - through the voice of your 
customers. 

Many concepts in tourism do not 
clearly focus the most important 
person: the visitor itself. We should 
not think so much about our destina-
tion, offers and how we can fill our 
wallets. This will happen itself if we 
absolutely focus to fulfill the needs 
and desires of our guests without 
any compromise.

Rohit Talwar, CEO, Fast 
Future Research, UK

Finland does not pay 
enough attention to the 
true economic value of 

hosting major conferences and trade 

”Finland should focus more on the true economic value of hosting major confrences and trade shows. Events such as 
music festivals, sports and local traditions should also be promoted more.”
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Kampanjan kohderyhmänä olivat 
lapsiperheet ja etenkin perheen-
äidit, jotka etsivät matkakohteita 

netistä ja tekevät myös varauksia siellä. 
Pääkanavina käytettiin Facebookia ja 
sen venäläistä vastinetta VKontaktea 
hyödyntäen niihin jo luotuja sivus-
toja. Kampanjan suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastasivat Matkailun 
ja elämystuotannon OSKE-alueiden 
matkailukoordinaattorit, Infokone 
Oy ja venäläinen asiantuntija Julia 
Trushina. 

Reseptit ja muumit kiinnostivat
Matkailijoiden houkuttelemisen 

lisäksi kampanjan tavoitteena oli 
kokeilujen kautta oppia, kuinka 
luoda merkityksellistä vuorovai-
kutusta venäläisten asiakkaiden 
kanssa. Rucola-hanketta koordi-

noinut Miikka Raulo toteaa, että 
paljon uutta opittiin myös sisällön 
merkityksestä. 

– Sisällön on oltava laadukasta 
ja kohderyhmiä puhuttelevaa. 
Yllätyksenä meille oli resep-
tien ja ruokiin liittyvien 
sisältöjen suosio. 

Muumien esittämät 
mietelauseet kuvien 
kera saivat runsaasti 
peukutuksia ja jakoja. 
Myös Sokos-hot el l ien , 
Muumimaailman ja Rovaniemen 
kesäpassin ympärille rakennetut 
kilpailut olivat suosittuja ja tavoit-
tivat parhaimmillaan jopa 15 000 
kävijää. 

Oppia ja eväitä jatkoon
Aleksandra Kitacheva Turku 

Touringista on erit-
täin tyytyväinen kesä-
kampanjan satoon ja 
Rucola-hankkeeseen. 

– Some-kanavien 
kautta saadun palaut-
teen avulla olemme 
pystyneet kehittä-
mään uusia tuotteita 
ja vastaamaan parem-
min kysyntään. 

Kampanjan suun-
nittelu ja hankkeen 
työpajat tarjosivat 
alueen matkailuyrit-
täjille mahdollisuu-
den miettiä tuotteita 
ja palvelutarjontaa 
syvällisemmin sekä 
avasivat uusia näkö-
kulmia tekemiseen.

Some-kesäkampanja houkutteli venäläisiä lapsiperheitä 

Pelisäännöt haltuun 
Savonlinnan Seudun Matkailun 

myyntipäällikkö Jaana Konsti pitää 
merkittävimpänä antina Venäjän 

sosiaalisen median pelisääntö-
jen oppimista. – Kampanja 

paljasti, millaiset valmi-
udet meillä on toimia 
sähköisessä maailmassa 
ja mitä meidän tarvitsee 
vielä kehittää. Saimme 

erinomaiset eväät jatkaa 
alueemme e-strategian ja 

toimenpiteiden laatimista.
Savonlinnassa odotetaankin innolla 

OSKE:n uutta Rucola Plus -hanketta, 
joka tarjoaa matkailualan toimijoille 
väylän Venäjän sähköisen liiketoi-
minnan kehittämisen. Rucola Plus 
paneutuu tarkemmin mm. siihen, 
miten verkkonäkyvyys Venäjällä 
käännetään myyntituloksi.        AP

Matkailun ja elämystuotannon OSKEn Rucola (Russian Consumer’s Latent Needs) -hankkeen työpajat 
innoittivat käynnistämään Venäjän sosiaalisen median kanavia hyödyntävän kampanjan kesäksi 2012. 
Mukana oli matkailualan toimijoita Jyväskylän, Savonlinnan, Turun ja Rovaniemen alueilta. 
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Muumien esittämät mietelauseet olivat suosittuja. 

http://www.experiencebusiness.fi/rucola
http://www.vk.com/knowfinland
http://www.facebook.com/knowfinland
http://www.experiencebusiness.fi/kootut-opit
http://www.experiencebusiness.fi/kootut-opit
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Keski-Suomi tavoittelee venäläismatkailijoita 

Venäläisten tarpeet 
on t unnistet t u 
hyvin, mutta konk-

reettisia toimia ovat tois-
taiseksi tehneet harvat. 
Keski-Suomessa alueen 
uudessa matkailustrategi-
assa on päätetty paneutua 
juurta jaksaen venäläis-
ten matkailijoiden palve-
lemiseen. 

Venäläisten matkailijoi-
den määrä Keski-Suomessa 
halutaan kolminkertaistaa vuoteen 
2020 mennessä. Keski-Suomen 
matkailuhallituksen puheenjohtaja 
ja Peurunka-konsernin toimitusjoh-
taja Seppo Virta pitää tavoitetta 
realistisena. 

– Rajanylitysten määrä kasvaa 
vuoteen 2020 mennessä 60 miljoo-
naan. Meillä on nyt tuhannen taalan 
paikka saada tästä virrasta osamme.

Keski-Suomessa on kehitetty matkai-
lukeskusajattelua, ja siihen panos-
tetaan jatkossakin. Välineinä ovat 
yhteistyön ja sähköisen jakelukana-
vastrategian kehittäminen. Kolmas 

merkittävä strateginen satsaus on 
ympärivuotisuus. 

– Jotta kävijämäärät ja käyttöaste 
pysyisivät korkeina koko vuoden, on 
tuotevalikoimaa ja palvelutarjontaa 
kehitettävä. Tuotteidemme on oltava 
säänkestäviä, toteaa Virta. 

Kattavaa sisältöä ja laadukasta kuvaa
Himoslomat-konsernin toimitus-

johtaja Tiina Mäntyharju on tyyty-
väinen strategiaprosessiin. 

– Uudessa strategiassamme on paljon 
sellaisia konkreettisia toimia, joita 
pystymme yhdessä edistämään. Nämä 

Näillä eväillä pääset pitkälle!
1) Toimivat verkkopalvelut 

• Venäjänkielinen verkkosivusto + 
verkkokauppa

• Sosiaalisen median kanavat
• Hakukoneoptimointi

2) Palvelu ja tuotteet kuntoon
• Venäjänkielinen sisältö + asiakas-

palvelu
• Kulttuurin huomioiminen
• Ostoprosessi mahdollisimman 

helpoksi
3) Markkinoinnin pitkäjänteinen
    rakentaminen 

• Suunnitelmallisuus ja monika-
navaisuus

• Ole esillä siellä, missä asiakkaa-
sikin ovat 

www.toimelias fi

Strategiatyötä on fasilitoinut Jyväskylän osaamiskeskus

Kustannustehokkuutta 
verkosta

Venäläisten kuluttajien tietoisuu-
teen yltämisessä on yhä tärkeämpää 
näkyminen Venäjän verkkopalveluissa. 

– Digimaailman monimutkaistuessa 
ja monipuolistuessa on pysyttävä 
hereillä, jos mielii pysyä kärryillä kulut-
tajien mieltymyksistä ja käyttäytymi-
sestä, toteaa Mediatalo Toimeliaan 
toimitusjohtaja Teemu Hakolahti. 

– Sähköiset kanavat kuten verkko-
sivustot, sosiaalisen median kanavat 
ja blogit ovat tällä hetkellä kustan-
nustehokkain tapa markkinoida 
Venäjällä, Hakolahti jatkaa.

ideat syntyivät muun muassa eri 
matkailuyrittäjien kommenteista ja 
keskusteluista. Tarvitsemme yhteistä 
ymmärrystä tavoitteista sekä toimista, 
joita päämäärien saavuttaminen 
edellyttää.
Himoslomat on panostanut vahvasti 
verkkonäkyvyyteen. Mäntyharjun 
mukaan on ensiarvoisen tärkeää, 
että asiakas löytää haluamansa 
tiedon tai tuotteen helposti ja voi 
myös ostaa sen heti. Tuotteiden ja 
palveluiden paketoimiseen kannat-
taa käyttää aikaa. Tuotetietojen on 
oltava mahdollisimman kattavat ja 
laajat. Esimerkiksi pelkät huonelu-
kumäärät eivät riitä, vaan varuste-
lutasosta on kerrottava selkeästi eri 
kohderyhmille,  kuten lapsiperheille, 
lemmikkien omistajille ja ”hifisteli-
jöille”. Tarvitaan myös laadukkaita 
tuotekuvia. Samojen sisältöjen ja 
kuvien tulisi toistua eri kanavissa, 
ja linkitysten on hyvä viedä asia-
kas suoraan hänen haluamaansa 
tuotteeseen eikä kotisivulle.       AP

Tärkeintä on tunnistaa venäläiseen 
kulttuuriin sopivat sähköiset kana-
vat ja laittaa omat verkkopalvelut 
ja -sisällöt kuntoon. Markkinoinnin 
avulla rakennetaan omille palveluille 
näkyvyyttä muun muassa hakuko-
neoptimoinnin ja -mainonnan avulla. 

Suoramarkkinointirekisterin raken-
taminen on myös kannattavaa pitkällä 
tähtäimellä. Vuoden panostuksen 
jälkeen rekisterissä voi olla pari-
kymmentätuhatta nimeä, jotka ovat 
kerääntyneet sähköisen uutisleh-
den lukijoista, VKontakten faneista, 
YouTuben tilaajista ja blogin seuraa-
jista.       AP

http://www.toimelias fi
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Omatoimimatkailu kasvaa 
voimakkaasti myös Lapissa. 
Lapin elämysteollisuuden osaa-

miskeskus LEO selvitti tämän kasva-
van segmentin tarpeita Rovaniemellä 
uusilla laadullisilla menetelmillä. 

Yritykset ovatkin huomioineet 
itsenäiset matkailijat yhä parem-
min tuotekehityksessä. Rovaniemen 
Matkailu ja Markkinointi Oy:n toimi-
tusjohtaja Sanna Kortelainen linjaa 
uutta suuntausta: 

– Matkat suunnitellaan ja yhä 
useammin hankitaankin netissä. 
Jotta asiakas ostaa, on tärkeää, että 
tiedot ovat ajan tasalla ja että palve-
luista kerrotaan myös visuaalisesti 
innostavasti. Palveluihin tutustutaan 
ilman matkatoimiston apua, jolloin 
kyselyt kuormittavat suoraan palve-
luntarjoajaa.

Omatoimimatkailija viipyy missä viihtyy

Monipuolistunut kysyntä on 
avannut mahdollisuuksia pienten 
ja erikoistuneiden palvelujen tuot-
tajille. Tarvitaan avointa yhteistyötä 
toimijoiden kesken, jotta usean toimi-
jan palveluita käyttävä matkailija 
pystyy rakentamaan mieleisensä 
matkan. Palvelujen löytymistä helpot-
tamaan Rovaniemen alueen palve-
lut on koottu yritysten ja julkisten 
toimijoiden yhteiseen VisitRovaniemi-
verkkoyhteisöön. 

Bongaa Revontulet! 
Revontuli-ilmiö kiinnostaa maail-

manlaajuisesti. 
– Kuluvalla kaudella itsenäisiä 

revontulimatkailijoita on ennä-
tysmäärä, ja pyrimme tuottamaan 
monipuolisia kokemuksia katse-
lun oheen, opetamme mm. tähtien 

tunnistamista ja pian myös valoku-
vausta, kertoo Sanna Kortelainen. 
Revontulimatkaajat ovat innokkaita 
jakamaan kokemuksiaan sosiaali-
sessa mediassa. Rovaniemen Aurora 
Borealis näkyy tuhansille Facebook-
päivityksinä, Youtube-videoina ja 
twiitteinä.

Ohjatusti ilman opasta
Lapin Safarien markkinointijoh-

taja Rauno Posio painottaa asia-
kaskokemusten ainutlaatuisuutta. 

– Reppu täynnä elämyksiä -paketti 
on tarkoitettu ilman opasta, mutta 
ohjatust i luontoon haluaville. 
Pakkaamme mukaan kartan, reit-
tiohjeen, tulentekovälineet, eväät 
ja GPS-laitteen. Asiakas voi esimer-
kiksi huonon sään tai terveyson-
gelmien yllättäessä kutsua oppaan 

Hiljentyjä: ”Suomessa on niin verkkainen 
elämänrytmi ja mielettömän kaunis luonto.” 
Hiljentyjä etsii rauhaa ja hiljentymistä. Lapin 
luonto, kaamos, yötön yö, lumi, ruska, puhtaus, 
eläimet ja esim. marjat toimivat rentoutu-
misen lähteinä. Verkkainen elämänrytmi ja 
luonnon rauha mahdollistavat omasta kiirei-
sestä arjesta irtautumisen ja itsensä etsimi-
sen. Potentiaalia esim. joogamatkailulle ja 
muulle wellness-paketoinnille. Puitteet on, 
muttei palveluita.      

Ohikulkija: ”Rovaniemi on kuin erämaan portti. 
Täällä varustaudutaan Villiä erämaata varten.”
Ohikulkija on tullut Rovaniemelle osana 
Skandinavian tai Suomen kiertomatkaa. Hän 
on matkalla syvemmälle Lappiin, usein myös 
Ruotsiin tai Norjaan. Rovaniemi toimii levähdys- 
ja varastojen täydennyspaikkana, ”sivistyksen 
viimeisenä kehtona ennen erämaahan astu-
mista”. Kaipaa spontaania tekemistä, mutta 
helppoja ja nopeita maistiaisia Rovaniemestä 
on vaikea löytää. Vaarana, että kokemukseksi 
jäävät hotellin seinät. 

Löytöretkeilijä: ”Parasta matkustamisessa on 
kun tapaa paikallisia ihmisiä ja saa heiltä vinkke-
jä mitä kannattaa tehdä.” 
Löytöretkeilijä etsii autenttista kulttuuria ja 
haluaa kokea paikallisten arkisia asioita, toivoo 
mm. tutustuvansa paikallisiin ihmisiin. Välttelee 
muita turisteja ja hakee Rovaniemeltä Pohjoisen 
elämyksiä. Jättää usein matkasuunnitelmiinsa 
ilmaa, jotta spontaanien kokemusten löytämi-
nen ja kokeminen on mahdollista. Vaarana kapea 
kokemus, paikallisuutta ei löydy.
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Viisi erilaista Rovaniemen kävijää
Matkailukäyttäytymisen muutos: 

• Halu yksilölliseen kokemukseen
• Internet pääasiallinen tiedonlähde
• Varaukset kuormittavat palve-

luntarjoajaa
• Sosiaalisen median vaikutus
• Vähäiset etukäteissuunnitelmat
• Paikan päällä tehtävät suunni-

telmat
• Sesongin pidentyminen ympä-

rivuotiseksi

Toiveita:
• Paikallinen, kohtuuhintainen 

ruoka
• Autenttista tekemistä, samaa 

mitä paikalliset tekevät
• Huvitukset, viihde
• Retket merkittyjen reittien ulko-

puolella

Napapiirin sankari: ”Tätä ei omalla 
rahalla tulisi varmana koskaan tehtyä.” 
Yritys- tai kokousvierailija on tullut 
Rovaniemelle viihtymään. Joku toinen 
on valmistellut ja varannut matkan ja 
palvelut. Vertailukohdat usein kovia, 
mutta saa Rovaniemellä erittäin hyvää 
palvelua. ”Valmiiseen pöytään” -asenne 
saattaa olla haastava erityisesti mahdol-
listen muutosten kohdalla. Tekemisen 
puute suunnitelman aukkojen aikana. 

Pyhiinvaeltaja: ”Tultiin lasten takia katsomaan 
joulupukkia. Heidän ehdoilla mennään.” 
Pyhiinvaeltaja on tullut Rovaniemelle tapaa-
maan joulupukkia tai näkemään esimerkiksi 
Ranuan jääkarhun, revontulet, napapiirin 
tai poron. Tyypillistä on, että kyse on etukä-
teen suunniteltu matka tai valmispaketti. 
Pettyy, jos Rovaniemi ei vastaa odotuksia 
satumaasta.         TK

noutamaan. Pakettiin kuuluu tietoa 
luonnosta ja kehotus huolehtia sen 
säilymisestä puhtaana ja elinvoi-
maisena seuraavillekin kävijöille.

Ounasvaaran nopeat 
Ounasvaara on käytännöllisesti 

katsoen erämaa keskellä kaupunkia 
ja tarjoaa upeat puitteet elämystoi-
mintaan ympäri vuoden. Omatoimi- 
ja kokousmatkailijoille Ounasvaaran 
hiihtokeskuksen toimitusjohtaja 
Juhani Roininen suosittelee retkeilyä:  

– Parissa tunnissa voi kiivetä oppaan 
kanssa laavulle, istua tulilla ja juoda 
kahvit luonnon rauhassa tai hurjas-
tella kelkkamäessä, joka on auki 
nykyään myös talvella. 

Muutos merkitsee haastetta matkai-
lupalveluyrittäjälle, mutta siinä on 
myös mahdollisuus liiketoiminnan 

kehittämiseen. Erityistoiveet ja 
matkailijaheimot luovat kysyntää 
uusille matkailupalvelutuotteille. 

Onko sinulla osaamista tai kapa-
siteettia, jonka voi tuotteistaa 
maailmalta saapuville omatoi-
mimatkailijoille sopivaksi? Onko 
tarjontasi löydettävissä ja koetta-
vissa itsenäisesti?  Ideoita seson-
gin pidentämiseksi voi löytyä esim. 
alueesi erityispiirteistä tai kult-
tuurista.         MK
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– Kun lähdimme uudistamaan sivu-
jamme ja kauppaamme, ensisijai-
nen tavoitteemme oli verkkokaupan 
myynnin kasvattaminen ja myynti-
prosessin automatisoiminen. Jo näin 
pian uudistuksen jälkeen voin sanoa, 
että se todella kannatti.

Kivan näköiset sivut eivät riitä
Uudistuksessa oli Amorrichin 

mukaan tärkeää saada sivusto näky-
väksi hakukoneissa. Tässä hakuko-
neoptimointi ja hakukonemarkkinointi 
olivat avainasemassa. Toinen merkit-
tävä asia oli käytettävyys. Kivan 
näköiset sivut eivät riitä, jos kävijä 
ei löydä niiltä haluamaansa tietoa tai 
saa tehtyä varausta loppuun. Kolmas 
menestystekijä oli itse sisältö. 

Perustietojen ja tuotepakettien 
lisäksi yritys panosti asiakkaiden 
kysymyksiin vastaamiseen. Vuosien 
varrella oli puheluista ja sähköpos-
teista kertynyt jo aikamoinen kysy-
mys & vastaus -arsenaali, joka nyt 
paketoitiin selkeästi esille sivus-
tolla. Vinkit ovatkin yksi sivuston 
luetuimmista osioista. 

Luotettavuuden rakentamisen ensi-
sijaisena välineenä Lapin Safarit 
käyttää sosiaalisen median kana-
via kuten Facebookia, jossa käydään 
asiakkaiden kanssa keskustelua ja 
jaetaan yhteisiä ilon hetkiä. – Vaikka 
uudistus on vaikuttanut nopeasti 
positiivisella tavalla liiketoimin-
taamme, kehitystyötä on jatkettava, 
Amorrich sanoo. 

– Jatkossa aiomme panostaa enem-
män ajankohtaisiin blogikirjoituk-
siin sekä julkaista eri kieliversioita 
sivustostamme. Haluamme välit-
tää yrityksestämme ihmisläheistä 

Sisältöstrategia auttaa hahmot-
tamaan, mikä on se tärkein asia, 
jolla asiakkaan saa innostumaan. 

Kun strategia on valmis, on aika miet-
tiä keinoja ja kanavia, joilla heidät 
tavoittaa parhaiten. Sisältöstrategian, 
tuotannon ja hallinnan kokonai-
suus on syytä pitää mielessä. 

– Asiakaskokemusta 
voidaan parantaa, kun 
kiinnitetään enemmän 
huomiota sisällön tuot-
t amiseen asiak k aan 
avuksi ja houkuttelemi-
seksi, toteaa Martin Schobert 
itävaltalaisesta Tourismusdesign-
toimistosta. 

Kuninkaita ja lohikäärmeitä
– Matkailualan pitäisi keskittyä 

kertomaan niistä seikkailuista ja 
elämyksistä, joita matkailijat voivat 
kohteessa kokea. Heidän tulisi olla 
tarinankertojia eikä pelkkiä mark-
kinoijia, Schobert jatkaa.

Kuinka tarinat sitten syntyvät? 
Schobert neuvoo keskittymään ensin 
tarinan hahmoihin ja niiden eloon 
herättämiseen. 

– Matkailualan toimijat voidaan 
ajatella kuninkaiksi, jotka tarjoa-
vat upeita seikkailuja ja kokemuksia. 
Matkailijamme eli tarinan sankarit 
tulisi nostaa jalustalle ja antaa heille 
mahdollisuus pelastaa prinsessa (esim. 
matkakumppani, perhe, oma elämä) 
ilkeän lohikäärmeen (esim. stressi, 
kiire, tylsistyminen, tyhjyyden tunne) 
kynsistä. Lopuksi täytyy rakentaa 
dramaturgia ja kirjoittaa käsikirjoi-
tus niistä täydellisistä päivistä, joita 
matkailijat voivat kohteissa viettää, 
kertoo Schobert. 

Brändäyksestä kokemiseen
Schobertin mukaan tarinoihin 

panostaminen markkinoinnissa on 
kertakäyttöisiä mainoksia ja sloga-
neita tehokkaampaa, koska matkailijat 
ovat nykyisin intohimoisia koke-

mustensa jakajia ja parhaim-
millaan brändilähettiläitä. 

– Laadukas sisältö ja kiin-
nostavat tarinat elävät 
verkossa, josta ne ovat 
kaikkien löydettävissä. 

Näin voidaan vähentää 
kustannuksia, joita käyte-

tään huomion hankkimiseen 
perinteisissä kanavissa. 

– Uudenlainen tapa tehdä kohde-
markkinointia edellyttää, että 
nostamme elämykset keskiöön ja 
tuemme niillä kohteen brändiä. 
Elämysten luominen myös verkossa 
johtaa kuluttajien tiiviimpään osal-
listumiseen, tunnustuksen antami-
seen ja yhteyteen suhteessa brändiin, 
kiteyttää Schobert.

Näkyviä tuloksia nopeasti
Lapin Safarit uudisti verkkosivus-

tonsa ja -kauppansa marraskuussa 
2012. Jo kuukaudessa verkkokaupan 
myynti ylitti 10 prosentilla edellis-
vuoden koko myynnin verkon kautta. 
Myös kävijätilastojen valossa luvut 
näyttivät hyviltä: yli 124 prosen-
tin kasvu sivulatauksissa ja yli 100 
prosentin nousu kävijämäärissä. 
Sivuston uudistukseen saatiin tukea 
ELY-keskuksen rahoittamasta hank-
keesta.

Yrityksen digitaalisen markkinoin-
nin päällikkö Julián Amorrich on 
syystäkin tyytyväinen mies. 

10

Sisältö edellä asiakasta varten
Tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa on tapahtunut viime vuosina nopeasti suuria muutoksia. 
Digimurroksen keskellä kannattaa pysähtyä ensin miettimään sisältöstrategiaa eikä hämääntyä jatku-
vasti uudistuvasta teknologia- ja kanavavalikoimasta.
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Schobertin teesit sisällön-
tuotantoon
1. Määrittele sisältöstrategia: kuka/ 

mikä sinä olet
2. Määrittele myös tarinat, niiden 

sävyt ja haluttu vaikutus asiak-
kaaseen

3. Resursoi kokonaisuuteen
• Hallinta: arvioi ja analysoi, 

suunnittele, tutki ja päivitä
• Sisällöntuotanto: kirjoita, 

optimoi, hyväksy
• Julkaisu: editoi, julkaise, jaa

4. Sisällön hallinta määrittää myös: 
kuka, milloin, miten. 

5. Pidä mielessä prosessin ajan matkai-
lun/matkustamisen vaiheet: inspi-
raatio, suunnittelu, varaaminen, 
aikataulutus, matkustaminen, koke-
minen, rentoutuminen, maistami-
nen, ihmisten tapaaminen, kotiin-
paluu, jakaminen, unelmoiminen

6. Sisällön markkinointi: yhdistä digi-
taalinen ja fyysinen maailma

       www.tourismusdesign.com

Sisältö edellä asiakasta varten

kuvaa, joten aiomme esitellä koko 
henkilöstömme sivustollamme ja 
nostaa tekijöitämme näin esiin. 

Panosta edes verkkoon
Porvoon kaupungin matkailutoi-

misto on tuonut alueen matkailutar-
jontaa uudella tavalla esille verkossa. 
Matkailupäällikkö Outi Leppälän 
mukaan mallia ja oppia uusille sivuille 
haettiin ulkomaisia verkkosivustoja 
benchmarkkaamalla. 

Johtoajatuksena sisältöstrategiassa 
olivat sekä alueen matkailuyritysten 
että asiakkaiden tarpeet ja toiveet. 
Vuoden kehitystyön ja sisällön tuot-

tamisen jälkeen uudistetut 
verkkosivut avattiin neli-
kielisinä lokakuussa 2012. 

Leppälän mukaan avain-
asemassa verkkosisällön 
kehitysprojektissa olivat 
luotettavat kumppanit 
sekä osaava ja innostu-
nut henkilöstö. – Sisällön 
tuotannon teimme alusta 
asti itse. Verkkosivut ovat 
hyvin visuaaliset. 

– Kannattaa ottaa mukaan 
vain kaikkein tärkeimmät 
asiat ja varmistaa, että ne 
löytyvät helposti ja ovat 
näkyvästi esillä, Leppälä 
kertoo. Suunnitelmallisessa 
sisällöntuotannossa autta-
vat myös kävijäraportit, 
koska niiden avulla pystyy 
seuraamaan kävijöiden 
profiilin ja tulokanavien 
lisäksi, millaiset nostot ja 
aiheet kiinnostavat kävijöitä. 

Porvoon matkailu on 
panostanut asiakkaille 
r ä ä t ä l ö i t y j e n  p a l v e -
luiden kehit t ämiseen. 
Sivustolta löytyy alueen 
kartta ja Porvoonomadi-
reittihakupalvelu, jossa voi 
tutustua tarkemmin reit-
tikohteisiin ja ladata reitit 
myös matkapuhelimeen. 

Jos resurssit ovat rajalliset ja on 
valittava joku markkinoinnin osa-
alue, johon panostaa, puhuu Leppälä 
verkkosisällön puolesta. 

– Suomalainen matkailuelinkeino 
voisi todella hyvin, jos Suomessa 
jätettäisiin tekemättä sellaiset 
matkailuesitteet, joiden jakelua ei 
ole tehokkaasti kohdistettu tai jotka 
vanhentuvat epämääräisiin paik-
koihin. Niihin käytetty raha tulisi 
suunnata tehokkaaseen ja houkut-
televaan sähköiseen markkinoin-
tiin ja sisällön tuotantoon koti- ja 
ulkomaiden markkinoilla, pohtii 
Leppälä.          AP

Porvoon Matkailun uusilla sivuilla on panostettu selkeisiin aihekokonai-
suuksiin ja tarinoiden sekä elämys ten esiintuomiseen. Uudistuksen yhtey-
dessä tilattiin myös uutta tarkkaan mietittyä kuva-aineistoa. Suosituin 
osio sivulla on ”syö ja juo”.

http://www.tourismusdesign.com
http://www.thisisservicedesignthinking.com
http://www.thisisservicedesignthinking.com
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Moni yrittäjä arastelee yhä mobiilipalveluiden hyödyntämistä. Päätöksiä kannattaa tehdä nyt, sillä 
älypuhelinten määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Mobiililaitteet huomioivalla  digitaalisella markki-
nointistrategialla tavoitetaan tämän päivän liikkuva kuluttaja tehokkaasti. Kaiken lisäksi investointi 
maksaa itsensä nopeasti takaisin. 

Fiksu mobiilistrategia tavoittaa asiakkaat

Whatamapin markkinointi-
päällikkö Kristian Fahler 
on entinen matkatoimis-

tolainen ja markkinoinnin konkari, 
joka työskentelee muun muassa 
Aurinkomatkojen mobiiliratkaisu-
jen kanssa.

Fahler on huomannut yritysten 
keskuudessa yllättävää tietämät-
tömyyttä erilaisista mobiiliratkai-
suista. –Yritykset eivät esimerkiksi 
ole analysoineet mitä oman toimi-
alan puitteissa tapahtuu mobiili-
markkinoinnin edellläkävijämaissa 
Ruotsissa, Englannissa ja USA:ssa. 

Mobiiliratkaisu on osa digitaa-
lista markkinointistrategiaa, jota 
voidaan alkuinvestoinnin jälkeen 
hyödyntää pitkäänkin, kunhan se 
on integroitu yrityksen tiedonhal-
lintajärjestelmään.

Myöskään opassovellus Citynomadi 
O y:n toimit usjoht aja Merja 
Taipaleenmäen mukaan mobiilia 
on turha kammoksua. – Asiassa voi 
edetä omien tavoitteiden mukaan 
sillä ratkaisuja löytyy mikroyri-
tyksillekin. 

Jo puolella suomalaisista  on älypu-
helin, ja osuus kasvaa vauhdilla. 
Vaikka matkailun mobiilimarkki-
nointi on arkipäivää maailmalla, 
tehdään sitä Fahlerin mukaan 
Suomessa vähän. Sovelluskaupoista  
löytyy osumia suomalaisten kaupun-
kien tai matkailukohteiden nimillä 
hakien ani harvoin. 

Sisältö laitteen mukaan
Mobiilisivuston tulee olla help-

pokäyttöinen ja ohjata eteenpäin. 
Ruokapaikkaa etsivä valitsee ravin-

tolan, jonka menua selaa kännykällä, 
jonne hän löytää vaivattomasti kart-
tapaikannuksen avulla ja mistä pöytä-
varauksen tekee parilla klikkauksella.

 Googlen mukaan heinäkuussa 
2012 kaikista hauista 13 % tehtiin 
mobiililaitteilla. Myös varauksia ja 
ostoja tehdään langattomasti kasva-
vassa määrin: Ruotsissa näin oste-
taan jo viidesosa matkoista.

Useimmat suomalaiset matkailu-
yrittäjät tyytyvät edelleen skaalau-
tuviin nettisivuihin, vaikka sisältö 

kannattaisi räätälöidä laitteen 
ja käyttötarkoituksen mukaan. 
Matkailija etsii, vertailee, varaa ja 
ostaa sekä tietokoneella, tabletilla 
että älypuhelimella. Kotisivujen 
visuaalisuutta ja tekstimäärää ei 
tarvitse edes yrittää ladata mobii-
liversioon.

Mobiilisivusto voi näyttää sovel-
lukselta olematta sitä oikeasti. 

Tästä hyvä esimerkki on palkittu 
m.turkutouring.fi. 

– Päädyimme toistaiseksi tällai-
seen ratkaisuun, koska emme 
halunneet rajata minkään puheli-
men käyttäjiä pois, kertoo Turun 
kaupungin matkailukeskuksen 
palvelupäällikkö Teemu Vappula. 

Tiivissisältöisellä mobiilisivus-
tolla on yli 10 000 käyttäjää, ja 
kiitosta on tullut. Tulevaisuudessa 
mobiilipalveluun sovitetaan muun 
muassa kaupunkikortti.

Tutkimustietoa starttiin 
Kun mobiilisivustoa aletaan 

rakentaa,  ensiksi mietitään halu-
taanko tiedottaa, myydä vai viih-
dyttää. 

Fiksu myös selvittää, millä lait-
teella kotisivuille tullaan ja mitä 
siellä tehdään. Sitten on hyvä tutkia 
keskeisiä suomalaisia ja ulkomai-
sia mobiilisivustoja ja tehdä mobii-
lipilotti. Suunnitelmia kannataa 
laatia lyhyelle ja pitkälle aikavä-

lille sekä seurata käyttäjädataa. 
Mobiilimarkkinoinnin karvalak-

kimallina pidetään mobiililaitteille 
optimoituja kotisivuja. Sovellus 
puolestaan edustaa pidemmälle 
vietyä asiakaspalvelua, jonka kautta 

m.turkutouring.fi .Yksinkertainen tapah-
tumista, kohteista, kartasta ja navigoin-
nista koostuva sisältöjako toimii. 
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voi esimerkiksi tarjota kampanjaetuja 
asiakasta kiinnostavista palveluista. 
Päivittäminen maksaa murto-osan 
sovelluksen perustamiskustannuk-
sesta. 

– Fahler vinkkaa, että kumppanuu-
det tuovat säästöjä. Matkailuyrittäjän 
kannattaa markkinoida sovellusta 
yhteistyössä vaikkapa kuljetysyh-
tiön kanssa. Omaan sovellukseen 
voi myös varata näkyvyyttä oman 
paikkakunnan yrityksille tai spon-
soreille.  

Hiljattain lanseerattua Laplication-
sovellusta on ladattu iTunesista pari-
kymmentätuhatta kertaa. 
Markkinointipäällikkö 
Hanna-Mari Talvensaari 
Lapland – The North of 
Finland -hankkeesta on 
tyytyväinen. 

– Teimme revontulista 
visuaalisen sovelluksen, 
jota voi käyttää lappikuumeen 
nostatukseen  lomaa odotellessa. 
Sovelluksen linkittäminen on help-
poa, ja toiminnallisuus houkuttelee. 
Samalla rahalla olisimme saaneet 
aukeaman mainoksen yhdessä tärke-
ässä printtimediassa päämarkkin-
alueillamme Britanniassa, Saksassa, 
Hollannissa tai Venäjällä.       PP

Tarvitsenko online- vai offline-
sovelluksen?

Ulkomaiset turistit ovat tottuneita 
sovellusten käyttäjiä, mutta maksa-
vat nettiyhteydellä toimivasta sovel-
luksesta roaming-maksuja.

 Heille kannattaakin tarjota offline-
sovellusta, jonka matkailija päivit-
tää kännykkäänsä kätevästi hotellin 
wifi-yhteydellä. Siten itseä kiinnos-
tavien kohteiden tiedot kulkevat 
mukana ilman nettiä.

Solomo – tässä ja 
nyt

Matkailijat turvautuvat 
nyt ja tulevaisuudessa 
entistä enemmän sijain-
tia ja sosiaalista vuoro-
vaikutteisuutta hyödyn-
täviin mobiilipalveluihin. 
Maailmalla yksi kuumim-
mista digitaalimarkkinoin-
nin trendeistä on saanut 
nimen ”solomo” (social, 
local & mobile).

– OSKEn Solomo -
hankkeen tavoit-

teena on luoda 
kilpailuetua sekä 
suomalaiselle ICT-sektorille 
että matkailutoimijoille. 
Hanke yhdistää palvelu-

muotoilun, mobiilitekno-
logian ja matkailun osaa-

jat, kiteyttää projektipäällikkö 
Marika Levomäki. 

Lisäarvoa matkailijalle ja yritykselle
Yritys tai alue voi rakentaa oman 

sovelluksen, mutta yhtä tärkeää 
on päivittää tietonsa ja hyödyntää 
aktiivisesti yleisimmin käytettyjä 
matkailusovelluksia. Suosituimpia 
sovelluksia ovat solomo-pioneeri 
Foursquare, jossa on tiedot jo 45 
miljoonasta paikasta ja Tripadvisor, 
jonka mobiiliversion on ladannut jo 
yli 22 miljoonaa matkailijaa. Uusimpia 
sovelluksia edustaa Nokian Lumia 
920 -puhelimista löytyvä CityLens.

Solomo-palvelujen avulla matkailija 
voi tutustua paikkakunnan tarjon-
taan, etsiä lähialueen palveluita ja 
saada tarjouksia. Yritys voi tasata 
kysyntähuippuja tuomalla sovel-
lukseen ajankohtaisia tarjouksia tai 
lisätä palvelunsa elämyksellisyyttä 
ja viihdyttävyyttä esimerkiksi pelil-
listen elementtien avulla. 

Yhdysvalloissa edelläkävijähotel-
lit ovat yhdistäneet solomo-ratkai-
sut, concierge-palvelut ja kanta-

asiakasohjelmat, lentoyhtiöt taas 
palkitsevat aktiivisia käyttäjiä muun 
muassa matkustusluokan korotuk-
silla. Suomessa edelläkävijöitä ovat  
Citynomadi sekä meri- ja järvialuei-
den reittitietoja ja palveluja yhdis-
tävä Sailmate. 

Levomäki pitää tärkeänä mobii-
lisovellusten sosiaalista ulottuvuutta. 
– Ihmiset lukevat mielellään muiden 
suosituksia ja jakavat omia vinkke-
jään kivoista kohteista. Facebookissa 
ja Twitterissä myös linkit ja kuvat 
leviävät tehokkaasti.         PP, AW

Citynomadi tarjoaa matkaajaa kiinnostavia reittejä. 
Sovelluksella tehtyjä matkablogeja voi jakaa yhteisölli-
sesti lomasuomi.fi-sivustolla. 

http://www.experiencebusiness.fi/Solomo
http://www.experiencebusiness.fi/Solomo
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huomattavasti lisää voimaa markki-
nointiimme ja lähes kolminkertaisti 
elokuvan näkyvyyden. 

Laajan yritysyhteistyön lisäksi Turku 
Touring järjesti elokuvan tiimoilta 
opastettuja kävelykierroksia.

Menestystarinoita maailmalta
Elokuvamatkailu on voimakkaasti 

kasvava matkailun ala. Kansainvälisiä 
esimerkkejä kuvauskohteiden onnis-
tuneesta tuotteistamisesta on lukuisia. 

Esimerkiksi ruotsalaisen kirjailija 
Stieg Larsonin Millenium-sarjalla 
on ollut erittäin merkittävä vaiku-
tus Tukholman ja Ruotsin näkyvyy-
teen maailmalla. 

Jo pelkäst ään ruot salaisten 
Millenium-elokuvien kautta saavu-
tetun Tukholman alueellisen näky-
vyyden arvoksi on arvioitu 106 
miljoonaa euroa.

Trilogian pohjalta on toteutettu 
erilaisia matkailupalveluita ja -tuot-
teita, kuten Tukholman kaupungin 
tuottama Millenium-kävelykierros, 
johon ottaa vuosittain osaa noin 
8000 ihmistä. The Girl with a Dragon 
Tattoo  -elokuvan vaikutukseksi on 
arvioitu 3-4 % lisäystä matkaili-
jamääriin, joka tarkoittaa noin 50 
miljoonan euron lisätuottoa.   

Muita elokuvamatkailun viimei-
simpiä suosittuja kohteita ovat muun 
muassa Harry Potter -teemapuisto 
Yhdysvaltojen Orlandossa sekä Doctor 
Who Experience -teemanäyttely 
Cardiffissa, Isossa-Britanniassa.             EN

Elokuva-, TV- ja mainostuotannot 
tuovat matkailualalle sekä liitän-
näistoimialoille uusia liiketoimin-

tamahdollisuuksia. Parhaimmillaan 
tuotannot luovat kuvauskohteeseen 
uuden sesongin ja tavoittavat uusia 
elämysmatkailusta kiinnostuneita 
asiakasryhmiä. 

Kansainväliset tuotannot lisää-
vät myös alueen imagollista arvoa.  

Vuonna 2012 elokuvamatkailun 
tuotekehitykseen osallistui toistakym-
mentä yritystä.  Elokuvamatkailun 
tuotekehitystyön mahdollisti Location 
/ Destination Finland -hanke, jossa 
toteutetaan kehitystyön lisäksi 
Suomen elokuvakomission toimintaa. 

Tuotteistustyöpajat ovat synnyttä-
neet useita onnistuneita yhteistyö-
projekteja, esimerkiksi Rovaniemen 
seudulla Niko 2 -elokuvan ympä-
rille on suunniteltu tuot-
teita ja matkailupalveluja.  
Turussa hanketta valmis-
teltiin tuotteistamalla 
kaupungissa kuvatut 
Vares-elokuvat.

Suomen elokuvakomis-
sion ja alueellisten elokuva-
komissioiden yksi tärkeimmistä 
tavoitteista on auttaa matkailualan 
yrityksiä saamaan uutta liiketoimin-
taa elokuvatuotannoista.

Niko 2 -lomapaketti 
Pienestä poropojasta kertova 

animaatioelokuva Niko 2 oli yksi 
hankkeen neljästä pilottituotannosta, 
jossa matkailuyrityksillä oli mahdol-
lisuus hyödyntää elokuvan tarinaa 
ja hahmoja omissa tuotteissaan. 

Niko 2 -aiheisia tuotteita syntyi 
lopulta runsas valikoima, johon kuulu-
vat muun muassa Lapin Safareiden 
ohjelmapalvelutuote aidossa lappi-
laisessa ympäristössä, Santa Claus 

hotellin yöpymispaketti ja Ranuan 
seudun matkailun Niko2-lomapaketti. 

- Niko-teema kulkee matkassa heti 
vieraiden astuessa hotelliin, jolloin 
he saavat pienen poropojan tatuoin-
nin käteensä. Hotellihuoneessa heitä 
odottavat puolestaan Niko-pehmolelut, 
kertoo Ranuan seudun matkailu 
Oy:n toimitusjohtaja Tommi Hinno.

Hinno lisää odottavansa tuotteis-
tuksen kasvattavan matkailijavirtaa 
ja houkuttelevan uusiakin asiakas-
ryhmiä Ranuan seudun matkailun 
palveluiden pariin.

Vares-elokuvien ja Turun 
Osuuskaupan yhteistyö

Solar Films elokuvatuotantoyh-
tiön tuottamat kuusi Vares-elokuvaa 
kuvattiin Turussa. Ennen kuvausten 

alkamista Länsi-Suomen elokuva-
komissio järjesti tilaisuuden, 

jonne kutsuttiin seudun 
yrittäjiä keskustelemaan 
mahdollisista yhteistyö-
muodoista. 

Turun Osuuskauppa oli 
yksi osanottajista ja solmi 

yhteistyösopimuksen Solar 
Filmsin kanssa. 

- Lanseerasimme Vares-aiheisen 
ruoka- ja juomalistan ravinto-
laamme sekä Vares-annokset usei-
siin ABC-liikenneasemien ravintoloihin. 
Lisäksi elokuvan kuvausryhmä yöpyi 
hotelleissamme ja osti meiltä kuvauk-
sia varten paljon erilaisia tarvikkeita. 
Kaupankäynnin lisäksi yhteistyöstä 
oli myös imagollista hyötyä kertoo 
Turun Osuuskaupan markkinointi-
päällikkö Yrjö Kokkonen.

Solar Filmsin markkinointituottaja 
Jussi Lepistö kertoo heidän lansee-
ranneen Vares-ateriat myös yhteis-
työssä Hesburgerin kanssa. 

Yhteistyö Hesburgerin kanssa toi 

Elokuvatuotannot vauhdittavat elämysmatkailua
Suomessa kuvattujen elokuvatuotantojen ympärille suunnitellut tuotteet ja palvelut ovat tuoneet 
matkailu- sekä palvelusektorille lisää liiketoimintaa.

http://www.experiencebusiness.fi/
locationdestination
http://www.experiencebusiness.fi/
locationdestination
http://www.filmfinland.fi
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Location/Destination Finland-hankkeen pilotissa matkailuyrityksillä oli mahdolli-
suus hyödyntää Niko2-elokuvan tarinaa ja hahmoja tuotteistuksessaan.
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Kiinalaiset katsovat nyt maail-
malle, sillä maa on saavutta-
massa rajat kasvulle, joka syntyy 

vain halpojen kustannusten ja raa’an 
massavoiman avulla. Kiina haluaa 
kivuta teknisen kehityksen tikapuita 
yhä ylemmäksi – joillain aloilla se on 
jo huipulla, kun taas toisilla kiivet-
tävää vielä riittää. Samalla maan 
kansalaiset vaurastuvat ja osaavat 
vaatia parempaa, niin kotona kuin 
turisteina ulkomailla.

lijat kuluttavat Helsingissä keski-
määrin 340 euroa vierailua kohden. 
Kiinalaiset käyttävät eniten kaikista 
kansallisuuksista, noin 600 euroa 
vierailua kohden. Kööpenhaminaan ja 
Tukholmaan verrattuna Helsingissä 
vierailevista kiinalaisista huomatta-
vasti suurempi osa matkustaa tänne 
työnsä puolesta, kehityskoordinaattori 
Pihla Väänänen Helsingin kaupun-
gin matkailu- ja kongressitoimis-
tosta sanoo.

Monelle kiinalai-
selle vieraalle matka 
Eurooppaan on ensim-
mäinen ja ainutker-
tainen, joten Suomen 
on tärkeää näyttää 
parhaat puolensa. 
Suomi on tavalli-
sesti vain yksi etappi 
muiden joukossa, 
mutta houkuttelevan 
matkaohjelman avulla 
vierailuja voidaan 
pidentää.

– Tällä hetkellä 
näemme vain näiden 

julkishallinnon benchmarking -matko-
jen jäävuoren huipun, Väänänen 
ennustaa.

ESR-hankkeessa tunnistetaan 
mukana olevien alueiden (Varsinais-
Suomi, Uusimaa ja Lappi) huippu-
osaamisalueet, jotka tuotteistetaan 
ja joista rakennetaan mukana olevien 
suomalaisyritysten kanssa kiina-
laisten tarpeisiin sopivat tutustu-
mispaketit. Pakettien yhteyteen 
liitetään matkailuyritysten palve-
luita. Yrityksille ja muille kiinnos-
tuneille toimijoille tarjotaan tukea 
tuotteistamiseen, asiakasymmär-
rykseen sekä vierailuiden jatkotoi-
menpiteille.       OH

 中国公务考察项目  Kiina kurkottaa maailmalle
Idän nousevan mahdin delegaatiovierailujen lukumäärä kasvaa vuosi vuodelta ja samalla vaatimukset 
nousevat. Suomen pitää tarjota Kiinalle huippualojen kärkiosaamista, jotta kiinnostus syntyy ja muuttuu 
myöhemmin kaupankäynniksi.

Tekniset vierailut  
pähkinänkuoressa 

Asiantuntijavierailujen kautta ediste-
tään suomalaisten yritysten ja toimi-
joiden yhteyksiä ulkomaisiin ta-hoihin. 
Vierailevat delegaatiot voivat olla 
julkisten tahojen (valtion-, provinssin- 
tai kaupunginhallinto) tai yritysten 
edustajia, usein sekoitus molempia.

Kiinalaisilla delegaatioille myös turismi 
on tärkeä osa matkaa, sillä maassa on 
tiukat säännöt ulkomaille matkusta-
misesta. Tavallisesti vain ryhmämat-
kat ovat sallittuja ja myös kielimuuri 
edesauttaa ryhmässä matkustami-
sen suosiota.

Teknisten vierailujen lukumäärä kasvaa 
nopeasti, esimerkiksi Turussa noin 
kolmanneksella vuodessa. Nykyään 
vierailujen aiheet vaihtelevat arkis-
tonhoidosta Suomen koulutusjärjes-
telmään, mutta projekti pyrkii ohjaa-
maan vieraita alueiden huippuosaa-
misaloille. 

Tekniset vierailut madaltavat kansain-
välistymisen ja yhteistyön aloittami-
sen kynnystä sekä luovat positiivista 
Suomi-kuvaa.       OH

 Suomalaisarkkitehtien suunnittelema Wuxin oopperatalon avajaisten 
yhteydessä järjestettiin myös suomalaista cleantech-osaamista esit-
telleitä tapahtumia ja Sinfonia Lahden konsertti. 
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Technical Visits China –hanke syntyi 
kiinalaisten teknisten vierailujen 
kasvun ja yhteistyön vaatimusten 
muutosten vuoksi. Vierailujen amma-
tillisten osuuksien tasoa nostetaan, 
toisaalta myös delegaatioiden vapaa-
ajasta halutaan elämyksellisempää. 
Tavoitteena on tehdä vierailujen 
järjestelyistä kaikin puolin syste-
maattisempia ja helpompia niin isän-
nille kuin vieraille.

Rahankäyttö omaa luokkaansa
– Kiinalaiset ovat Helsingille tärkeä 

matkailijaryhmä. Heidän yöpymi-
sensä ovat kasvussa ja rahankäyttö 
omaa luokkaansa. Ulkomaiset matkai-

http://www.experiencebusiness.fi/kiina
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Savonlinnan seudun osaamiskekus 
SOSKE
• e-tourism week
• e-tourism curriculum -verkosto
• e-destination lab
• Turisteja kalastamassa- hanke
• TrustYou -maineenhallinnan pilotti 

 Yhteishankkeet
• Russian Consumer Latent needs - työpajat
• Vauhditusta vastuullisuusviestintään
• Technical Visits China
• Palvelumuotoilun työkalupakki (TEKES)

Suomen elokuvakomission palvelumalli
• Signaalisessiot
• Solomo (social local mobile)

Jyväskylän seudun osaamiskeskus
• Keski-Suomen uusi matkailustrategia
• Jyväskylän seudun e-strategia ja verkkopalvelukonsepti
• Aluemarkkinoinnin ja myyntimallin kehittäminen, myös 

Venäjälle (Himos)
• Vastuullisen matkailun edelläkävijyys-toimenpiteet 

(Himos)
• ICT Toolbox in the experience economy- hanke (NIC)
• Bioenergiasafari

Varsinais-Suomen osaamiskeskus
• Cultural Tourism Manual
• Kulttuurimatkailun e-oppimiskokonaisuudet
• Kulmat.fi -verkkopalvelu
• Teollisuuden vierailukeskukset -konseptoin-

tihanke käynnistynyt
• Osaamiskeskuksen järjestämissä koulu-

tuksissa ja työpajoissa vuonna 2012 n. 230 
yritystä

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO
• Murmanskilaisten matkailijoiden tarpeet-työpajat
• Rovaniemen matkailijoiden profilointi 
• Lapin elokuvakomissiolla ennätysvuosi
• Itä-Lappi mukaan OSKE-ohjelmaan
• Experience Economy Roundtable 
• Matkailijoille suunnattu verkkopalvelupilotti 

Uudenmaan osaamiskeskus 
• Matkailuteknologia-osasto matkamessuilla
• TouNet-hanke käynnistyi
• Elämykset tuotekehityksessä -tilaisuudet 

(Helsinki Cruise Network)
• Internet-markkinoinnin alkeiskurssit yrityksille
• Länsi-Uudenmaan matkailustrategiatyöpajat

Tuloksia ja avauksia 2012
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Suomen talous kasvaa matkailun kautta

Matkailutulo 2011*

€ 13,802,000,000
• Suurempi kuin maa-ja metsätalous
• Suurempi kuin pankkisektori 
• Suurempi kuin  elintarviketeollisuus
• 66 kertaa suurempi kuin peliala
• Kasvua  2007-2011  26%

• Valtion veroista ja veroluonteisista maksuista 
5,4 prosenttia on peräisin matkailualalta

• Matkailu on ainoa vientiala joka maksaa 
Suomeen myös arvonlisäveron, siksi tavara-
vientiin verrattuna matkailun valtion tuloja 
kasvattava vaikutus on sen vuoksi paljon 
suurempi.

• Alalle odotetaan 50 000 uutta työpaikkaa 
vuoteen 2020 mennessä

• Matkailu työllistää erityisesti nuoria
• Majoitus- ja ravitsemisalan työvoiman määrä 

kasvoi 37 prosenttia vuosina 1995 – 2010

• Yli 90% yrityksistä työllistää alle 10 henkilöä
• Uusia yrityksiä syntyy eniten ohjelma- 

palveluihin
• Matkailuelinkeinon paikallinen merkitys  

talouteen ja työllisyyteen korostuu  
erityisesti syrjäisillä alueilla sijaitse- 
vissa matkailukeskittymissä 

• Matkailualat työllistävät myös  
muiden alojen osaajia

Matkailualat työllistivät 2010

130 000 henkilöä

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

0
2006   2007   2011*

Verot ja veroluonteiset maksut  2009

€ 5,200,000,000

BKT:sta 2,8* % 

*) MEKin arvio

25 000 yritystä
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Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu on vahva vientituote.  
Ulkomaiset matkailijat tuovat  noin kolmanneksen matkailutulosta

• Suomi on maailman 21. 
suosituin kongressimaa

• Yhden kongressivieraan 
tulovaikutus on 1175 €

7,300,000
ulkomaista matkailijaa Suomessa 2011

1. Venäjä 45 %  
2. Viro 10 %
3. Ruotsi  9 %
4. Saksa  6 %
5. Iso-Britannia 4 %
6. Muut  24 %

1. Työmatka 21%
2. Tuttavat, sukulaiset 12%
3. Muu vapaa-aika 53%
4. Muu matka 10%
5. Useita syitä 4%

Vientiin rinnastettava matkailutulo ulkomailta 2011*

€ 3,836,000,000 
Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö 
Suomessa yhteensä 2011

€ 2,200,000,000 
1. Venäjä  39 %  
2. Saksa 7 %
3. Ruotsi  6 %
4. Viro 6 %
5. Iso-Britannia 5 %
6. Muut 37 %

Rahankäyttöä vierailua kohden v.2011
1. Japani 407 €
2. Saksa 405 €
3. Venäjä 263 €
4. Norja 238 €
5. Ruotsi 204 €

Kansainväliset kongressit jättivät 
Suomeen 2011 

€ 70,000,000 
Lähteet: FCB, MaRa ry, MEK, Rajahaastattelututkimus 2011, TEM, Tilastokeskus ja Suomen Pankki 
Lue lisää: www.mek.fi > Tutkimukset ja tilastot 

Suomessa käynnin pääsyyt v.2011

Kokonaiskulutuksen jakautuminen v. 2011
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Modernit humanistit ovat 
Suomelle potentiaalinen 
kohderyhmä. Saksassa, 

Isossa-Britanniassa, Ranskassa, 
Espanjassa, Italiassa ja Hollannissa 
heitä on 90 miljoonaa, joista kolmas-
osa pitää matkaa Suomeen toden-
näköisenä. 

MEKin TNS Gallupilla teettämässä 
tutkimuksessa selvitettiin modernit 
humanistit -kohderyhmän raken-
netta, matkustajaprofiilia sekä asen-
netta Suomeen matkailukohteena. 
Kohderyhmän määritys perustuu 
yleisesti käytössä olevaan kansain-
väliseen Risc-arvotutkimukseen. 
Sieltä etsittiin arvoja, jotka voisi-
vat sopia Suomeen. 

– Ajat tel imme, et t ä 
Suomesta matkakohteena 
kiinnostuvat ihmiset ovat 
todennäköisesti sellai-
sia, jotka etsivät uusia 
kohteita, ovat avoimia 
uusille ilmiöille sekä arvosta-
vat aitoutta ja puhdasta luontoa, 
kertoo MEKin tutkimus- ja kehitys-
johtaja Kristiina Hietasaari. 

Tutkimuksen suurin yllät ys 
Hietasaarelle oli se, että oletukset 
osuivat täysin nappiin. – Modernin 
humanismin asenne- ja arvomaailma 
kulki käsi kädessä Suomen kiinnos-
tuksen kanssa.

Moderneja humanisteja yhdistää 
hillitön halu kokea erilaisia elämyk-
siä, joita he eivät voi kokea omassa 
maassaan. He ovat löytöretkeili-
jöitä ja haluavat kokea ilon siitä, että 
ovat itse keksineet jonkun hienon 
paikan. Vahvin yksittäinen motivaa-
tiotekijä matkakohteen valinnassa 
on kauniit maisemat. He arvosta-

vat paljon myös visuaalisuutta, niin 
markkinointimateriaaleissa kuin 
sisustuksessakin. 

Luonnonilmiöt vetävät puoleensa
Suomessa moderneja humanisteja 

kiinnostavat eniten heille eksootti-
set asiat, kuten revontulet, kaamos 
ja keskiyön aurinko. Luonnonilmiöt 
ovat Hietasaaren mukaan vahva veto-
voimatekijä matkustaa Suomeen, kun 
taas esimerkiksi sauna on ilmiö, joka 
halutaan kokea, kun tänne on tultu.

– Vaikka saunoja on joka puolella 
maailmaa, modernit humanistit halu-
avat kokea aidon suomalaisen saunan. 

Ja jos sen voi yhdistää järveen tai 
avantoon, niin sehän on niitä 

kaikkein lähtemättömim-
piä elämyksiä, mitä täällä 
voi kokea. 

Lisäksi he haluavat 
tutustua suomalaiseen 

kult tuuriin. He eivät 
kuitenkaan hakeudu niin-

kään kulttuuritapahtumiin, 
vaan toivovat kokevansa normaa-
lia suomalaista elämää paikallis-
ten ihmisten kautta. 

– Kaikki sellainen, johon he voivat 
itse ottaa osaa, on heille hyvin 
mieleistä. He eivät halua, että heille 
neuvotaan hienoimpia ravintoloita, 
vaan etsivät mieluummin paikallis-
ten suosimia ruokapaikkoja. Myös 
matkailuyrittäjien kannattaa tarjota 
heille perinteistä suomalaista, mielel-
lään lähellä tuotettua ruokaa ketju-
tuotannon sijaan. Ylipäätään olisi 
hyvä pitää mielessä, että heitä kiin-
nostaa suuresti juuri se, mikä on 
meille itsestään selvää, summaa 
Hietasaari.  

Moderneille humanisteille on elämys kokea sitä, mikä meille on itsestään selvää: revontulet, valoisat 
kesäyöt, kaamos sekä suomalainen elämäntapa lähiruokineen ja saunoineen. Kuinka heidät saadaan 
asiakkaiksi? 

Suomi on moderneille humanisteille nappikattaus  

Palveluiden tuotteistamisessa kannattaa verkostoitua. Persoonalliset majoi-
tuskohteet, käsintehty lähiruoka, tunnelmalliset höyrylaivaristeilyt, ostos-
putiikit, kulttuuritapahtumat ja näyttelyt... Jokaisella Saimaan Charmantit-
verkostossa mukana olevalla  kohteella on matkailijalle mielenkiintoinen 
tarina kerrottavana. www.saimaancharmantit.fi

http://www.saimaancharmantit.fi
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MEKin kampanjat 2013
Visit Finland - MEK toteuttaa 

imago- ja taktisia kampanjoita. 
Matkailuelinkeinolla on mahdolli-
suus osallistua taktisiin kampanjoihin, 
joissa linkitykset ohjataan suoraan 
yhteistyökumppaneiden verkkosivuille.

Vuonna 2013 Saksassa jatketaan 
Go Cottage ja Lakeland -kampan-
joilla. Lisäksi toteutetaan Cultural Beat 

-teemainen kevätkampanja ja Wild 
& Free -teemainen syksykampanja. 
Italiassa ja Ranskassa järjestetään 
tuotekampanjat keväällä ja syksyllä.

Venäjällä toteutetaan muun muassa  
sosiaalisen median kampanja, jonka 
kautta tavoitellaan noin 500 ”Suomi-
lähettilästä”. 

Outdoors Finland -aktiviteetit osal-
listuvat Saksan, Ranskan ja Venäjän 
markkinoilla Visit Finlandin kampan-
joihin. 

Kaukomarkkinoilla taktisia kampan-
joita toteutetaan Kiinassa (Peking, 
Chongqing ja Shanghai), Intiassa ja 
Yhdysvalloissa.

  
Lisätietoja kuinka päästä mukaan:
www.mek.fi > Markkinointi > Visit 

Finland kampanjat

Suomi on moderneille humanisteille nappikattaus  Viisi erilaista segmenttiä 
Tutkimuksessa moderneista 

humanisteista piirtyi viisi erilaista 
segmenttiä, joista aktiiviset perhe-
elämysmatkailijat ja kulturellit indi-
vidualistimatkailijat ovat erityisen 
kiinnostuneita lomasta Suomessa.

Perhematkailijat toivovat 
fyysisiä aktiviteetteja ja 
joulupukin tapaamista, 
kun taas individualis-
timatkailijat ovat selke-
ästi enemmän kulttuuriin 
suuntautuneita ja halua-
vat tutustua suomalaiseen 
keittiöön ja saamelaiskulttuu-
riin. Näiden segmenttien painoarvo 
on erityisen suuri Italiassa. 

Kulttuuria luontoelämysten oheen 
Tulokset avaavat matkailuyrittäjille 

upeat näkymät, sillä se, mitä Suomella 
on tarjota, on jo sellaisenaan moder-
neista humanisteista hyvin kiinnos-
tavaa. Jotta heidät saadaan tänne, 
matkailutoimijoiden on Hietasaaren 
mukaan laajennettava ja monipuo-
listettava tarjontaansa. 

– Me miellämme maamme ennen 
kaikkea luontokohteena. Tämän kohde-
ryhmän kiinnostus on kuitenkin 
vahvemmin kulttuurin kuin luon-
non puolella. Toki luonto on se, mikä 
heidät ensisijaisesti Suomeen vetää, 
mutta jotta matkailukokemus olisi 
täydellinen, he kaipaavat runsaasti 
kulturellia sisältöä. 

Tiivis verkostoituminen laajentaa 
valikoimaa

Palveluiden tuotteistamisessa 
Hietasaari kehottaa samalla seudulla 
toimivia yrittäjiä verkostoitumaan 
tiiviisti. Yksittäinen matkailu-
yrittäjä kun ei pysty tarjoamaan 
kaikkea. Majoitusliikkeet voisivat 
kertoa huomattavasti aktiivisemmin 
seudulla olevista matkailukohteista. 
Luontoaktiviteetteja tarjoava ohjel-
mapalveluyrittäjä taas voisi tuoda 
palveluihinsa kumppanin avustuk-

Näin nappaat modernin 
humanistin! 

1. Laajenna ja monipuolista 
tarjontaasi. Alleviivaa sitä, 
mikä meillä on erilaista.

2. Etsi sopivia yhteistyökump-
paneita. 

3. Panosta löydettävyyteen ja 
visuaalisuuteen.

4. Anna vieraiden kokea elämyk-
siä: näytä revontulet, vie 
heidät saunaan, tarjoa aitoa 
suomalaista ruokaa ja kerro 
tarinoita. 

5. Muista, että heitä kiinnostaa 
suuresti juuri se, mikä meille 
on itsestään selvää. 

Palveluiden tuotteistamisessa kannattaa verkostoitua. Persoonalliset majoi-
tuskohteet, käsintehty lähiruoka, tunnelmalliset höyrylaivaristeilyt, ostos-
putiikit, kulttuuritapahtumat ja näyttelyt... Jokaisella Saimaan Charmantit-
verkostossa mukana olevalla  kohteella on matkailijalle mielenkiintoinen 
tarina kerrottavana. www.saimaancharmantit.fi

sella kulturelleja elementtejä, esimer-
kiksi alueen historiaa tai paikallista 
arkipäivän elämää. Tarinat syven-
tävät elämyksiä. Ruokaa tarjotessa 
olisi hyvä kertoa mitä se on, mistä 
se on peräisin ja miten suomalaiset 

sitä syövät.  
Tietojen löydettävyyteen 
verkosta kannattaa myös 

kiinnittää erityistä huomi-
ota, koska etenkin perhe-
matkailijat panostavat 
paljon matkan suunnit-

teluun. Jos he eivät löydä 
jotain palvelua verkosta, se 

jää todennäköisesti pois heidän 
suunnitelmastaan. 

Hietasaaren mukaan osa matkailu-
yrittäjistä on jo oivaltanut, miten ulko-
maalaisten matkailijoiden tarpeisiin 
vastataan, mutta isommassa mitta-
kaavassa tätä ei ole vielä tiedostettu. 

– Olisi tärkeää muistaa, että ulko-
maalaisille kaikki on uutta ja eksoot-
tista. Alleviivattaisiin enemmän sitä, 
että meillä on sellaista, mitä ei löydä 
muualta.        SA

http://http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(pages)/Kampanjat
http://http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(pages)/Kampanjat
http://www.saimaancharmantit.fi
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Paikan tuntu korostuu pienillä asioilla 
Paikan tuntu saa kohteen erottumaan muista vastaavista ja houkuttelee lisää matkailijoita. Paikan tuntu 
(engl. sense of place) on ennen kaikkea paikallisten ominaisuuksien korostamista. Niihin eivät kuulu 
pelkästään luonto tai kulttuuriperintö, vaan myös moderni ruoka, musiikki, muotoilu, kieli ja ihmiset.

Jokainen alue on ainut-
laatuinen, sanoo Peter 
Cole. Cole toimii Kaakkois-

Walesin alueellisessa matkai-
luorganisaatiossa, ja on 
työskennellyt viime vuosina 
paikan tunnun lisäämiseksi. 
Walesissa paikan tuntua on 
kehitetty tunnistamalla ne 
alueelle tärkeät asiat, jotka 
tekevät siitä erityislaatuisen. 
Matkailuyritysten työpajoissa 
on koottu alueen ominai-
suuksien paletti: värit, kuvat, 
maut, tuoksut ja tarinat, joita 
yrittäjät voivat hyödyntää 
kohteidensa kehitystyössä. 

Paikan tuntu korostuu 
pienillä asioilla: tarjoamalla 
paikallista ruokaa tai käyttä-
mällä paikallisia materiaaleja 
ja kädentaitajia yrityksen sisustuk-
sessa. Usein vaaditaan vain asenne-
muutosta ja paikallisen tuotannon 
arvostamista. Yhteistyökumppaneita 
löytyy helposti läheltä. 

Cole kertoo omasta kokemukses-
taan pohjoismaisessa hotellissa. Sen 
sijaan, että ravintola olisi korostanut 
pohjoismaisuuttaan, se oli valinnut 
ravintolaan espanjalaisen menun ja 
seinille kuvia New Yorkista. 

– Oma tuntuu usein liian tavalli-
selta. Mutta se, mikä meille on taval-
lista, on vieraallemme seikkailu, Cole 
muistuttaa.

Tunnista paikalliset vahvuudet
Walesissa paikan tuntua on koros-

tettu esimerkiksi suuren Ryder 
Cup -golftapahtuman yhteydessä: 
hotellit tarjosivat tapahtuman 
ajan lähialueen tuotteista koottua 

erikoisaamiaista, joka sai ihastuneen 
vastaanoton. Paikallisia ohjeistettiin 
kertomaan vieraille seudun tarinoita 
ja vaikkapa opettamaan tervehdyk-
siä kymrin kielellä. Koulutusta ei 
tarjottu pelkästään matkailuyritys-
ten henkilökunnalle, vaan kaikille, 
jotka olivat tekemisissä vieraiden 
kanssa, jotta nämä kokisivat golftur-
nauksessa mahdollisimman ”wale-
silaisen elämyksen”. 

Paikan tunnun korostaminen on 
vaikuttanut positiivisesti niin paikal-
liseen yhteisöön kuin sen matkai-
luun. Cole kertoo sekä paikallisten 
itsetunnon että alueen arvostuk-
sen matkailukohteena kasvaneen. 
Paikallisuuden hyödyntäminen on 
tuonut matkailuyrityksille lisäarvoa, 
lisännyt yritystenvälistä yhteistyötä 
ja helpottanut niiden markkinointia. 

Ensiaskeleet paikan tunnun 
vahvistamiseen:
1. Mieti, missä olet ja toimit? 
2. Tunnista paikalliset vahvuudet.
3. Etsi ympäriltäsi kumppaneita, jotka 

voivat osallistua paikan tunnun 
vahvistamiseen. Tukekaa toisianne, 
suositelkaa toisianne ja käyttäkää 
toistenne palveluita. 

4. Paikan tunnun vahvistaminen tuo 
lisää ja entistä tyytyväisempiä asiak-
kaita. Kysy itseltäsi, haluatko sinä 
lisää asiakkaita?

– Aiemmin alueemme ei ollut matkai-
lullisesti voimakas, koska emme 
uskoneet kenenkään olevan meistä 
kiinnostunut. Nyt käytämme omia 
vahvuuksiamme ja omia yrityksi-
ämme ja tuemme näin omia asuk-
kaitamme. 

Varsinais-Suomen matkailun ja 
elämystuotannon osaamiskeskus 
suunnittelee paikan tuntu -työn aloit-
tamista, sillä maakunnan erityispiir-
teiden korostaminen on nostettu esiin 
myös Varsinais-Suomen matkailu-
ohjelmassa. Tulossa on mm. Paikan 
tuntu –työpaja ja Aurajokivarren 
yrittäjien aamukahvit.        MA
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Tallbergin mukaan villiruoka on 
maistunut myös maan rajojen ulko-
puolella. Hän on ollut toteuttamassa 
esimerkiksi ulkoministeriön orga-
nisoimien Kazakstanin, Namibian 
ja Etelä-Afrikan tasavallan viennin-
edistämismatkojen suomalaiseen 
villiruokaan perustuneita koko-
ustarjoiluja. Vuoden 2013 aikana 
villiruokaa esitellään uusissa kohde-
maissa.       MK

Suomalainen puhdas ja maistuva villiruoka on otettu maailmalla innostuneesti vastaan. Villiruoka-
annokset syödään loppuun ravintoloiden listoilta ensimmäisenä. Villiruokatuotteet ovat erottuvia, 
omintakeisia ja laadukkaita vientituotteita. Luonnon antimien ympärille voi rakentaa myös kiinnostavia 
ja elämyksellisiä matkailutuotteita.

Villiruoka on luonnosta saatua 
ja luonnollisesti kasvanutta 
ruokaa. Suomessa sopii kerät-

täväksi satakunta syötävää sienilajia, 
noin 60 marjalajia ja 70 villikasvi-
lajia. Kaloja, riistaa ja lintuja neli-
senkymmentä eri lajia. Villiruuan 
kaikki osat pyritään hyödyntämään. 
Se on ekologista, ravinteikasta ja 
maukasta syötävää; kasvi-, sieni-, 
kala- ja riistamakuja aidoimmillaan.

Pöydät notkumaan villiruokaa
Suomalaista ruokakulttuuria edis-

tävän ELO-säätiön tavoitteena on 
kehittää laadukas ja kansainväli-
sesti kiinnostava suomalainen ruoka-
kulttuuri vuoteen 2015 mennessä. 

- Yksi kansallisesti omaleimaisimpia 
piirteitämme on luonnon tarjoama 
runsas ruoka-aitta, jolla suomalai-
nen ruokakulttuuri pystyy erottau-
tumaan kansainvälisesti. ELO-säätiö 
pyrkii kasvattamaan suomalaisten 
raaka-aineiden kysyntää ja lisää-
mään ruokamatkailua, säätiön 
johtaja Sari Mattila kertoo.

Äskettäin julkistettu 
Wild Food from Finland 
-t uotemerk k i aut t aa 
suomalaisia villiruoka-
toimijoita tuomaan tuot-
teitaan tunnetuksi. Uutta 
ilmettä tullaan hyödyntämään 
villiruoan ja Suomen markkinoin-
nissa. - Suomalaiset villiruokatuot-
teet voidaan merkitä Wild Food 

-tunnuksella ja tunnus voi näkyä 
myös ravintoloiden ruokalistoilla, 
opastaa Mattila.

Villi ja puhdas herkkuvarasto on 
matkailuvaltti

Suomessa riittää kulkemattomia 
kairoja. Ulkomaisille vieraille pääsy 
vapaasti luontoon nauttimaan joka-
miehenoikeudesta on ainutlaatuista. 

Luonnosta kerättävän ravinnon 
ympärille matkailuyrittäjä 

voi rakentaa elämyksel-
lisiä paketteja. 

- Villiruoka on pelkistet-
tyä ja luonnonmukaista 

ja samalla omakohtaisin, 
maistuvin ja hienostunein 

makukokemus, mitä matkai-
lija kokee vieraillessaan Suomessa. 
Ruoanhakureissu metsään tai järvelle 
oppaan kanssa herättää kaupunkilai-
sissa alkukantaisia keräilijä-metsäs-
täjä -tuntemuksia. Itse hankitun ruuan 
maku ja arvo on omaa luokkaansa, 
villiruoka-asiantuntija, Suomi-palkittu 
keittiömestari Sami Tallberg kuvailee.

Villiruoka ihastuttaa kotona ja maailmalla
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Menestymisen ehto matkai-
lukeskittymissä on, että 
yritykset ja alue sitoutuvat 

pitkäjänteiseen strategiseen kehittä-
miseen yhdessä. Näin ne voivat luoda 
laadukkaita kokonaistuotteita ja 
palveluita tuotteistamalla asiakas-
lähtöisesti paikallista luontoa 
ja kulttuuria. Omat veto-
voimatekijät kannattaa 
yhdistää omaleimaiseen 
brändin rakentamiseen 
sekä markkinointi- ja jake-
luyhteistyöhön.

Kestävyys on kehityksen 
elinehto

– Matkailua ei voi kehittää ilman, 
että se olisi kestävää, toteaa matkailun 
erityisasiantuntija Nina Vesterinen 
TEMistä. Paitsi valtion ja EU:n taholta, 
vaatimuksia on alkanut tulla myös 
matkailijoilta. 

– Jos emme ryhdy nopeasti toimiin, 
meillä ei kohta enää ole rikasta luon-
toympäristöä tai elävää paikallista 
kulttuuria, jota voimme matkailussa 
hyödyntää ja esitellä, Vesterinen visioi.

Vaikka kustannukset saattavatkin 
olla yksittäiselle toimijalle aluksi 
korkeita, niin panostukset tuovat 
säästöjä pitkällä tähtäimellä. Myös 
koko yhteisö hyötyy, kun paikalliset 
palvelut paranevat ja hyvinvointi 
lisääntyy. Paikallista kulttuuria yllä-
pitämällä taataan esimerkiksi monen 
kädentaidon säilyminen.

Suomen matkailustrategia 2020 ja 
tuleva EU:n ohjelmakausi nostavat 
esiin kestävyyden ja ekologisuuden. 
Ohjeistusta ja opastusta sekä myös 
rahoitusta on tarjolla niitä tarvitse-

ville. Euroopan komissio valmiste-
lee yhteisiä linjauksia ja suosituksia 
kestävälle matkailulle. Tarkoituksena 
on saada matkailualan julkiset toimi-
jat, yritykset, matkailukeskittymät 
ja matkailijat yhdessä kehittämään 

matkailua näiden periaatteiden 
mukaisesti. 

– Matkailu voisi olla edel-
läkävijä, ja haastaisinkin 
Suomen matkailuväen 
yhteisiin talkoisiin kestä-
vän matkailun puolesta, 

Vesterinen pyytää. 

Saaristolaisesta elämänta-
vasta brändi

Loma-aikaan Kustavin asukas-
määrä parhaimmillaan yli kymmen-
kertaistuu. Sesonki on elintärkeä 
alueen yrittäjille, mutta huippuseson-
gin kysyntään vastaaminen johtaa 
ylikapasiteettiin lomakauden ulko-
puolella. Matkailu kuormittaa luon-
toa, ja herkän saaristoalueen luonnon 
kantokyky tulee ottaa huomioon 
matkailua kehitettäessä. 

Kunta, asukkaat, ELY-keskus, oppi-
laitokset ja matkailuyrittäjät kehit-
tävät aluetta kestävästi. Hankkeet 
tähtäävät yritystoiminnan kannat-
tavuuteen, keskinäisen yhteistyön 
lisäämiseen, sesongin pidentämi-
seen, vakituisen asumisen lisää-
miseen ja paikkakunnan brändin 
rakentamiseen.

Aktiivinen osuuskunta
Yrittäjä Pekka Kuru on aktiivi-

sesti mukana kunnan kehityshank-
keissa ja on muun muassa vuonna 
2006 perustetun Salminiityn vesi- ja 

palveluosuuskunnan puheenjohtaja. 
– Haja-asutusalueella kunta toimit-

taa runkoviemäri- ja vesijohtoverkon, 
joihin paikalliset osuuskunnat ovat 
tuottaneet paineviemäri- ja juoma-
vesiliittymät. Paineviemäriverkkoa 
varten on rakennettu biopuhdistamo. 
Paineviemäriliittymä on yli 200 talou-
della, juomavesiliittymiä on toista 
tuhatta. Parhaillaan rakennetaan 
paikallisen puhelinyhtiön, kunnan 
ja EU-tuen voimin valokaapeliverk-
koa sekä parannetaan teitä. 

Ranta-alueiden säilyttäminen 
on saariston brändille tärkeää. 
Osuuskunta suunnittelee kiinteis-
tönomistajien toteutettavaksi kosteik-
koja, joilla vähennetään ravinteiden 
valumista pelloilta mereen. Kunnassa 
myös ruopataan ranta-alueita huomi-
oiden kalojen kutuvedet, lintujen 
pesimisalueet sekä ranta-asukkai-
den virkistyskäyttö. 

– Voidaan olet taa, et tä moni 
kunnassa kakkosasunnon omistava 
kesävieras viipyy saarella pidem-
pään, koska kunnallistekniikka ja 
nopeat tietoliikenneyhteydet mahdol-
listavat esimerkiksi etätyöt. Alun 
perin matkailuvetoiset parannuk-
set houkuttelevat uusia asukkaita, 
matkailijoita ja yrityksiä, Kuru toteaa.

Suuret linjaukset kestävästi
Pyhätunturin matkailukeskittymää 

on 2000-luvun alusta lähtien kehitetty 
päämääränä alueen ekologinen, talou-
dellinen ja kulttuurillinen kestävyys. 
Rinteiden välittömässä läheisyydessä 
aukeaa Pyhätunturin kansallispuisto. 
Alueella on hotelli-, huoneisto- ja 
mökkimajoitusta noin 5100 vuode-
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Matkailukeskittymien kolme K:ta: Kehitys-kestävyys-kannattavuus

Kestävät matkailukeskittymät toimivat vetureina kansainvälisistä matkailijavirroista kilpailtaessa 
ja lisäävät matkailutuloa paikallisia vahvuuksia hyödyntäen ja kunnioittaen. Kaikessa toiminnassa 
otetaan huomioon taloudellinen kestävyys, ympäristövaikutukset, henkilöstö sekä paikallinen kult-
tuuri ja sen vahvuudet. 
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paikkaa. Majoituskapasiteetin käytön 
tehostamiseksi Pyhällä yksityisellä 
Ski-Inn -huoneiston omistajalla on 
vuokrausvelvoite. Omasta käytöstä 
yli jäävä aika vuokrataan matkai-
lijoille varausjärjestelmän 
avulla. 

Pyhätunturi Oy:n toimi-
tusjohtaja Miia Porkkala 
korostaa kaavoituksen 
ja Pelkosenniemen ja 
Kemijärven kuntien ja 
yritysten välisen yhteis-
työn merkitystä. 

– Pyhän alueen kehittämisen alka-
essa keskus oli vielä pieni ja  suuret 
ratkaisut olivat tekemättä. Tästä 
syystä merkittävät kaavoitukselli-
set valinnat, kuten tien linjaus sekä 
kunnallistekniikan – sähkön, viemäri- 
ja vesijohtojenputkien – vetäminen 
maan alle, pystyttiin tekemään alusta 
lähtien kestävästi. Tärkeä oli myös 

päätös hak keella 
toimivan bioläm-
pölaitoksen raken-
tamisesta. Teiden 
rakentamisen yhte-
ydessä vedetään myös 
puhelin-, kaapeli-TV 
sekä adsl -liittymät. 

– Suunnitelmissa 
k u l k e e  m u k a n a 
paikallinen kulttuuri. 
Paikallinen osaami-
nen ja Lapin ainutlaa-
tuisuus jalostetaan 
yhdessä kansainvä-
lisesti kiinnostaviksi 
matkailutuotteiksi ja 
työpaikoiksi. Alueen 
kehittyessä sesongit 
ovat pidentyneet ja 
Pyhän palvelut, kuten 
esimerkiksi kauppa, 
ovat myös paikallis-
ten käytössä.

Pyhällä on tehty 
mittavia investointeja 
kestävän rakenteen 
luomiseksi ja alueella 

on kannattavaa yritystoimintaa. – 
Seuraavaksi pyrimme kehittämään 
matkailupalvelusektoria tuotteis-
tuksella. Oppia tähän löytyy maail-

malta ja aiomme panna hyvät ideat 
kiertämään. 

– Suomessa on paljon 
teknologiaosaamista, 
mutta vielä vähän sovel-
luksia kestävän matkai-
luelinkeinon käyttöön. 

Tervetulleita olisivat 
ratkaisut paikallislogistii-

kan hoitoon, jätteiden käsit-
telyyn ja helppoon liikkuvuuteen 
mahdollisimman vähin päästöin, 
Porkkala heittää haasteen kehitys-
rahastoille ja kehittäjille. 

Hiilineutraali hiihtokeskus
Pyhän ympäristöohjelma otettiin 

käyttöön syksyllä 2008. Keskus siirtyi 
päästöttömän vesisähkön käyttöön 

kaikessa toiminnassa vuonna 2009. 
Viime vuonna aloitetun rinnepoltto-
aineiden päästöjen kompensoinnin 
jälkeen Pyhä on Pohjoismaiden ja 
Suomen ensimmäinen hiilineutraali 
hiihtokeskus. Tavoite on olla kaikissa 
toimissa hiilineutraali vuoteen 2020 
mennessä.

Pyhä on liittynyt myös EU:n ener-
giatehokkuussopimukseen ensim-
mäisenä hiihtokeskuksena Suomessa 
Rukan kanssa. Sen tavoitteena on 
yhdeksän prosentin energiansäästö 
vuoteen 2016 mennessä. 

– Rinnetoimintojemme sähkönku-
lutus laski viime kaudella yhdeksän 
prosenttia. Säästöihin päästiin lume-
tusjärjestelmän automatisoinnilla ja 
toimintatapojen muutoksilla, kertoo 
Pyhätunturin ympäristövastaava 
Jusu Toivonen. 

Henkilöstö avainasemassa 
– Henkilöstön merkitys muutos-

ten toimeenpanossa on merkittävä. 
Kerromme ohjelmasta, järjestämme 
koulutusta ja motivoimme. Pyhällä on 
käytössä rinnekonekuskien kannusti-
nohjelma, jossa kuskit saavat säästetyn 
polttoaineen rahallisesta säästöstä 
puolet itselleen. 

Biojätettä ei toistaiseksi voi lajitella 
Pyhällä, koska sille ei ole jatkokäsit-
telyä. Alueen yrittäjien aloitteesta 
perustettu työryhmä pyrkii löytämään 
tilanteeseen ratkaisun.          AP, MK

Matkailukeskittymien kolme K:ta: Kehitys-kestävyys-kannattavuus

Pyhätunturin aluesuunnittelun lähtökohtina on tiivis ja tehokas rakentaminen, 
rakennettujen majoituspaikkojen korkea käyttöaste ja autottomuus. Keskuksen 
ydin palveluineen ja majoituspaikat ja rinteet ovat kävelymatkan päässä.

http://http://matkahanke.aalto.fi
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Vastuullisuus ei voi olla päälle liimattua

Vastuullisuusviestinnän vauhdi-
tushanke on herättänyt monet 
yritykset huomaamaan, että 

vastuullisuudessa ollaan pitkällä. 
Se, mikä puuttuu, on aika ja panos-
tukset vastuullisten toimenpiteiden 
esilletuomiseksi, sanoo hankkeen 
projektipäällikkö Anna Hillgrén.

Vastuullisuudesta kilpailuetua
Vastuullisuudella ajatellaan usein 

vain ympäristövastuuta, mutta laajem-
pana kokonaisuutena se käsittää myös 
taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaa-
lisen vastuun. Vastuullisuutta toteu-
tetaan eri keinoin ja siitä voi myös 
viestiä monilla tavoilla. Avoimuus ja 
aitous ovat avainasemassa, vastuul-
lisuus ei voi olla päälle liimattua.  

OSKE-klustereiden yhteishank-
keessa on yhdistetty eri alojen toimijat, 
mikä on osoittautunut hedelmäl-
liseksi. 

– Elintarvike- ja matkailualan 
yritykset toimivat samassa palve-
luketjussa, joten hanke tukee myös 
verkottumista, sanoo Hillgrén.

Saman vahvistavat myös hankkeessa 
mukana olevat Ravintola Patapirtin 
Tarja Uusipaasto sekä Green Eventin 
Mika Yliluoma. Molemmat kertovat 
saaneensa hankkeesta irti paljon 
toisten toimialojen ja toisten aluei-
den yritysten näkökulman kautta. 

Vihreää inspiraatiota
Ympäristöystävällisiä kokouk-

sia ja tapahtumia järjestävä Green 
Event sekä suomalaista luomuruokaa  
suosiva Ravintola Patapirtti ovat jo 
lähtökohdiltaan yrityksiä, joissa ympä-
ristövastuullisuus kuuluu liikeide-
aan. Molemmat yrittäjät kertovat 
kuitenkin huomanneensa hankkeen 

myötä, ettei vastuullisuus silti näy 
tarpeeksi yritysten viestinnässä. 

Yliluoman mukaan oman yrityk-
sen kohdalla parantamisen varaa on 
havaittu internet-sivujen viestien 
selkeyttämisessä ja vastuullisuuden 
laajemmassa hahmottamisessa, sisäl-
täen myös sosiaalisen ja taloudellisen 
puolen. Uusipaasto kertoo tuovansa 
vastuullisuutta esiin nykyisin myös 
asiakkaidensa kanssa keskustel-
lessaan. 

Yrittäjät kertovat löytäneensä hank-
keen myötä tukea myös omien yritys-
tensä vihreille valinnoille. Yliluoman 
mukaan hanke on vahvistanut uskoa 
siihen, että vastuullinen toiminta 
kannattaa. Yrityksen tehtävänä on 
innostaa vastuullisuuteen myös asiak-

Vastuullisuutta toteutetaan yrityksissä eri keinoin ja siitä voi myös viestiä monilla tavoilla. 
Yrityksen kannattaakin miettiä, mikä on tärkeää ja oleellista oman toiminnan kannalta. 

kaitaan. Samaa mieltä on Uusipaasto. 
– Tulee tunne, että olemme oikeilla 

jäljillä. Emme ole yksin tai hakoteillä, 
vaan jopa edellä, aallonharjalla. Tässä 
on järkeä, hän hehkuttaa.       MA

Pohjoismaisen kestävän kehityksen julistus kongressialalla allekirjoitettiin Tampere-talossa 15.3.2012. Projekti on 
maailmalla ainutlaatuinen sekä kokoluokaltaan että yhteistyöluonteeltaan. www.fcb.fi
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http://www.experiencebusiness.fi/kootut-opit
http://www.experiencebusiness.fi/kootut-opit
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moni on jo löytänyt nk. vertaistuot-
tajat, jotka tarjoavat näitä palveluita. 
Suomessa vertaistalous on kasvussa, 
mutta esimerkiksi majoitusta kysy-
tään enemmän kuin tarjotaan. 

Matkailijoille kotoisia kokemuk-
sia tarjoava Kirsti Sergejeff kertoo 
kanadalaisen ToursbyLocals-palvelun 
merkityksestä oman Cosy Finland- 
yrityksensä markkinointikeinona. 

– Verkkosivuston kautta pääsen 
tarjoamaan palveluitani esimer-
kiksi Helsinkiin saapuville risteily-
matkustajille. Tätä ryhmää pienen 
yritykset on lähes mahdoton tavoit-
taa ilman kansainvälistä kumppa-
nia. Ulkomaiset vieraat pitävät myös 
metsäretkistä.

Kaupungeissa sosiaalisia mark-
kinapaikkoja on syntynyt urbaa-
nin elämäntavan ympärille. Best of 
Helsinki -palkittujen Siivouspäivän 
ja Ravintolapäivän kaltaiset ideat 
leviävät nopeasti myös maan rajo-
jen ulkopuolelle.      MK

Vastuullisuus ei voi olla päälle liimattua
Satunnaisten ja tilapäisten tarpeiden tyydyttämiseksi on omistamisen ja perinteisen yritystoimin-
nan rinnalle syntynyt uusia toimintamalleja. Vertaistaloudessa (engl. peer to peer) yksityishenkilöt 
ostavat, myyvät ja vuokraavat mm. tilaa, tarvikkeita ja palveluja Internetin yhteisöissä. 

Ihmiseltä ihmiselle 

Yhteisöllistä tällaisesta kulutta-
misesta tekee se, että hyödykkei-
den markkinapaikka on kaikille 

avoin Internet. Suositteluista ja arvi-
oinneista muodostuu sosiaalista 
valuuttaa, kun suosituimmat yhtei-
söt kasvavat alansa arvostetuiksi 
globaaleiksi toimijoiksi. Ne ja niiden 
integraattorit tekevät merkittävää 
taloudellista tulosta, myös matkai-
lualalla. Esimerkiksi Suomessa ja yli 
50 muussa maassa toimivan AirBnB.
comin markkina-arvo on noin 1,5 
miljardia dollaria.

Matkailussa ilmiön leviämistä 
ovat vauhdittaneet digitalisoitumi-
nen, yksilöllisten palvelujen kaipuu, 
ympäristötietoisuus ja halu päästä 
kokemaan matkakohteita paikallis-
ten asukkaiden kanssa.

OSKEn signaalisessiossa alusta-
nut René Massatti trenditoimisto 
TrendOnesta huomauttaa hotellien 
ja vertaismajoittajien tarjoavan peri-
aatteessa samantyyppistä palve-
lua: majoitusta silloin kun ollaan 
poissa kotoa.   

– Vertaispalvelut tarjoavat vakavasti 
otettavan vaihtoehdon hotellimajoi-
tukselle ja perinteisille vapaa-ajan- 
ja matkailupalveluille. On tärkeää 
kuunnella, millaisia palveluja matkai-
lijat haluavat ja miksi he suosivat 
vertaispalveluita.   

Tavallista elämää
Yhä useampi matkailija haluaa 

päästä kokemaan kohteessa ”normaa-
lia elämää”: asua kuten paikalliset, 
syödä illallista paikallisen isäntäper-
heen kanssa tai osallistua retkelle, 
jonka oppaaseen ovat tutustuneet 
retkeä varatessaan. Keski-Euroopassa 

Suomalainen Ravintolapäivä on levinnyt puolessatoista vuodessa Suomen kahdek-
sasta kaupungista 689 kaupunkiin 25 maassa. 

Pohjoismaisen kestävän kehityksen julistus kongressialalla allekirjoitettiin Tampere-talossa 15.3.2012. Projekti on 
maailmalla ainutlaatuinen sekä kokoluokaltaan että yhteistyöluonteeltaan. www.fcb.fi

Kuinka alkuun?
Käyttämättömän kapasiteetin pystyy 
yhteisöissä hyödyntämään kohtuul-
lisella vaivalla. Ammatinharjoittajien 
kannattaa pitää mielessään, että 
verkossa olevat palvelut vaativat 
ylläpitoa ja hallintaa. Sopimukset 
on syytä laatia huolellisesti. Kuka 
korvaa peruutetusta palvelusta 
aiheutuneet kulut esimerkiksi ylivoi-
maisen esteen (ns. force majeure –
tilanne) sattuessa kohdallesi? Miten 
varautua asiakkaan aiheuttamien tai 
asiakkaalle aiheutuneiden vahinko-
jen varalla? Yhteisöissä valttia ovat 
persoonallisuus, innovatiivisuus, 
ekologisuus ja autenttisuus.         MK
 
www.gidsy.com  
www.nectarandpulse.com  
www.vayable.com  
www.incrediblue.com  
www.helsinkitraveller.info
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Rahastot
 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

parantaa työllisyyttä ja alueiden 
kilpailukykyä heikommin työllisty-
villä alueilla (rakennerahasto).

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
tukee työllisyyttä kehittämällä osaa-

mista ja palvelurakenteita (raken-
nerahasto).

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 
selvityksen mukaan matkailuun 
myönnetyllä aluekehitystuella 

on tehty luontoreittejä, kulttuuri- ja 
liikuntakohteita, tapahtumia sekä 
yritysalueiden liikenne- tai vesihuol-
tohankkeita. Myös markkinointia ja 
tutkimusta on rahoitettu. 

Nyt EU-komissio edellyt-
tää, että rakennerahasto-
jen, maaseuturahaston 
ja kalatalousrahaston 
toimet sovitetaan yhteen 
valtakunnalliseksi stra-
tegiaksi. 

– Siten rahoitusohjel-
mien työnjako selkiytyy ja 
raja-aidat madaltuvat, perustelee 
ylitarkastaja Harri Ahlgren TEMistä. 
Rakennerahasto-ohjelman alueellisia 
suunnitelmia valmistellaan parasta 
aikaa maakuntaliittojen johdolla.  

Alueiden painopisteet ennallaan
Kaudella 2014-2020 voidaan 

Ahlgrenin mukaan tukea aikaisem-

paa enemmän alueiden välisiä kehit-
tämishankkeita. 

– Aluekehitysrahastosta 20 % 
korvamerkitään vähähiilisyyden 
edistämiseen, mistä osansa saavat 
ympäristöystävälliset matkailu-
tuotteet ja palvelut. Pk -yritysten 

verkostoituminen, markkinoin-
nin kehittämishankkeet ja 

Itämeren alueen yhteis-
projektit ovat niin ikään 
potentiaalisia tukikoh-
teita. 

Summista ei ole vielä 
puhuttu, mutta kuten 

nytkin, valtaosa rahoituk-
sesta kohdistuu pohjoiseen ja 

itään. Harvan asutuksen lisätukea 
voi näillä alueilla käyttää saavu-
tettavuuden parantamiseen. Etelä- 
ja Länsi-Suomen infrastruktuurin 
rahoittaminen sen sijaan vähenee. 

– Pohjoisessa kiinnitetään huomi-
ota myös kaivos- ja matkailualan 
yhteensovittamiseen, Ahlgren visioi.

Myös  rahoituskaudella 2014–2020 tuetaan matkailua

EU-komission nykyinen ohjelmakausi lähenee loppuaan. Julkista rahoitusta oli Suomessa käytetty 
matkailun kehittämiseen vuoden 2010 loppuun mennessä jo 250 miljoonaa euroa. Uudesta rahoitus-
strategiasta povataan tukea erityisesti ympäristöystävällisille matkailupalveluille ja entistä laajem-
mille yhteistyöverkostoille.

Pk-yritykset maaseudun selkäranka
Maa- ja metsätalousministeriön 

ylitarkastaja Juuso Kalliokosken 
mukaan maaseuturahaston yritys-
tukea on myönnetty maaseudun 
matkailuyrityksille merkittävästi. 
Ministeriön teettämän selvityksen 
mukaan sekä yritysten liikevaihto 
että henkilöstön määrä ovat tukien 
myötä kasvaneet. Heikko markki-
nointiosaaminen kuitenkin jarrut-
taa kasvua.

Matkailu pysyy maalla tärkeänä 
liiketoiminta-alueena. – EU:ssa 
korostetaan, että pk-yritykset 
ovat maaseudun elämän selkä-
ranka. Maaseuturahaston yritys- ja 
kehittämishankkeilla  parannetaan 
jatkossakin työllisyyttä ja elin-
keinorakenteen monipuolisuutta. 
Rahoituksessa painottuu vastuul-
lisuus, kulttuuri- ja luonnonperin-
nön hyödyntäminen sekä lähiruoka, 
toteaa Kalliokoski.        PP

 

Maaseuturahasto 
tukee maaseudun elinvoimaisuutta, 

monipuolistaa elinkeinorakennetta 
sekä parantaa ympäristön tilaa.

Euroopan kalatalousrahasto 
rahoittaa kalastusta ja rannikkoyh-

teisöjä tukien taloudellista vakautta 
ja ekologista kestävyyttä.

http://www.rakennerahastot.fi
http://www.maaseutu.fi
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Valmistelurahoitus pk-yrityksille
Valmistelurahoituksella edistetään yrityksessä jo aikaan-
saadun lupaavan kehittämisidean edellyttämiä toimen-
piteitä. Rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa 
myöhemmin toteutettavaksi tarkoitetun tutkimus- ja 
kehittämishankkeen valmistelu. Valmistelurahan turvin 
yritys voi teettää esimerkiksi markkinaselvityksen kohde-
maan markkinoista. Parhaimmillaan tuki ostopalvelulle 
voi olla jopa 70 % kuluista.
   www.ely-keskus.fi

Yritysten kv. yhteishankkeet ja niiden tuki
TEM:stä voi hakea avustusta yritysten yhdessä toteut-
tamiin kansainvälistymishankkeisiin, esim. vientiver-
kostohankkeet sekä matkailualan tai luovien alojen 
valtakunnallisiin ja muihin laajoihin ulkomaan markki-
noinnin hankkeisiin. Yhteishankkeisiin tulee osallistua 
vähintään neljä yritystä.
Avustusta voidaan käyttää suomalaisen tarjonnan tunne-
tuksi tekemiseen ulkomailla, uusilla markkina-alueilla, 
markkinaosuuksien laajentamiseen ja yritysten kansain-
välistymistä tukeviin suomalaisten yritysten yhteisiin 
vienninedistämistapahtumiin.
   www.tem.fi/matkailu ja yhteishankkeet (at) tem.fi

Fiiliksestä fyrkkaa (2012-2018)
Uudet ansaintalogiikat ja liiketoimintamallit, asiakas-
ymmärrys ja asiakkaan kokema arvo sekä kokeileva ote 
ja yllätykselliset kumppanuudet ovat Tekesin uuden 
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman ytimessä. Ohjelma nostaa 
aineettoman pääoman, tunteen ja asiakkaan koke-
man arvon liiketoiminnan keskeisiksi ajureiksi tekno-
logian rinnalle.
  www.tekes.fi/ohjelmat/fiilis

T&K toiminnan lisävähennykset 2013-2015
Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyk-
sestä vuosina 2013-2015 hyväksyttiin 28.12. ja se tuli 
voimaan 28.12.2012. Lisävähennyksen enimmäismäärä 
verovuonna on todennäköisesti 400 000 euroa ja alaraja 
15 000 euroa. Lisävähennystä on vaadittava ennen vero-
tuksen päättymistä.
  www.vero.fi

 Muista myös nämä

Lue lisää 
www.experiencebusiness.fi/rahoitus

http://www.ely-keskus.fi
http://www.tekes.fi/ohjelmat/fiilis
http://www.vero.fi
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Käyttäjälähtöinen matkailun ja elämystuotan-
non työkalupakki hankevetäjille 2.0 

Päivitetystä työkalupakista 
löydät kootut opit ja testatut 
työkalut matkailun kehityspro-
jektien suunnitteluun, toteutuk-
seen, seurantaan ja jalkautukseen. 
Matkailun kehittäjiltä kootun 
hiljaisen tiedon toivotaan tukevan 

mm. MEKin kattoprojektien, matkailutoimijoiden verkos-
tojen sekä yritysten kehityshankkeita.

www.experiencebusiness.fi/tyokalupakki

Rucola-projektin materiaalit
Hyödynnä Russian Consumer´s  

Latent needs-hankkeen työkirjat, 
raportit, signaalisessioiden tallenne 
ja mm. venäläisten lomakalenteri 
sekä Maatuska.fi -blogiyhteisö. 
  www.experiencebusiness.fi/ 
  rucola

Signaalisessioiden ja seminaarien videotallenteet
Haluamme tarjota ajasta ja paikasta riippumattomia 

ratkaisuja osaamisesi kehittämiseen.  Webinaaritallenteet 
suosituista seminaareistamme sekä signaalisessioista löydät:

www.experiencebusiness.fi/videot 
www.experiencebusiness.fi/signaalisessiot

Experience Economy Roundtable
Millaista osaamista tarvitaan, jotta yritykset pystyvät 

entistä paremmin hyödyntämään elämystalouden mahdolli-
suuksia ja tarjoamaan vierailleen entistä kilpailukykyisempiä 
elämyksiä? LEOn organisoimassa pyöreän pöydän keskus-
telussa esille nousivat mm. arvonmuodostus ja ansaintalo-
giikka, johtamisen kehittäminen sekä tutkimusyhteistyön 
kasvattaminen yli toimiala-, tiedekunta- ja oppiainerajojen 

www.experiencebusiness.fi/roundtable

Palvelujen moniaistisen kehittämisen mene-
telmäpaketti

TEKES-hankkeen tuloksena syntynyt palvelujen moniais-
tisen kehittämisen ketterä menetelmäpaketti, joka auttaa 
syventämään ja rikastamaan asiakkaan kokemusta sekä 
kehittämään palvelua tavalla, joka vahvistaa yrityksen 
brändiä. Mukana myös case-kuvauksia.

www.multisensorisuus.fi/tyokalut

Sähköinen liiketoiminta ja matkailu
Maalla-hankkeen julkaisussa eväs-

tystä ja ajankohtaista tietoa sähköi-
sestä liiketoiminnasta. Mukana myös 
edelläkävijäyrittäjien kootut opit ja 
kehittäjien vinkit.
  //issuu.com/maalla-hanke

Kehitä kulttuurimatkailun osaamistasi verkossa
Hospitality in Tourism on uusin 

Kulmat.fi-verkkopalvelun suosi-
tuista e-oppimiskokonaisuuksista. 
Palvelussa toimii myös aktiivinen 

kulttuurin ja luovien alojen yhteisö –joko sinä olet mukana?
www.kulmat.fi 

Elokuvamatkailun kv. menestystarinat
Selvityksessätarkastellaan niitä kriit-

tisiä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet 
yhteistyön syntymiseen ja rakentu-
miseen elokuva- ja tv-tuotantojen 

sekä matkailutoimijoiden välillä.

   www.experiencebusiness.fi/
   julkaisut

Cultural Tourism Manual
Tietopaketissa kulttuurimatkai-

lusta Itämeren alueella on kartoi-
tettu yhteistyötarpeita ja annetaan 
ideoita yhteistyön kehittämiseen.
  www.experiencebusiness.fi/  
  julkaisut

Tilaa uutiskirje 
Uutiskirjeestämme saat uusinta tietoa toiminnastamme, 

uusista hankkeista ja tutkimuksista, rahoituksesta sekä 
alan tapahtumista. 

www.experiencebusiness.fi/tilaa

Tietoa, työkaluja ja toimintamalleja

http://www.experiencebusiness.fi/tyokalupakki
http://www.experiencebusiness.fi/rucola
http://www.experiencebusiness.fi/rucola
http://www.experiencebusiness.fi/videot
http://www.experiencebusiness.fi/signaalisessiot
http://www.experiencebusiness.fi/roundtable
http://www.multisensorisuus.fi/tyokalut
http://issuu.com/maalla-hanke
http://www.kulmat.fi
http://www.experiencebusiness.fi/julkaisut
http://www.experiencebusiness.fi/julkaisut
http://www.experiencebusiness.fi/tilaa


31

 Täältä löydät myös 
signaalisessioiden tallenteet, 

verkko-oppimiskokonaisuudet 
ja esitykset

 Tutustu hankkeisiimme  
ja ehdota uusia

 Uutta tutkimustietoa  
ja käytännönläheisiä  

työkaluja

 Ilmoita omat 
tapahtumasi

Seuraa ja osallistu  
keskusteluun somessa

 www.experiencebusiness.fi 
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Tunnetko jo nämä?
KOKO: Hyvinvointimatkailu -selvitys

Kattava hyvinvointimatkailun nykytilakartoitus ja toimen-
pide-ehdotukset. Millaisia uusia hyvinvointimatkailun 
palveluita voisimme kehittää? Mitkä ovat alueemme erityis-
piirteitä ja vahvuuksia? Mitkä ovat uusia mahdollisuuksi-
amme ja mitä voisimme tehdä toisin? Miten vahvistamme 
yhteistyötä ja luomme kumppanuuksia? 

www.prizz.fi/hyvinvointimatkailu 

Finpro Travel Insights 2012
Finpro kitetytti Suomen matkai-

lulle neljä ajankohtaista teemaa: 
Matkaopas taskussa, 55+ matkai-
lijat, Itsestään selvä luonto ja Uusi 
matkustava keskiluokka.

www.finpro.fi/finpro-insight-travel

Experience innovation: Co-creating value with users 
VTT:n raportti esittelee olennaisia elämyksellisiin tuote- 
ja palvelukonsepteihin sekä niiden kehittämiseen 
liittyviä tekijöitä ja mekanismeja. Tapausesimerkkien 
pohjalta on muodostettu muistilista yrityksille, jotka 
ovat kiinnostuneet löytämään tapoja yhdistää elämyk-
siä mahdollistavia elementtejä ja puitteita uusiin 
tuotteisiin ja palveluihin. Julkaisu on englanninkielinen. 
www.vtt.fi 

Matkailuhankkeesta sijoituskohteeksi
Suomen matkailuala tarvitsee kansainvälisiä toimijoita 

lisäämään maamme houkuttelevuutta
matkailukohteena. Invest in Finlandin oppaassa matkai-

luinvestointikohteen kehittäjille perehdytään matkailuhank-
keiden valmisteluun ulkomaisen investoijan kiinnostuksen 
herättämiseksi. 

www.experiencebusiness.fi/investoinnit

OPH: Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarve-
raportti

Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarpeiden ennakoin-
tiryhmä esittää neljä tulevaisuuden skenaariota ja toimen-
pide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi.

www.oph.fi

MEK: Modernit humanistit  
Tieto modernien humanistien arvo-

maailmasta, matkustustottumuksista 
ja preferensseistä sekä Suomi-kuvasta 
auttaa tuotteistuksessa ja suunnitel-
lessa markkinointitoimenpiteitä ja 
muutakin matkailutoimintaa.

www.mek.fi > Tutkimukset ja tilastot

MEK: Miten ansaita aktiviteeteilla?
Outdoors Finland- oppaan avulla 

voit arvioida mitä keinoja on käytet-
tävissä aktiviteettipalvelujen tuotta-
misen kannattavuuden seurantaan 
ja hinnan asetantaan.  Mukana help-
pokäyttöiset esitäytetyt Excel-pohjat, 
jotka täyttämällä yritys saa kuvan 
omien palveluidensa kannattavuu-
desta ja asemasta markkinoilla. 
  www.mek.fi/OutdoorsFinland

Aktiviteettien jakelukanavat
Tutustu Suomen aktiviteettitarjontaan nähden  potenti-

aalisiin myynti- ja markkinointikanaviin. Outdoors Finland 
-hankkeen ja valtakunnallisen Kylämatkailuhankkeen kartoi-
tuksissa on analysoitu lähes 300 verkkopalvelua avain-
markkinoilla.

www.mek.fi Tutkimukset ja tilastot > Tutkimukset

MEK: Culture Finland työkalut
Culture Finland-ohjelma keräsi 

yhteen työkalut mm. kulttuurimat-
kailutuotteen tuotteistamiseen, 
laatuun, hinnoitteluun, markkinoin-
tiin ja saavutettavuuteen liittyen. 
Tutustu myös jakelukanavakar-
toituksiin ja rahoituslähteisiin. 
       www.mek.fi/CultureFinland

http://www.prizz.fi/hyvinvointimatkailu 
http://www.finpro.fi/finpro-insight-travel
http://www.vtt.fi 
http://www.experiencebusiness.fi/investoinnit
http://www.oph.fi
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(pages)/Tutkimukset_ja_tilastot
http://www.mek.fi/OutdoorsFinland
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(pages)/Tutkimukset
http://www.mek.fi/CultureFinland
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Finnmedi: Terveysturismin markkinat
Terveydenhoitopalveluiden hankinta 

ulkomailta kiinnostaa venäläisiä. 
Pietarissa haastatelluista klinikoi-
den asiakkaista 72 % ja Suomessa 
matkailleista venäläisistä 38 % on 
joko käyttänyt tai halukas käyttä-

mään terveydenhoitopalveluita ulkomailla. 
www.finnmedi.fi 

VOT TAK! Tapakulttuuria Venäjällä
Uudessa Venäjän tapakulttuu-

rioppaassa paljon käytännöllistä 
asiaa niin arjen, juhlan, matkailun 
kuin bisneskulttuurin kiinnostavista 
aihepiireistä. 
  www.svkk.fi

Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudess
Sitra testasi yhteistyössä eri kumppanien kanssa yhdeksää 

ideaa uuden, kestävän liiketoiminnan ja kuluttajille arvoa 
luovan innovaatiotoiminnan edistämiseksi. kokeilut ovat 
kokeilukulttuurin mukaisesti pieniä ja nopeita. 

  www.sitra.fi

Lumen ja jään hyödyntäminen matkailussa
Raportin kansainväliset esimerkit 

tarjoavat runsaasti hyödyntämismah-
dollisuuksia yrityksille ja matkailuor-
ganisaatioille. Selvityksessä mukana 
myös kehittämisehdotuksia 25 talvi-
seen teemaan/aktiviteettiin. 

TEM Raportteja 6/2012.
  www.tem.fi/julkaisut

TEM: Toimialaraportit ja rahoitusnäkemykset 
Matkailun toimialaraportit ja rahoitusnäkemykset yhdessä 

Toimiala Online -tilastokuvien kanssa muodostavat katta-
van perustietopaketin, joka osaltaan tukee eri tahoja 
yrityshankkeiden suunnittelussa tai hankkeiden käsitte-
lyssä sekä työvoiman koulutuksen suuntaamisessa. Osa 
tiedoista on aikaisempina vuosina ollut vain viranomais-
käytössä, mutta on nyt vapaasti saatavilla. 

www.temtoimialapalvelu.fi

Matkailu.org 
Matkailu.org on matkailututkijoille, 

-elinkeinolle ja matkailun kehittäjille 
tarkoitettu yhteisöllinen matkailualan tutkimustiedon 
verkkopalvelu. Se kokoaa matkailutiedon uutisvirtaa eri 
lähteistä yhteen paikkaan. Palvelun takana ovat Itä-Suomen 
yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (MOT) ja 
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI).

www.matkailu.org

Tulevaisuuden lentoasema
Haaga-Helia on julkaissut sähköi-

sen oppikirjan ja asiantuntija-artik-
kelien kokoelman FUTUAeroport. 
Julkaisu koostuu laajemmista, taus-
toittavista asiantuntijakirjoituksista 
sekä lyhyemmistä case-esittelyistä 

ja visioteksteistä.
www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/futuaeroport/

MaRan energiatehokkuusohjelma
MaRan oppaat Energiatehokas hiihtokeskus ja Energiatehokas 

ammattikeittiö sisältävät runsaasti käytännön vinkkejä 
energiankäytön tehostamiseen.

www.mara.fi

                    

Tapahtumakalenteri 
Onko tiedossasi matkailuun, luoviin aloihin tai elämys-

talouteen liittyvä tapahtuma? Ilmoita siitä meille, me 
kerromme siitä muille. 

www.experiencebusiness.fi/tapahtumat

http://www.finnmedi.fi 
http://www.svkk.fi
http://www.sitra.fi
http://www.tem.fi/julkaisut
http://www.temtoimialapalvelu.fi
http://www.matkailu.org
http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/futuaeroport/
http://www.mara.fi
http://www.experiencebusiness.fi/tapahtumat
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Tutkimusta ja ilmiöitä maailmalta
World travel market 2012 reports and blog

The four reports (Industry Report, 
Global Trends Report, PhoCusWright’s 
Travel Innovation & Technology 
Trends and The Best Practices in 
Travel Blogging) made available via 
WTM 2012 present an overview into 

leading and emerging trends as well as strategic deve-
lopments relevant to tourism industry. Next WTM with 
comprehensive professional seminar programme takes 
place 4-7 November 2013. 

www.wtmlondon.com >News & Blog > Reports

Economy of experiences
The 3rd  edition of Economy of 

Experiences describes, step-by-step, 
the foundations of new forms of 
value creation and how businesses 
can avoid the downward escalation 
of price competition (commoditi-
sation). It starts by placing indivi-
duals at the centre of their social 
context as well as events that are 
important to them in the world in 
which they live. In order to faci-

litate these, new business models in which co-creation 
plays an important role are presented. Concrete design 
principles are given that can be used as a basis for crea-
ting meaningful experiences.   

www.experience-economy.com

100 Things to Watch in 2013
JWT’s  list reflects developments 

that are bubbling up across sectors, 
including travel, technology, food, 
retail and sustainability. New foods, 
new types of goods or businesses 
(quiet products, shopping hotels), 

new behaviors (mindful living, privacy etiquette) and ideas 
with the potential to ladder up to bigger trends.

   www.jwtintelligence.com/2013-and-beyond/ 

Essential China Travel Trends Guide
This comprehensive booklet is 

designed to de-mystify some of the 
trends and issues international travel 
companies are facing when they are 
looking to attract Chinese consumers. 
Selected authors share their profound 
insights and knowhow on various 
topics including Outbound Tourism 
, Chinese travel Trends, Marketing 
and Tour operation. Available as 
free ebook.

 www.chinatraveltrendsbook.com

ITB World travel trends report 2012/2013
The report covers the main trends 

in outbound travel demand for  2012 
together and also contains initial 
forecasts for 2013.In addition, it 
focuses on the role of technology 
and social media, the challenges 
facing the cruise business,niche 
markets such as adventure travel 
and medical tourism, and the need 
for better accessibility for people 
with disabilities. 

  www..itb-library.com

Green business model innovation in the 
tourism and experience economy

If your company or organization 
needs a framework and ideas for 
turning sustainability into a compe-
titive advantage, this publication is 
for you. The report gives clear desc-
riptions about how companies can 
work with green innovation and list 
a number of simple questions enab-
ling companies to embark on the 
process. Ten inspiring company cases.
  www.nordicinnovation.org

http://www.wtmlondon.com
http://www.experience-economy.com
http://www.jwtintelligence.com/2013-and-beyond/ 
http://www.chinatraveltrendsbook.com
http://www..itb-library.com
http://www.nordicinnovation.org
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Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskukset
Klusterin kansallinen koordinaatio:
kansainvälistyminen, ennakointi ja uudet avaukset

Lapin Elämystuotanto Oy
Viirinkankaantie 1
96300 Rovaniemi

www.experiencebusiness.fi 

Ohjelmajohtaja Asta Wallenius (Helsinki)
asta.wallenius(ät)leofinland.fi
0400 356 015

Projektipäällikkö Marika Levomäki
marika.levomaki(ät)leofinland.fi
0400 801 162

Kehityspäällikkö Anna Häkkinen
anna.hakkinen(ät)leofinland.fi
040 839 3858
www.leofinland.fi

Jyväskylän Seudun osaamiskeskus
palvelumuotoilu, Experience Lab-toiminta,
Rucola Plus
Jyväskylä Innovation Oy 
Kehitysjohtaja Miikka Raulo
miikka.raulo(ät)jklinnovation.fi

040 731 0022
www.jklinnovation.fi

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO: 
elämysten johtaminen, 
innovaatiopalvelut, elokuvamatkailu
Lapin Elämystuotanto Oy
Toimitusjohtaja Sanna Tarssanen
sanna.tarssanen(ät)leofinland.fi

040 861 1149
www.leofinland.fi

Savonlinnan osaamiskeskus
sähköinen liiketoiminta
Savonlinnan Yrityspalvelut Oy
Osaamiskeskusjohtaja Pellervo Kokkonen
pellervo.kokkonen(ät)savonlinnaseutu.fi
044 758 5472

www.soske.fi

Uudenmaan osaamiskeskus:
venäläismatkailijat , Kiina, julkiset hankinnat
Culminatum Innovation Ltd Oy
Ohjelmajohtaja Vesa Gran
vesa.gran(ät)culminatum.fi
050 442 8285

www.culminatum.fi

Varsinais-Suomen osaamiskeskus:
kulttuurimatkailu, vastuullisuus ja kestävä 
kehitys
Turku Science Park OY / Turku Touring
Ohjelmapäällikkö Päivi Lappalainen
paivi.lappalainen(ät)turku.fi

050 559 0578
www.turkutouring.fi

Seuraa Somessa:
 
www.twitter.com/experiencebiz

www.twitter.com/pkokko

www.twitter.com/leofinland

www.facebook.com/ExperienceExperts

www.facebook.com/SaimaaOske

www.facebook.com/filmlapland

www.facebook.com/FinlandFilmCommission

Savonlinnan 
Yrityspalvelut Oy

http://www.experiencebusiness.fi 
http://www.leofinland.fi
http://www.jklinnovation.fi
http://www.leofinland.fi
http://www.soske.fi
http://www.culminatum.fi
http://www.turkutouring.fi
http://www.twitter.com/experiencebiz
http://www.twitter.com/pkokko
http://www.twitter.com/leofinland
http://www.facebook.com/ExperienceExperts
http://www.facebook.com/SaimaaOske
http://www.facebook.com/filmlapland
http://www.facebook.com/FinlandFilmCommission


Autamme matkailualan yrityksiä kasvamaan ja menestymään jatkuvasti  
muuttuvassa kilpailutilanteessa. Kuinka voimme olla avuksi?

Tarjoamme
• matkailualan uusinta tietoa ja erikoisosaamista
• testattuja reseptejä menestyvän matkakohteen 

kehittämiseen
• tukea verkostojen luomiseen ja niissä toimimiseen
• apua hankkeiden tulokselliseen toteutukseen
• tietoa rahoituslähteistä ja kansainvälisistä hankkeista 
• OSKEn laajat kansainväliset verkostot käyttöösi

Tietoa, työkaluja ja toimintamalleja
• käytännönläheiset koulutukset, valmennukset ja 

työpajat
• Experience Lab -yritysverkostot
• julkisesti rahoitetut kehittämishankkeet ja niiden 

valmistelu
• verkkojulkaisut ja -oppaat
• käyttäjälähtöinen matkailun ja elämystuotannon 

työkalupakki hankevetäjille
• seminaarit ja signaalisessiot

www.experiencebusiness.fi
www.e-julkaisu.fi/m&e2013

http://www.experiencebusiness.fi
http://www.e-julkaisu.fi/m&e2013

