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“Matkailijat haluavat nähdä, miten
paikalliset ihmiset oikeasti elävät ja
millaista paikallisten arki on”



Suomalainen elämäntapa

Visit Finlandin kartoituksen mukaan

Benchmarkkausta - Käytetyt otsikot Internetissä:

• ”Live like a local” (tämä on enemmän mainostoimisto-, tuotekehitys-
ja tutkimuskieltä?)

• Kuluttajamateriaaleissa puhutaan suoraan paikallisten vinkeistä, 
Insider tips, Geheimtipps,

• Esim. Budapest by locals tai Swedish Moments kampanjassa: Wir
haben die Schweden gebeten, uns ihre schönsten Momente
mitzuteilen. Hier ist das Ergebnis. Schaut Euch gern um – und
findet Euren eigenen schwedischen Moment. 

• Näyttääkin siltä, että paikallisten suosituksista on tullut vastuulliseen 
matkailuun verrattavissa oleva (markkinointi)tapa tuoda kohdetta 
esille. Kuluttajien tiedetään ainakin arvostavan näitä asioita.



• Lifestyle: Perinteinen markkinointiviestintä ei mene enää samalla 
tavoin läpi kuin aiemmin. 

• Nyt pyritään siihen, että paikalliset markkinoisivat ulkomaalaisille. 
Matkailun ”lifestylistuminen”  -> Tässä mm. Ruotsi pyrkii aktiivisesti 
kehittämään markkinointiaan erilaisilla Sharing konseptikokeiluilla 
(Curators of Sweden ja erikseen valjastamaan myös 
mielipidevaikuttajja)

• Ruotsin positiointiteemat:
• Urban nature, svenska storsadsupplevelser (luovuus ja 

luonnonläheinen elämäntapa)
• Natural Playground, Sverige som naturlig lekplats (sosiaalisuus ja 

aktiivisuus, aktiviteetit)
• Swedish Lifestyle, svenska kulturupplevelser (design, historia ja 

perinteet.)
• Swedish lifestyle, Curators of Sweden, This is @Sweden.
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• Millaisia tuotteita?
• Opastettu tarinallinen esittely
• Tyypillisen suomalaisen tavan/paikan kokeminen 
• Tapaaminen suomalaisen kanssa: osallistettu tekeminen

• Miten kommunikoidaan:
• Tuotteen nimessä näkyy viittaus suomalaisen elämäntavan 

selostamiseen 
• Kuvat tai sarjakuvat (niistä ideoista, joita ei voi tuotteistaa)
• Netissä selkeästi oman navigaattorin alla  
• Tuotekuvauksessa 



Saariston elämäntavan erityspiirteet 
mukana olevien yritysten 
näkökulmasta ja yhteisten 
tarjontateemojen valinta 
Kerätty 1.4. tapaamisessa:

• Tuoteteema “suomalainen elämäntapa” ymmärretään Visit Finlandin
määritelmän mukaisesti

• Kohderyhmä:
• Modernit humanisit (-> pariskunnat, pienet ryhmät 2 – 6 hlöä)
• Tavoitteena saada indiksille viikkotarjontaa/takuulähtöjä, jolloin

minimihinta esim. 4 henkilön mukaan (varauduttava alussa
tappioihin); kauden pidentäminen

• Paketointi, hinnoittelu, myyntikanavat keskeistä - asiakkaalle helppo
ostaminen tärkeää (Benjamin Donner oli tietoinen, että Comgate
tekemässä Uudellemaalle yhteistä verkkokauppaa – selvitimme
alustavasti asiaa ja tiedot löytyvät diasta 21.)

http://www.visitfinland.fi/studies/modernit-humanistit/


Osallistujien olemassa olevaa saariston
elämäntapaa ilmentävä tarjonta/tuoteideoita
kerätty 1.4.2016

• Erämaatuote (melonta) – keskieurooppalainen kokee saaristomme erämaaksi
• Saaristokulttuuri (kalastajan tapaaminen, ruoka, saaristokylät)
• Sauna ja saunominen, saunatour
• Kalastustuotteet (kalastus, saaliista ruokailu saaressa)
• Ruokailu luonnossa (“eräruokailu”), sienet ja marjat
• Pienimuotoinen luksus
• Rauha ja hiljaisuus, hyvinvointi, laadukkuus
• Putiikki “indiksille”,  naisryhmät – naismatkailijoille tarvitaan tuotteita
• Majoitus ja pienimuotoisia aktiviteetteja (sauna, onkimista, jne)
• Maatilan elämään osallistuminen, perunan nosto ym.
• Veneretken tuotteistaminen, “matkanteko saaresta toiseen”
• Sesonkituote (esim. juhannussalko, muinaistulet)
• Merenkulun historia, merellä liikkuminen, liikkuminen losseilla
• Saariston tarinat, historia kiinnostaviksi tarinoiksi
• Potkukelkka, avanto
• Eksoottisuutta, mutta ei primitiivisyyttä!



• Mattojenpesunäytös
• Suomalaisten kylätapahtumat, 

lavatanssit
• Paikallisesta historiasta näyttelyt
• Tarinat 
• Puutarhavierailut
• Mökkivierailut
• Pullan leivontaa, perunan 

nostamista, karjalanpiirakoiden 
paistamista. 

• Päiväkahvit  

Tuote-esimerkkejä ja ideoita 

Visit Finlandin mukaan:

• Kotivierailu: Cosy Finland, Homestay, 
illallisella/saunomassa/kaupunkioppa
ana/saunakäynti

• Marjojen/sienien poimiminen myös 
marjatiloilla

• Luontosuhde: metsäretki, 
suomalaisten suosikkiluontoreitit, 
eväsretki luontoon  sis. nuotiolla 
istumisen, makkaranpaiston, 
eväsleivät voipaperin sisällä, 
tikkupullat, viinimarjojen poimiminen 
ja mehun keittäminen, kalan 
savustaminen, paikalliset 
erikoisuudet; halkinaiset, lipeäkala, 
nahkiaiset,  mutti,   

• Onkimatojen ja mato-ongen myynti



• Suomalaiset tapahtumat esim. 
juhannusjuhlat, juhannuskokko, vappu, 
joulumyyjäiset, kauneimmat joululaulut, 
tiernapojat, Lucia, rapujuhlat 

• Suomalaiset urheilutapahtumat, 
lätkämatsit, ravit, musiikkiteatteri

• Talkoot  
• Suomalaisten talviulkoilu, pilkillä, 

lumitöiden tekeminen, 
• Suomalaiset tavat  (oudot tavat kuten 

kengät pois, kun mennään kylään, 
lauantai-iltana käydään saunassa)

• Pitkään Suomessa asuneen 
ulkomaalaisen tie tutustumiseen 
suomalaiseen kulttuuriin.  

• Mitä esim. majoituskohteen isäntäpari 
tekee vapaa-aikanaan ,esim. 
sauvakävelylenkki, lavatanssit, 
mielipaikat luonnossa.

• Veneretki, piknik saareen, pyöräretki
• Uudet perunat ja silli
• Lapsiperhe-elämä 
• Koulujen kevätjuhlat, joulujuhlat
• Personal/private guide asiakkaille
• Hyödynnetään jo olemassa olevia 

kanavia, pyritään saamaan sinne lisää 
tarjontaa:  toursbylocals.com 



• ”Matkanjärjestäjät ostavat palvelut mieluiten 
moduuleina tai räätälöitävinä valmismatkoina. 
Tämä edellyttää tarjonnan rakentamista 
useamman palvelutuottajan kesken. Vaikka 
monet ostavat Suomen matkansa vielä 
matkatoimistosta, ostopäätökset tehdään yleensä 
verkossa (online). Tämä on tärkeä muistaa, kun 
suunnitellaan palvelujen saavutettavuutta ja 
optimoidaan osto- ja palvelupolkuja.”

Visit Finlandin mukaan: 





Länsi-Uudellemaalle ja 
Kymenlaaksoon tulossa 
matkailun alueellinen 
verkkokauppa
• Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy tilannut Comgatelta alueellisen verkkokaupan 

toteutuksen
• Kunnat maksavat ohjelman (500 e/kk/matkailualue) ja matkailuyritykset saavat sen 

ilmaiseksi käyttöönsä.
• Tavoitteena, että verkkokauppa toimii jo tulevana kesänä ja siinä on palveluita Länsi-

Uudenmaan lisäksi ainakin Kymenlaaksosta.
• Matkailuyritys tekee sopimuksen maksunvälittäjänä toimivan Paytrailin kanssa.
• Matkailuyrittäjä hallinnoi itse tuotteitaan ja kapasiteettiaan järjestelmässä.
• Tavoitteena monikanavaisuus, eli asiakas voi päätyä tähän verkkokauppaan esim. 

yrityksen omien verkkosivujen kautta, Raaseporin sivujen kautta tai Booking.comin
kautta. 

• Asiakas paketoi itse matkapakettinsa, joka voi koostua hänen eri yrittäjien tuotteista 
valikoimistaan osista. Matkailija maksaa valitsemansa palvelut yhtenä maksuna.

• Maksu välittyy Paytrailin kautta suoraan yrittäjille ja näin ollen vastuullista 
matkanjärjestäjää ei tarvita. 

Tiedot saatu Jukka Punamäeltä/Lumo  
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