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Paikallinen matkailuosaaja  on koko Suomen 

edustaja:  palvelumuotoiluajatus

 Yhtenäinen Suomi-oppaan vaatetus 

 Ajanmukaiset tiedot (ammatillinen jatkuva kehittyminen)

 Asiakaslupaukset ja asiakaspalautteet

 Huomioidaan kansainväliset matkailun trendit ja tulevaisuuden 

matkailija
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matkailu-

osaaja 

näyttää? 

Miten 
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Mitä 
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osaaja 
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Miten 
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yhteistyötä?



Mistä ”virallinen” matkailullinen Suomi-kuva 

rakentuu ?

 Suomen kansallinen Suomi-brändi

 Tehtävä Suomelle ja tehtävä matkailulle: Silence, please

 Suomen kansallinen matkailustrategia ja matkailubrändi

 Matkailustrategian päätavoite-> matkailutulon kasvattaminen

 Suomen matkailun päämarkkinointiteemat

 Silence, please, Wild and Free, Cultural Beat, 
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Suomi-kuva muodostuu myös ihmisten 

kautta 

 Suomen matkailuosaajat

 Oma kokemus

 Matkailijoiden kohtaaminen ja saatu palaute

 Suomeen tulevat matkailijat/ asiakkaat 

 Markkinointimateriaali, sosiaalinen media, ystävät, oma kokemus, 

oletukset 

 Globaalit trendit

 Mikä on mielenkiintoista Suomessa; Suomi-kuva ei voi olla stabiili
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Global Trends

Tourism 
trends

Increasing 
amount of 

Tourists

E-commerce

Mobile Services 

Go Global, Go Similar?

New demand

New providers, 

Authenticity

Slow travel

Less regulatory by 
authorities 

Global monetary system

Easier to cross the frontiers

Security important

Conscious tourists 

Responsibility

Sustainability

Well-being

Cultures

Heterogeneous:  

Seniors,  Gays, Different 
kinds of families, Very 

experienced, 
Demanding,  

Individualism,  Like-
minded

Domestic Tourism, Immigrants, 
Nostalgy,  On Demand, Private 
services, Personal guide, Back 

to Basics, Virtual-tourism 



Ongelmia ja kysymyksiä

1. Miten Suomi-kuva & brändi jalkautetaan matkailuosaajille ja matkailualan 
yrittäjille?

2. Miten yhtenäinen Suomi-kuva varmistetaan?

3. Pitääkö kaikkien välittää samaa Suomi-kuvaa?

4. Miten varmistetaan MEK:n, muiden organisaatioiden ja elinkeinon 
vuorovaikutus?

5. Miten kaikille matkailuosaajille kaikkialla Suomessa varmistetaan tasa-arvoinen
mahdollisuus oppia, kuulua ja näkyä?

6. Miten asiakkaiden palautteet matkailuosaajille saadaan kerättyä ja 
hyödynnettyä valtakunnallisesti?

7. Mikä on se työpakin sisältö, mitä nyt tarvitaan ja miten varmistetaan sen 
ajanmukaisuus ja jatkuvuus?
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Suoraan sanoen: 

koti-brändäys on unohdettu kokonaan

 Suomen matkailun keskeiset toimijat mukana tutkimuksessa

 MEK ja TEM

 SUOMA ry

 Suomen Opasliitto / Helsingin turistioppaat ry

 MEK listaa päätehtävikseen seuraavat osa-alueet

 Matkailullisen Suomi-kuvan kehittäminen maailmalla

 Markkinatiedon hankinta ja analysointi matkailuelinkeinon tarpeisiin

 Laadukkaan tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen

 MEKin toiminnan painopiste on matkailullisen Suomi-kuvan markkinoinnissa 

tuotteistamisen ja tuotekehityksen siirryttyä entistä enemmän yritysten omalle vastuulle. 

Siinä työssä jatkossa yleiset yritystoimintaa tukevat tahot ottavat suuremman roolin.

Voiko markkinoinnin ja tuotteistamisen pitää erillään?



Ei hätää, 

Suomi on ongelmanratkaisujen maa!

Näin on kirjoitettu kansalliseen Suomi-brändiin:

SUOMI ON ONGELMANRATKAISUJEN MAA – JA NÄIN SUOMI TOIVOTAAN TUNNETTAVAN 

KAIKKIALLA MAAILMASSA VIIMEISTÄÄN VUONNA 2030

ETSITÄÄN SIIS RATKAISU! 

 Keinona toimintatutkimus ja teorian soveltaminen käytäntöön
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Trendejä yhteiskunnassa, matkailussa ja 

oppimisessa 

Transmodernismi  

 Kehitetään itseä jotta muutkin hyötyvät

 Traditionaali – moderni – postmoderni – transmoderni

 Ristiriidat ok – erilaisuus ok – dialogi ok – kokemus ok - arvostus ok

EDI – Lab

Hierarkkisesta johtamisesta horisontaaliseen johtamiseen

Employee Driven Innovation 

Academy of Hope  ja Hopeful Tourism

 Osallistava pedagogiikka – tasa-arvoon perustuva oppimisyhteisö

 Kokemuksellinen ja uudistava oppiminen
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Ratkaisu löytyy valtakunnallisesta 

täydennyskoulutusmallista

Valtakunnallinen oppilaitosverkosto  ( 5 oppilaitosta sitoutunut mukaan)

 Tapaamiset seminaareissa 

 Verkko-oppimisympäristö = valtakunnallinen vuorovaikutuksen foorumi

Kerätään aitoa Suomi-brändimateriaalia & varmistetaan vuorovaikutus

Annetaan mahdollisuus osaamisen ja eri alueiden erityispiirteiden jakamiseen

RATKAISUTAVOITTEINEN oppimiskäsitys

VUOROVAIKUTUS eri toimijoiden välillä samalla foorumilla

Matkailun keltainen kirja & Valtakunnallinen matkailun täydennyskoulutusmalli

 Matkailuosaajille osoitettu kirja, jonka sivut ovat tyhjät

 Kirjataan huomioita, haetaan ratkaisuja ja tarjotaan ratkaisumalleja
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Tutkimustulos:

Matkailuosaajien täydennyskoulutustarve 

Tarve: miten matkailuosaajat vastaavat Suomesta väliettävään Suomi-

kuvaan, asiakkaiden odotuksiin ja pysyvät kiinni tässä ajassa

 Asiakaspalvelu

Valtakunnallinen palvelumuotoilun malli

Asiakaspalautteiden hyödyntäminen

 Arviointi ja laatu

”Mystery shopping” + ”Obsaus” = Toivotut vierailut

 Matkailun trendit ja tuotteistaminen

Huomioidaan brändi ja kansainväliset trendit,  lisätään luovuutta ja 

muistetaan vastuullisuus
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Matkailuosaajien täydennyskoulutustarve

 Markkinointi ja vastuullinen matkailu

Vastuullisen matkailun kuvaus kaikista tuotteista ja palvelusta 

 Kansainvälisyys ja kulttuurisensitiivisyys

Matkailumäärien kasvua haetaan ulkomaisista matkailijoista

Erilaisten asiakkaiden ymmärrys ( kv ja traditionaali >< transmoderni)

Kansainväliset vaihdot

 Turvallisuus

Matkailun turvallisuuspassi MaTuPa

Matkailuammattilaisen Ensiapukoulutus

Esteettömyys, eettisyys..

 Ammattitaitoa tehostava media

Verkko ja sosiaalinen media Anu Nylund 
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Verkko-foorumi

Yleiset tiedotteet 

Keskustelu ja chat

Koko tutkinto tai 
tutkinnon osa

Asiakaspalvelu ja 
palvelumuotoilu

Matkailun trendit 
ja tuotteistaminen

Markkinointi ja 

vastuullinen 
matkailu

Matkailun 
turvallisuus

Valtakunnallinen SuoMa – akatemia

5 x yhteistyöoppilaitokset

Info-tomisto Kajaani 4 hlöä, 

koko Matkaopas at = Kajaanin 
alueen oppilaitoksen kirjoilla tai 

oppisopimuksella

Info-toimisto Vaasa x 3 matkailun 
pt, yksi tutkinnon osa = Vaasan 
alueen oppilaitoksen kirjoilla tai 

oppisopimuksella 

SUOMA:n jäsenet Mikkelin seutu 
x5, yksittäisiä osioita = 

yksityisrahoitus esim150€/ hlö

Helsingin matkailutsto, 3 x tutkinnon osa 
+ 5x yksittäisiä osioita=  Helsingin 

oppilaitoksessa + yksityisrahoitus

Helsinki-opas / matkailuyrittäjä
yksi osio = yksityisrahoitus / 

hankerahoitus
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Suomi on hiljaisuuden maa…  

”Suomi on hiljaisuuden maa, 

joka tuoksuu lämpiävälle 

saunalle  ja suolle. Suomi on 

hentoa musiikkia, joka syntyy 

kylmän järviveden hyväillessä 

rantakiviä. Suomi on vapaata 

tilaa  ja rauhaa, muotoilua  ja 

edelläkävijyyttä.” ( De Leon & Nylund 2013)

 Kiitos! Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin: 

Anu Nylund

anylund@ulapland.fi

http://viatourismus.wordpress.com

Gradu on luettavissa mm. Doria-tietokannassa ja 
www.matkailu.org
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