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1. Opastuspalvelun tuotteistaminen ja hinnoittelu 

 

Länsimaisia hyvinvointivaltioita voidaan pitää elämysyhteiskuntina, joissa valtaosa 

kulutuksesta kohdistuu elämyksiin; on kyseessä sitten arkisten kulutustarvikkeiden, auton, 

kodin tai matkan ostaminen, moni kuluttaja laittaa tuotteita ja etenkin palveluita ostaessaan 

elämyksellisyyden käytännöllisyyden tai hyödyn edelle. Matkailun voidaan sanoa olevan 

elämysteollisuutta, jossa palvelun tuottajien tavoitteena on tuotteistaa ja tarjota kuluttajille 

elämyksiä. (Lüthje & Tarssanen 2013, s.60.) Määrittelen tuotteistamisen 

matkailupalvelujen ja vielä tarkennettuna opastuspalvelujen tuotteistamisen näkökulmasta 

ja lähestyn määritelmää elämysten tuottamisen kautta.  

 

1.1. Tuotteistamisen määritelmä 

Elämyksellisyyttä on tutkittu kolmesta näkökulmasta; psykologisesta, jossa elämyksiä 

tarkastellaan yksilön sisäisinä prosesseina, joihin liittyy tunteita ja tiedon käsittelyä. 

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta, joka painottaa elämysten yhteisyyttä ja kulttuurisia 

merkityksiä kuten sitä, miten kuluttajat erottautuvat toisistaan elämysten avulla. 

Liiketaloudellinen näkökulma keskittyy tarkastelemaan sitä, miten elämyksiä voidaan 

myydä ja tuottaa matkailijoille. Opastuspalvelua tuotteistaessani pyrin huomioimaan kaikki 

kolme näkökulmaa. ( Lüthje & Tarssanen 2013, s. 60- 61.) 

Matkailututkimuksessa elämys määritellään useimmiten kokemuksen alakäsitteenä; kaikki 

elämykset ovat kokemuksia, mutta kaikki kokemukset eivät ole elämyksiä. Elämys on 

jollakin tapaa erityinen kokemus, jolla on kokijalleen myönteinen arvo. ( Lüthje & 

Tarssanen 2013, s. 60- 61.) Opastuspalvelut muodostavat osan asiakasprosessia ja 

matkakokemusta. Opastuspalvelu on kokemus, joka parhaimmillaan yltää elämykseksi. 

Opastuksen aikana kuka tahansa kulkija voi irrottautua hetkeksi arjesta, lähteä oppaan 

vietäväksi kokemaan, kuulemaan ja aistimaan, ehkä myös oppimaan ja luomaan 

sosiaalisia suhteita. 

Opastuksen taustalla on suunnittelua, taustatutkimusta, asiakasymmärrystä ja tietoa. 

Elämykselliset opastukset ovat kaupallisesti tuotteistettuja kokemuksia; opas hyödyttää 

osaamistaan, ympäristön vetovoimaa, historiaa, kulttuuriperintöä, taidetta, maisemaa, 

tarinoita ja tuottaa draamallisen, teemallisen ja koskettavan kokemuksen asiakkailleen 

tarkoin suunnitellussa ja valitussa ympäristössä. Opas hinnoittelee, markkinoi ja myy 

palvelun.  

 

1.2. Opastuspalvelutuote: Sibelius, Sauna ja Silence 

Olen tuotteistanut teemallisen opastuspalvelun toimeksiantajien toiveet ja elämyksellisen 

kokemuksen tuotteistamisen teorian huomioiden. Opastuspalvelun teeman ja sisällön 

taustalla vaikuttaa yhtäältä Uudenmaanliiton Uusimaa-viikon teema ”Maaseutu & Urbaani”, 

yhteistyökumppani Lapinlahden Lähteen mielen hyvinvoinnin teema sekä Suomen 

matkailun vetovoimatekijät. Sibelius on näiden teemojen etuoikeutettu yhdistävä 

henkilöhahmo ansioidensa ja juhlavuotensa vuoksi. 
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Opastuksen kesto on puolitoista tuntia, josta tunti linja-autossa ja puoli tuntia ulkona 

kävellen. Opastettava reitti alkaa Lapinlahden entisen mielisairaalan pihalta, josta ajetaan 

Hietaniemen hautausmaata seuraillen Hietaniemen uimarannan ohitse Merikannontielle ja 

Sibeilus-monumentille. Monumenttia ihastellaan linja-autosta ja matka jatkuu Sibeliuksen 

musiikkia hetken kuunnellen Meilahden alueelle, Seurasaaren sillan kupeeseen. 

Jalkaudumme pienelle kävelylle entisen presidentin virka-asunnon, Tamminiemen, 

puutarhaan lyhyelle hiljaisuuden polulle jossa teemana on sauna. Seurasaaresta 

jatkamme Meilahden ohitse Mannerheimintielle jolta koukkaamme Olympia-stadionin 

kautta kohti Rautatieasemaa, jonne kierros päättyy.  

Teemana on Sibelius, Sauna ja Silence eli hiljaisuus. Olen valinnut teeman ja reitin, joka 

sopii mielestäni oikein hyvin Uusimaa-viikon teemaan ”Maaseutu & urbaani”; reitin varrella  

on mahdollista esitellä muistoja ja merkkejä maaseutumaisesta elämästä ja tavoista 

Helsingissä, kuten Lapinlahden puutarha, hautausmaa, mattolaituri sekä puistomainen 

Meilahden alue pihapiireineen ja saunoineen. Suomalaisten keskuudessa tunnetaan 

sanonta Sibelius, Sauna ja Sisu joten käytin tämä tunnetun sanayhdistelmän hyödyksi 

opastusta tuotteistaessani. 

Visit Finlandin määrittelemät Suomen matkailun markkinointiteemat ovat ”Silence, please”, 

”Wild & Free” ja ”Cultural Beat”. Olen valinnut opastukselle näistä teemoista ”Silence, 

please”, jonka sanotaan tarkoittavan sitä, että vastapainona arjen kiireelle ja kiihtyvälle 

elämänrytmille Suomesta, jopa kaupungeista, löytyy hiljaisuutta ja tilaa hengittää. 

Tuotteiksi mainitaan esim. sauna ja hyvinvointipalvelut. (www.visitfinalnd.fi) 

Opastuksen reitti kulkee Jean Sibeliukselle omistetun Sibelius-monumentin ohi. Vuonna 

2015 tulee kuluneeksi 150 vuotta säveltäjän syntymästä. Jean Sibeliuksen elämän 

kuvaukset johdattavat tarinallisella tavalla ymmärtämään palan Suomen historiaa; ajan 

juuri ennen itsenäistymistä ja taiteilijoiden merkityksen kansallisen identiteetin vahvistajina. 

Sibelius rakasti luontoa ja oli urbaani maailmankansalainen, joka kuitenkin kaipasi 

maaseutua ja hiljaisuutta.  
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Reitin varrelle osuu tärkeitä julkisia rakennuksia ja kohteita niin Helsingin 

matkailuvetovoiman kuin Sibelius-teeman näkökulmastakin. Annan asiakkaille lupauksen 

moniaistisesta, elämyksellisestä opastuksesta. Asiakkaat saavat myös itse osallistua 

opastukseen niin halutessaan; Tamminiemen puutarhassa annan muutamalle 

vapaaehtoiselle mahdollisuuden ns. ”sana on vapaa” – kahden minuutin muisteluun 

omasta rakkaasta saunakokemuksestaan tai presidentti Kekkosesta. Jos ryhmäkoko säilyy 

kohtuullisena, tarjoan puutarhassa maistiaisena suomalaista pakuri-teetä.  

 

1.2.1. Toimintaympäristö ja yhteistyö 

Matkailua tutkinut Seppo Aho (2001, s.36) on esittänyt, että elämysten kokemisen 

motivaatioelementit asiakkaan kokemuksen näkökulmasta voidaan ryhmitellä kolmeen 

pääkategoriaan; fyysisiin, sosiaalisiin ja mentaalisiin, joita esiintyy erilaisissa elämyksissä 

yhtä aikaa vaihtelevassa määrin. Tämän kategorioinnin kautta voidaan siis huomioida 

mahdollisimman hyvät elementit elämyksellisen palvelun tuotteistamisessa sekä 

toimintaympäristön ja yhteistyökumppaneiden valinnassa. 

Fyysisiä elementtejä ovat maisema, rakennettu ympäristö, palvelun aikana käytetyt 

varusteet ja liikennevälineet sekä fyysiset tuntemukset, joita asiakkaat voivat saada 

esimerkiksi sään vuoksi, liikunnan kautta tai aistikokemuksina. Sosiaalisuus huomioidaan 

siinä, miten hyvin on huomioitu ryhmähenki, jaetun kokemuksen mahdollisuus tai toisaalta 

joissakin palveluissa mahdollisuus olla yksin. Mentaalielementeillä tarkoitetaan esimerkiksi 

mahdollisuutta kokea hengellisyyttä, taide-kokemuksia tai yhteyttä historiaan; ne ovat 

henkilökohtaisia tuntoja.(Aho 2001, s. 36-37). 
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Olen tuotteistanut opastuspalvelun ja valinnut toimintaympäristön toimeksiantajan toiveita 

kuunnellen. Toiveena on ollut tarjota avoimia Helsinki-opastuksia kaikille halukkaille 

kaupungin asukkaille ja kaupunkiin muualta tulleille vieraille osana Uusimaa-viikon 

ohjelmaa, jonka teemana on vuonna 2015 ”Maaseutu & urbaani”.   

Olen suunnitellut opastuksen reitin toimintaympäristöksi sellaisen, jossa voin esitellä 

maaseutumaisia kohteita ja niihin liittyviä tapoja kaupunkiympäristössä. Lapinlahden 

entinen mielisairaala on kaunis paikka aloitukselle, rantareitti Sibelius-monumentille vastaa 

Helsingistä annettavaan merelliseen imagoon, Seurasaari on kuin pala maaseutua 

keskellä kaupunkia ja puutarhakävely rantasaunalle teeman mukainen. 

Toimintaympäristön valinnalla toivon voivani tarjota asiakkaille teeman mukaisen 

elämyksen. Kierros päättyy rautatieasemalle, josta vieraiden on helppo palata kotiin tai 

jatkaa iltaa Helsingissä.  

Yhteistyökumppaneina tapahtuman tuottamisen osalta ovat Uudenmaan liiton 

kulttuuriasioiden erityisasiantuntija Tarja Haili ja Lapinlahden Lähde- hankkeen Jaana 

Merenmies ja Katja Liuksiala. Opastustapahtuma on neljän oppaan yhteistyö-projekti, 

jossa mukana ovat lisäkseni Helmi Liiketalousopiston Matkaoppaan ammattitutkinnon 

opiskelijat Saara Kalajoki, Tero Heinonen ja He Bo. Linja-auton olen varannut Jeanbus 

Oy:lta.  

Yhteistyökumppanit ovat luotettavia ja olemme kokoontuneet suunnittelemaan, 

testaamaan ja kehittämään opastuspalveluita ennen varsinaista asiakastapahtumaa. 

Palvelun tuottamisen aikana on tärkeää voida keskittyä asiakkaisiin ja palvelun 

sujuvuuteen joten taustatyö ja työnjako yhteistyökumppaneiden kanssa on oltava 

kunnossa hyvissä ajoin. Olen tehnyt tuotekortin opastuspalvelusta, jonka voisin tuottaa ja 

myydä oman yrityksen kautta (liite 1). 

 

1.2.2. Asiakaslähtöisyys ja kohderyhmä 

Toimeksiantaja kertoi toiveenaan, että opastus olisi avoin kaikille halukkaille Helsingissä 

tapahtumapäivänä paikalla oleville, maaseudun ja urbaanin yhdistelmästä kiinnostuneille. 

Opastukselle ilmoittaudutaan etukäteen sähköisen linkin kautta, mutta mitään rajoituksia ei 

ilmoittautumiselle ole, mukana voi siis olla minkäikäisiä vieraita tahansa. Mukana saattaa 

olla myös eri kulttuuritaustasta tulevia vieraita, vaikkakin opastuksen kieleksi on ilmoitettu 

suomi ja lyhemmän kävelyosuuden ajaksi espanja. Ryhmäkoko on rajattu maksimissaan 

kahdellekymmenelle hengelle. 

Toimeksiannosta tuotteistettu opastus on suunniteltu niin, että sen reitti tai sisältö 

soveltuvat kaikille. Reitti on esteetön, mutta avustaja tarvitaan mukaan jos asiakas 

tarvitsee pyörätuolin. Opastuksessa on moniaistisia elementtejä, mutta opastus itsessään 

perustuu kuitenkin suurelta osin kuulemiseen. Mielestäni mukaan voisi hyvin tulla näkö- tai 

kuulovammaiset vieraat eikä liikuntaeste ole ongelma. Pienet lapset ovat tervetulleita, 

samoin teini-ikäiset ja seniorit ja kaikki näiden väliltä. 

Varaudun muokkaamaan sisältöä ja mahdollisesti reittiäkin opastuksen aikana jos 

kuulijakunta onkin hyvin homogeeninen, esimerkiksi jotakin ikäluokkaa. Opastus on 

toteutettavissa useita kertoja ja pienillä muokkauksilla siitä saa mukavasti erilaisen 
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kohderyhmien toiveita kuunnellen. Jos mukana on esimerkiksi sporttinen ryhmä, voimme 

kävellä pysähdyspaikalla pidemmän reitin nopeammin ja lopettaa reitin Olympiastadionille. 

Jos mukana taas on vaikkapa musiikin harrastajia, voimme jalkautua Sibelius-

monumentilla ja lopettaa linja-auto-opastuksen Musiikkitalolle. Koululaisryhmän kanssa 

voisimme tehdä pysähdyksestä pienen leikkimielisen kisailun ja jättää aikaa jäätelökioskilla 

vierailulle.  

Freelance-yrittäjänä tuottamani opastuspalvelut suunnittelen pääosin Visit Finlandin 

valitsemalle ”modernit humanistit” asiakas-segmentille, jota tosin nimitän mieluummin 

laajemmin transmodernin osakulttuuria edustavaksi matkailija-segmentiksi. Lisätietoa 

aiheeseen liittyen löytyy blogista: http/viatourismus.wordpress.com. 

 

1.2.3. Vastuullinen toiminta 

Olen tehnyt kandityön Lapin yliopistoon vuonna 2010 aiheella ”Mitä se vastuullinen 

matkailu on?” ja tutkimustuloksena esittänyt, että vastuullinen matkailu on kestävän 

kehityksen ekologisen, taloudellisen ja sosio-kulttuurisen osa-alueiden huomioimista 

toiminnassa. Näiden lisäksi vastuullisuudessa huomioidaan eettisyys ja turvallisuus. 

Opastuspalvelussa huomioin vastuullisuuden alla esitetyllä tavalla: 

Ekologinen vastuulisuus toteutuu siinä, että ohjeistan vieraat pysähdysten aikana 

kunnioittamaan ympäristöä käyttämällä merkittyjä reittejä ja huolehtimalla roskat 

roskakoreihin. Jos tekisin kierroksen muulloin kuin nyt annetun toimeksiannon mukaan, 

tekisin kierroksen raitiovaunulla, paikallis-bussilla ja jalan. Tällöin kierroksen pituus olisi 

noin 3- 3½ tuntia puolentoista tunnin sijaan. Opastuksen aikana kerron ympäristön 

huomioimisesta ja niistä keinoista, joilla matkailuelinkeino voi vaikuttaa siihen, että 

matkailusta saatavat hyödyt ovat haittoja suuremmat. En käytä yksitäinpakattuja tuotteita 

tai kertakäyttötuotteita. Ekologinen vastuullisuus voi ilmetä pienissä teoissa. 

Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa toiminnan suunnittelua ja toteuttamista niin, että 

se on taloudellisesti kestävällä pohjalla ja luo taloudellista hyötyä. Huolehdin itse omassa 

työssäni siitä, että taloudellinen hyöty jakautuu kaikille palveluketjun tekijöille tehdyn työn 

mukaisesti ja reilusti. Nyt toteutettavan opastuksen kustannuksista vastaa Helmi 

Liiketalouspisto, joten se toimii yhteiskunnallisesti vastuullisen yrityksen tapaan; oppilaitos 

tarjoaa opastuksen mahdollisesti myös niille, jotka eivät maksulliselle kierrokselle lähtisi. 

Yleisesti ottaen opaspalvelut tulee hinnoitella kestävällä tavalla niin, että oppaan ja 

yhteistyökumppaneiden on mahdollista elättää itsensä työllään eikä palvelun tarjoaminen 

vääristä kilpailua liian alhaisilla hinnoilla. 

Sosio-kulttuurinen vastuullisuus 

Opastus alkaa Lapinlahden entisen mielisairaalan alueelta. Näin vieraat pääsevät 

näkemään kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen. Reitin varrella vieraillaan muilla 

kulttuurihistorian ja –perinnön kannalta mielenkiintoisissa paikoissa ja kerron opastuksen 

aikana perinteiden ja paikallisuuden säilyttämisen merkityksestä yhteiskunnassamme. 

Käytän pientä ja luotettavaa bussi-firmaa tukien paikallista pienyrittäjyyttä. Ja makuaisteja 

hellitään suomalaisella pakuriteellä. 
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Eettinen toiminta 

Työni perustana on tasa-arvoisuus ja reiluus. Olen Reilun matkailun yhdistyksen aktiivi-

jäsen ja kerron sen myös opastuksen aikana jos se sopii opastuksen sisältöön ja teemaan. 

Olen SKÅL ry:n hallituksessa Kestävän kehityksen edustajana. Toimintaani ohjaa reilut ja 

eettiset arvot ja tarvittaessa se näkyy toiminnassa. Useimmiten näin käy, jos esimerkiksi 

asiakkaat kysyvät jotakin yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvää kahden kesken. Olen 

kuitenkin erittäin neutraali ja diplomaattinen puheissani työtä tehdessä, mutta esim. 

lapsiseksiturismin, rasismin ja vähemmistöihin kohdistuvan sorron tuomitsen avoimesti.  

Ammattietiikkaan kuuluu vaitiolovelvollisuuden, lain ja säädösten noudattaminen ja 

jokaisen asiakkaan ja yhteistyökumppanin samanarvoinen kohteleminen. Opastukset ovat 

esteettömiä tai mahdollisista esteistä tiedotetaan etukäteen. 

Turvallisuus 

Esittelen turvallisuussuunnitelman erikseen myöhemmin tässä raportissa. 

 

1.3. Hinnoittelu ja laskutus 

Olen tuotteistanut nyt esitetyn opastuspalvelun toimeksiannon mukaan. Koska opastus on 

myös tutkintotilaisuus, ei tilanne vastaa normaalia opastuspalvelua hinnoittelun osalta. 

Olen kuitenkin tuotteistanut vastaavia opastuspalveluita ja esitänkin nyt hinnoittelun saman 

teeman varaan suunnitellulle opastukselle, jonka olisin toteuttanut julkisilla kulkuneuvoilla 

ja kävellen.  

Reitti kulkee tällöin Lapinlahdesta kävellen Hietaniemen hautausmaan läpi krematorion 

pysäkille. Siitä siirrytään bussi numero 24:llä Sibelius-monumentille, jossa pysähdymme. 

Jatkamme bussilla edelleen Seurasaareen, jossa käymme ensin kävelemässä 

Seurasaaren sillan päästä päähän ”Walking with Silence” – teemalla (esite blogissa: 

Viatourismus.wordpress.com) ja tutustumme Tamminiemessä puutarhaan ja 

rantasaunaan. Jos halukkuutta löytyy, vierailemme myös museossa. 

Kävelemme Tamminiemestä lyhyen matkan Kaurilan saunaan, jossa pääsemme 

tutustumaan saunaan ja pääsen kertomaan, miten sauna lämmitetään, miten siellä ollaan, 

millaisia uskomuksia ja tarinoita saunaan liittyy. Kaurilan saunalla juomme kahvit tai 

pakuri-teetä ja kotona leivottua lämmintä leipää. Jatkamme kävellen raitiovaunupysäkille ja 

ajamme nelos-ratikalla keskustaan. Opastus kestää noin 3-3½ tuntia. Pienille ryhmille 

voidaan tilauksesta varata sauna ja pieni lounas /iltapala. 

Olen tehnyt hinnoittelulaskelman pienen matkailupalveluita tarjoavan toiminimi-yrittäjän 

roolissa. Palvelu ei täytä valmismatkan kriteereitä, koska se on alle 24h mittainen, eikä 

sisällä yöpymistä. Palvelu ei sisällä kuljetusta ja majoitusta tai jompaakumpaa niistä ja 

muuta palvelun ja hinnan kannalta merkityksellistä muuta palvelua. Näin ollen palvelun 

tuottajan ja myyjän ei tarvitse olla rekisteröityneenä valmismatkarekisteriin eikä maksaa 

vakuuksia. 

Kävellen ja julkisilla kulkuneuvoilla kuljettaessa ei yrityksen tarvitse vakuuttaa asiakkaita, 

mutta asiakkaille pitää tiedottaa, että jokaisella tulee olla oma matka- tai 

tapaturmavakuutus voimassa.   

https://viatourismus.wordpress.com/silence-please/
https://viatourismus.wordpress.com/silence-please/
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 Kustannus/ 
ryhmä 

Kustannus/
hlö 

Total min.  
5 hlö 

Total 
max 12 
hlö 

Opastus 
3h 

312,50 € (sis. 
alv. 24%) 

 312,50€  
sis. alv 

312,50€ 
sis.alv 

Kahvi ja 
leipä 

 6€ (sis. alv 
14%) 

30€  
sis. alv 

72€ 
sis. alv 

HSL- 
24h lippu 

  8€ (sis. alv 
10%) 

40€ 96€ 

Museon 
liput 

 6,50€ 
 (sis. alv 
10%) 

32,50€ 78€ 

Total: 312,50€ 20,50€ 415,00€ 558,50€ 

Kate*)    124,50€ 167,55€ 

+alv 
24% 
katteesta  

     29,90€ 40,12€ 

Total:   579,40€  766,25€ 

Hinta/hlö   115,90€ = 
125 €  

63.90€ = 
65 € 

*) noin 30% kate pyöristettynä, jolla katetaan mm. varauksiin ja kirjeenvaihtoon käytettävä 

aika ja muut kustannukset, minimi kaikissa varauksissa 120€ 

Jos ryhmä haluaa varata saunan ja kevyen lounaan/ kevyen iltapalan, tulee siitä 

lisäkustannuksena yhden - viiden hengen ryhmälle 350€ /ryhmä ja 6-8 hengen ryhmälle 

490€/ ryhmä ja 9-12 hengen ryhmälle 620€ sisältäen alv 24% ja katteen. 

Jos markkinoin tätä palvelua yksittäisille matkailijoille, jotka voivat tulla mukaan ilman 

ennakkoilmoittautumista, laitan esitteeseen kuitenkin ehdoksi, että palvelu toteutetaan jos 

sovitulla lähtöpaikalla on vähintään 5 vierasta. Tällöin jätän pois museovierailun ja kahvin 

(jotka jokainen sisällyttää retkeen halutessaan ja maksaa erikseen) ja tarjoan opastuksen 

minimi 5, maksimi 15 hengen ryhmille hintaan 80€/hlö. Tällöin saan minimimäärällä 

katettua opastyöni ja maksettua HSL:n liput enkä jää tappiolle.  

Potentiaalisempana vaihtoehtona Voisin kokeilla tätä palvelua tarjolle risteilypäivinä tai 

joidenkin isojen tapahtumien tai kongressien aikaan, jolloin takuulähdöt olisivat 

todennäköisiä. Tällöin tarjoaisin opastusta koko laskelmassa esitetyin palveluin ja sisällöin 

99€ hintaan, minimi 5, maksimi 12 henkilöä. Toki esimerkiksi kongressin oheisohjelmana 

voisin tarjota opastuksen isollekin ryhmälle linja-autokuljetuksella tai viedä sisällön 

kongressihotellin läheisyyteen. 

Esimerkki laskupohjasta on raportin liitteenä (liite 2). 
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1.3.1. Benchmarking ja kilpailijaseuranta 

Hinta on ensi katsomalta ehkä korkea, mutta voisin hyvinkin saada myytyä tämän palvelun 

espanjankielisille ryhmille, joista etenkin etelä-amerikkalaiset perheet tai espanjalaiset 

yritys- tai fam-vieraat voisivat olla todennäköinen kohderyhmä. 

Ryhmät voivat halutessaan jättää jonkin osuuden pois ja toisaalta jos ryhmät haluavat 

bussin käyttöön, voidaan se järjestää. Tällöin kustannukset nousevat noin 250-300€/ 

ryhmä 

Helsingissä on jonkin verran vastaavaa opastuspalvelutarjontaa, mutta erottaudun 

vankalla ammattilaistaustalla, espanjan kielellä ja uudella, kokeilevalla hiljaisuuden 

opastuksella (Walking with Silence). Tarjoan opastuksia niille, jotka haluavat aidon 

kohtaamisen paikallisen kanssa ja joustavuutta pienissä ryhmissä. 

Happy Guide Helsinki tarjoaa opastuksia yksittäisille matkailijoille ja heillä 3-4 tunnin 

raitiovaunulla tehtävä Helsinki-kierros maksaa 50€. Strömman järjestämä perinteinen 1½ 

tunnin audio-sightseeingkierros maksaa 31€/ hlö ja 24 tuntia voimassa oleva Hop On, Hop 

Off – bussilippu 27€. Yhdistelmä-lippu bussi- ja laivakierrokselle maksaa 39€ ja on 

voimassa 24h. Expedia online-matkatoimisto on aloittanut Helsingissä keväällä 2015 ja 

sen tarjonnassa myydään 3 tunnin kävelykierrosta pienryhmille (min. 2hlö, max. 20 hlöä 

noin 135 dollarin hintaan. Kävelykierroksia markkinoidaan  toisaalta Helsingissä alkaen 

12€/ hlö, mikä tarkoittaa joko suurta ryhmää tai lyhempää opastuspalvelua. Näitä 

kierroksia järjestää mm. Helsingin turistioppaat kesällä. 

Mielestäni laskelman hinta on kilpailukykyinen eikä vääristä kilpailua. Hinnoittelu perustuu 

ajatukseen siitä, että tuotteistan, markkinoin ja toteutan itse opastukset. Jos 

opastuspalvelu laitettaisiin myyntiin välittäjän kautta tai joku muu tekisi opastuksen, 

nostaisin hintaa noin 20-25% kattaakseni välityspalkkion ja saadakseni itselleni paremman 

katteen kiinteisiin kustannuksiin.  

 

2  Opastuspalvelun suunnitelmat 

Käytän markkinoinnin suunnittelun pohjana markkinointi-mixiä, jossa neljä tukipilaria 

tulevat neljästä englanninkielisestä P:stä; Product -Tuote, Price- Hinta, Place - Paikka ja 

saavutettavuus ja Promotion – Markkinointiviestintä.  

 

2.1. Markkinointisuunnitelma 

 

Product - Tuote  

Olen aikaisemmissa kappaleissa kuvannut tuotteen muodostumisen ja hinnoittelun 

perusteen. Tuote ja hinta eivät kuvattuina sinänsä kuvaa niiden arvoa markkinoilla tai 

takaa liiketoiminnan kannattavuutta, mutta tuotteistamisen ja hinnoittelun yhteydessä 

kuvatut lisäarvot tekevät niistä markkinoille mielenkiintoisia ja ovat näin osa markkinoinnin 

ideologiaa.  
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Käytän aikaa ja mielenkiintoa tuotteistamisprosessille tarjoten lisäarvoa asiakkaille sillä, 

että tuotteen koko prosessi on tarkoin suunniteltu ja elämyksellisyyden kaikki elementit 

huomioitu tuotteistamisvaiheessa. Vahvuutena tuotteistamisessa esitän vankan 

taustatiedon hallitsemisen, innovatiivisen kokeiluhalun ja hyvät verkostot. 

Price - Hinta 

Toukokuussa toteuttamani opastus on toimeksianto, jonka kustannuksista vastaa Helmi 

Liiketalousopisto, mutta olen edellä esittänyt hinnoittelumallin vastaavalle opastukselle. 

Hinnoittelussa on tärkeää taloudellinen kestävyys niin, että en aloittavana yrittäjänäkään 

ali-hinnoittele palveluitani, koska myöhemmin hinnan nostaminen on haastavaa. Seuraan 

markkinatilannetta ja asemoin omat palveluni oman brändini mukaisiksi. Opastuspalvelun 

hinnoittelussa on järkevää käyttää ns. moduulihinnoittelua eli tarjota erilaisia versioita 

palvelusta kohderyhmän mukaan. Hinnoittelun olen perustellut aikaisemmin kohdassa 

Hinnoittelu ja lasku. 

Place – Jakelutie 

Neljän P:n markkinointisuunnitelman Place ymmärretään yleensä tarkoittavan tuotteen tai 

palvelun jakelutietä. Olen itse osittain ajatellut sen tarkoittavan myös fyysistä paikkaa – 

saavutettavuutta ja palvelun sijaintia. Opastuksen saavutettavuudella ja 

toimintaympäristöllä on merkitystä myös tuotteen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta, 

joten näen mielekkääksi huomioida myös sen opastuksia tuotteistaessani. Helposti 

saavutettava palvelu saa markkinaetua vaikeasti saavutettavaan verrattuna. Alla olevissa 

suunnitelmissa kuvaan kuitenkin markkinointi- ja myyntikanavat jakeluteinä.  

Promotion – Markkinointiviestintä 

Markkinointiviestinnän toimenpiteillä varmistetaan, että asiakkaat tietävät tuotteen 

olemassaolosta ja haluavat ostaa tuotteen. Suunnitelma on kuvattuna erikseen 

seuraavissa kappaleissa. Markkinointiviestinnän suunnitelmaan kuuluu myös 

jälkimarkkinointi. 

 

 2.1.1. Markkinointimateriaali 

Toimeksiannon mukaiselle opastukselle olen tehnyt opastuksen kuvauksen, joka on 

toimitettu Uudenmaanliiton ja Lapinlahden Lähteen yhteyshenkilöille. Olen tehnyt 

sähköisen ilmoittautumislomakkeen, joka samalla toimii opastuksen markkinointiesitteenä 

(liite 4). Markkinointimateriaaliksi voidaan laskea myös myöhemmin esitellyt sosiaalisen 

median kampanjat. Jälkimarkkinointimateriaalina käytetään asiakaspalautelomaketta, 

jonka voi täyttää opastuksen aikana paperiversiona tai myöhemmin sähköisenä. 

Opastuksen jälkeen kiitokset ja tunnelmat jaetaan sosiaalisen median kautta ja asiakkaat 

saavat yhteystietoni mahdollisia kommentteja tai kyselyjä varten. 

Lisäksi olen tehnyt vastaavista opastuspalveluista markkinointimateriaalia blogiini, jota 

käytän nettisivujen tapaan freelance-yrittäjänä: http://viatourismus.wordpress.com.  

 

 

http://viatourismus.wordpress.com/
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2.1.2. Markkinointiviestintä  

Markkinointiviestinnän tavoitteena on tehdä yritystä tai tuotetta tunnetuksi ja saada 

asiakkaat haluamaan tarjolla olevia tuotteita tai palveluita.  

Toukokuun Uusimaa-viikon markkinointiviestinnän tavoitteena on ollut tiedotta 

tapahtumaviikosta yleensä ja erityisesti yksittäisistä tapahtumista, joihin opastus kuuluu. 

Opastus on osana Lapinlahden Lähteen tarjoamaa tapahtumapäivää. Opastukset ovat 

myös kuljetuksia Rautatieasemalta Lapinlahteen; yhteistyön tavoitteena on lisätä 

kaupunkilaisten tietoisuutta Lapinlahden entisestä mielisairaalasta ja sen säilyttämisen 

merkityksellisyydestä.  

Markkinointiviestintää on tehty yhteistyössä niin, että tapahtumapäivän ohjelmat tukevat 

toinen toistaan. Markkinointiviestintä on toteutettu Uudenmaanliiton ohjauksessa niin, että 

aikataulut ja materiaaleissa käytössä olevat logot on saatu käyttöön. Materiaali on 

sähköistä materiaalia; ilmoittautumislinkki, joka on tehty esitteen malliin sekä netti-

materiaalit. 

Opastukset ovat osana Lapinlahden Lähteen ohjelmaa, mutta niitä on markkinoitu myös 

erikseen. Kaikessa viestinnässä kuitenkin muistutetaan yhteistyöstä.  

 

2.1.3. Myynti- ja markkinointikanavat 

Toukokuun toimeksiannon mukaan tehtävän opastuksen markkinointi- ja myyntikanavana 

on käytetty sähköistä mediaa ja henkilökohtaista myyntityötä.  

Tärkeimmät markkinointi- ja myyntikanavat ovat seuraavat:  

 Uusimaa-viikon nettisivut 

(http://www.uudenmaanliitto.fi/uudenmaan_liitto/uusimaa/uusimaa-viikko) 

Lapinlahden Lähde – nettisivut: http://lapinlahdenlahde.fi/lapinlahdessa-tapahtuu/  

Helmi Liiketalousopiston nettisivut: https://www.liiketalousopisto.fi/web/portfolio/nyt-

ilmaiselle-helsinki-opastukselle-2/ 

Opastuksen sähköinen ilmoittautumislinkki ja markkinointi-teksti on jaettu myös kaikkien 

Lapinlahden Lähde ja Helmi Liiketalousopiston Facebook-ryhmässä, Helmi 

Liiketalousopiston virtuaalisessa oppimisympäristössä, Helmi Liiketalousopiston 

henkilöstötiedotteessa, useamman henkilön Facebook- päivityksenä jota on edelleen 

jaettu, monissa Facebook-ryhmissä ja LinkedInn- päivityksenä sekä sähköposti-viestinä. 

Lisäksi opastusta on markkinoitu Twitterin ja Instagram kautta.  

  

2.2. Riskianalyysi, turvallisuus- ja varasuunnitelma 

Olen suorittanut Matkailun turvallisuuspassikoulutuksen ja esitän opastuspalvelun 

riskianalyysin pohjana koulutuksessa käytettävää taulukkoa. Riskianalyysistä johdetaan 

turvallisuus- ja varasuunnitelmaesitys.  

  

http://www.uudenmaanliitto.fi/uudenmaan_liitto/uusimaa/uusimaa-viikko
http://lapinlahdenlahde.fi/lapinlahdessa-tapahtuu/
https://www.liiketalousopisto.fi/web/portfolio/nyt-ilmaiselle-helsinki-opastukselle-2/
https://www.liiketalousopisto.fi/web/portfolio/nyt-ilmaiselle-helsinki-opastukselle-2/
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RISK METHOD/RISKI 

L 
LIKELIHOOD/ 
TODENNÄKÖISYYS 

C 
CONSEQUENCES/ 
SEURAUSTEN 
VAKAVUUS 

L x C 
RISK COEFFICIENT/ 
KERROIN ELI 
TOD.NÄK. X 
SEURAAMUSTEN 
VAKAVUUS 

 
MANAGEMENT/ 
TOIMENPITEET 

Asiakas kompastuu, saa 
kolhun yms. 
 

2 1 2 Tarkistetaan vahinko, 
pintahaavat 
puhdistetaan ja 
laastaroidaan -> 
jatkohoitoon 
tarvittaessa 

Asiakas nyrjäyttää 
nilkan/ranteen yms. 
 
 

1 2 2 Tarkistetaan tilanne, jos 
turpoamista, 
kylmäkompressori, 
soitetaan taksi/ 
ambulanssi ja ohjataan 
hoitoon 

Opas sairastuu 
 
 
 
 
 

1 3 3 Jos ennen opastusta, 
hankitaan varaopas. 
Opastuksen aikana 
hoidetaan lääkkeillä, 
tehdään yhteistyötä 
kuljettajan kanssa 

Liikenneonnettomuus 
 
 
 
 
 

1 3 3 Ennakointi: Käytetään 
vastuullista 
kuljetusyritystä. 
Ohjeistetaan asiakkaat 
turvavöiden käyttöön. 
Tilanne: kuljettaja ja 
opas ottavat tilanteen 
haltuun, hätäensiapu ja 
soitto heti 112. 

Asiakas eksyy ryhmästä 
 
 
 
 
 

2 1 3 Ennakointi: kerrotaan 
reitti ja annetaan 
oppaan yhteystiedot. 

Asiakas käyttäytyy 
häiritsevästi/ 
aggressiivisesti  
 

1 3 3 Ennakointi: 
henkilökohtainen 
kontakti kaikkiin 
asiakkaisiin ennen 
opastuksen aloitusta = 
tilannekartoitus. Opas 
johtaa tilannetta jos 
sellainen tulee, tekee 
yhteistyötä kuljettajan 
kanssa. 

Linja-auto menee 
epäkuntoon  

1 3 3 Ennakointi: käytän 
luotettavia 
yhteistyökumppaneita, 
jotka saavat tarvittaessa 
tilalle uuden auton. Jos 
uuden auton 
saapuminen kestää 
pitkään nyt esittelyssä 
oleva reitti voidaan 
tehdä julkisilla ja 
kävellen, tarvittaessa 
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takseilla. Neuvottelen 
bussifiriman edustajan 
kanssa. 

  
1 = UNLIKELY 
1 = EPÄTODENNÄKÖISTÄ 
 
2 = POSSIBLE/ 
2 = MAHDOLLISTA 
 
3 = LIKELY 
3 = TODENNÄKÖISTÄ 

 
1 = SLIGHTLY 
HARMFUL 
1 = LIEVÄSTI 
HAITALLISTA 
 
2 = HARMFUL 
2 = HAITALLISTA 
 
3 = VERY HARMFUL 
3 = HYVIN 
HAITALLISTA 

 
1 = INSIGNIFICANT 
1 = MERKITYKSETÖNTÄ 
 
2 = MINOR 
2 = VÄHÄISTÄ 
 
3 = MODERATE 
3 = KOHTUULLISTA 
 
4-5 = SIGNIFICANT 
4-5 = MERKITTÄVÄÄ 
 
6-9 = INTOLERABLE 
6-9 = SIETÄMÄTÖNTÄ 
 

 

 

Turvallisuus- ja varasuunnitelma muodostuvat yllä olevan taulukon toimenpiteistä. Olen 

käynyt ensiapukoulutuksen ja pystyn toimimaan poikkeustilanteessa tarjoten hätäensiavun 

ja pyytämään apua soittamalla 112- numeroon. Käyn opastuksen aluksi keskustelun 

kuljettajan kanssa luomalla yhteistyöyhteyden niin, että poikkeustilanteissa toimimme 

tiiminä. Tärkeää on ennakoida tilanteita ja yhtenä tärkeänä osana pidän henkilökohtaisen 

yhteyden luomista jokaiseen mukana olevaan asiakkaaseen. Niinpä käyn aina laskemassa 

paikalla olijat ja jaan jotakin materiaalia, jolloin olen hetken kasvotusten jokaisen kanssa.  

Pyrin luomaan rauhallisen, kiireettömän ja turvallisen tunnelman opastuksen ajaksi antaen 

asiakkaille mahdollisuuden nauttia opastuksesta; tavoitteena on antaa mahdollisuus saada 

elämyksellinen kokemus. Minä olen oppaan roolissa tilanteen ja ryhmän johtaja ja toimin 

poikkeustilanteissa kaikkien edun mukaisesti. Vuosien opaskokemus on tuonut varmuutta 

ryhmän johtamiseen. Kohtelen kaikki tasa-arvoisesti ja annan selkeät ohjeet opastuksen 

aluksi siitä, mitä opastuksen aikana tulee tapahtumaan, missä pysähdytään ja mitä 

tehdään jos huomaa jääneensä ryhmästä tai jos tarkoituksella jää pois matkan varrella. 

Varasuunnitelmaan kuuluu suunnitelma siitä, jos reitin varrella onkin tietöitä tai vastaavia, 

jotka estävät suunnitellun reitin toteuttamisen. Selvitän tiedossa olevat poikkeusjärjestelyt 

kaupungissa ja otan ne huomioon, mutta olen valmis myös muuttamaan reittiä opastuksen 

aikana. Jos sairastun ennen opastusta pystyn hankkimaan korvaavan oppaan tai minulla 

on mahdollisuus perua opastus (yhteystiedot olemassa). Jos sairastun opastuksen aikana, 

pidän mukana lääkkeitä akuutteja sairastumisia varten (päänsärky, vatsatauti) ja vesipullo 

kulkee mukanani. Asiakkaat on ohjeistettu pukeutumaan sään mukaan ja varustautumaan 

hyvillä jalkineilla, joten sää ei ole este, mutta jos vettä sataa kaatamalla, voimme 

pysyttäytyä sisätiloissa.  

 

 2.3. Laatusuunnitelma 

Laatusuunnitelman tavoitteena on kuvata opastuspalvelun laatuun vaikuttavat tekijät, 

tarjota asiakkaille mahdollisuus antaa palautetta kokemastaan palvelusta, kuvata millä 

tavalla saatuja palautteita ja toiminnan kautta saatuja kokemuksia analysoidaan ja 

käytetään hyödyksi tuotekehityksessä ja millä tavalla toimintaa kehitetään.  
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Laatutonni-valmentaja Tom Källroosin (2015) esittämien tutkimusten mukaan laatu on 
kokonaisvaltainen johtamismalli, jonka tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys, kannattava 
liiketoiminta ja pitkällä aikavälillä kilpailukyvyn säilyttäminen ja kasvattaminen. Laatu on 
muuttunut tarkoittamaan kaikkea yrityksen toimintaa tuotteen ja palvelun laadusta aina 
toimintaprosessien ja asiakasyhteyksien kehittämiseen asti. Tutkimusten mukaan 
asiakkaat arvioivat laadukasta palvelua kymmenellä eri kriteerillä, jotka ovat: luotettavuus, 
reagointialttius, pätevyys, saavutettavuus, kohteliaisuus, viestintä, uskottavuus, 
turvallisuus, asiakkaan ymmärtäminen ja palveluympäristö. 
 
Tärkeää on myös muistaa, että asiakas määrittää palvelun onnistumisen, eivätkä 
asiakkaat tyydy arvioimaan vain palvelun huippuhetkeä, palvelutapahtumaa (tässä 
opastustilanne), vaan myös palvelua ennakoivat vaiheet ja palvelun seuraavat jälkivaiheet.  
 
Tom Källroosin materiaalia lainatakseni, laatutyö ja laatusuunnitelma pitää sisällään siis 
kaiken tämän: asiat kirjataan, tuloksia mitataan systemaattisesti, päätökset perustetaan 
faktatietoihin, ennakoidaan ja suunnitellaan, otetaan käyttöön systemaattiset toimintatavat 
ja eliminoidaan virheet ja parannetaan toimintaa jatkuvasti, ei siis jäädä yhteen vaiheeseen 
ja toimita aina samalla tavalla.  
  
 2.3.1. Opastuspalvelun laatusuunnitelma 
 
Olen ottanut laatusuunnitelman kriteereiksi tutkimusten mukaan asiakkaan 
laatukokemuksen kannalta merkitykselliset elementit ja kirjaan suunnitelmaan, miten 
varmistan näiden elementtien toteutumisen parhaalla mahdollisella tavalla.  
 

 Ennen palvelua Palvelun aikana Palvelun jälkeen 

Luotettavuus Riittävä tieto palvelusta 
esitteessä 

Opas on 
valmistautunut ja 
antaa varman ja 
turvallisen olon 

Asiakkaalle 
annetaan 
mahdollisuus 
esittää 
mielipiteitään ja 
antaa palautetta 

Reagointialttius Muutoksista tiedotetaan, 
kysymyksiin vastataan 
1vrk sisällä. 

Opas huomioi 
tilanteita ja muuttaa 
tarvittaessa 
palvelun sisältöä. 

Mahdollisiin 
viesteihin yms. 
vastataan 1vrk 
sisällä. 

Pätevyys Asiakkaan on 
mahdollista tutustua 
oppaaseen blogin 
kautta. 

Opas kertoo 
opastuksen sisällön, 
esittäytyy, aistii 
ryhmän tunnelmaa 
ja toimii sen 
mukaan. Opas 
vastaa 
lisäkysymyksiin. 

Asiakkaan 
kyselyihin 
vastataan, 
asiakkaille jaetaan 
yhteystiedot, 
mahdollisuus 
arvioida 
pätevyyttä blogin 
kautta. 
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 Ennen palvelua Palvelun aikana Palvelun jälkeen 

Saavutettavuus Opastuspalvelu on 
helppo varata, 
opastuksen aloitus- ja 
lopetuspaikat on 
suunniteltu niin, että 
niihin on helppo löytää.  

Opastus aloitetaan 
ja lopetetaan 
sovitun mukaisesti.  

Asiakkaan on 
mahdollista antaa 
palautetta, 
yhteystiedot 
annettu 
asiakkaalle. 

Kohteliaisuus Markkinointiviestinnässä 
käytetty kieli on 
kohteliasta ja helposti 
ymmärrettävää. 
Peruutusohjeet kerrottu 
ja mahdollisiin 
yhteydenottoihin 
vastataan kohteliaasti. 

Sanaton ja 
sanallinen viestintä 
on kunnioittavaa ja 
kohteliasta. 
Kiireetön, tasa-
arvoinen ja 
arvostava ilmapiiri 

Mahdollisiin 
yhteydenottoihin 
reagoidaan ja 
vastataan 
kohteliaasti. 

Viestintä Selkeä viestintä, josta 
on helppo saada 
tarvittava informaatio. 
Käytetään positiivista ja 
innostavaa viestintää, 
sosiaalinen media 
tärkeä media. 

Kiireetön, kohtelias 
ja selkeä viestintä. 
Kaikkien 
huomioiminen tasa-
arvoisesti. 
Kerrotaan selkeästi 
myös pysähdykset 
ja aikataulut ja 
ohjeet jos jää 
ryhmästä. 

Asiakkailla on 
tiedossa, mistä 
tavoittavat oppaan 
opastuksen 
jälkeen. 
Sosiaalisen 
median kautta 
jälkimarkkinointia. 

Uskottavuus Palvelua markkinoidaan 
tunnettujen ja 
luotettavien 
yhteistyökumppaneiden 
sivuilla. Asiakas voi 
tarkistaa palvelun 
tuottajan taustat ja 
koulutuksen blogista.  

Opas esittäytyy ja 
kertoo lyhyesti 
taustansa, mutta 
uskottavuuden 
toivotaan näkyvän 
tekoina palvelun 
aikana. Lupaukset 
lunastetaan. 

Opas on 
yhteydessä 
asiakkaisiin jos 
näin on luvattu. 
Asiakkailla 
oppaan 
yhteystiedot ja 
blogi-osoite 
tiedossa. 

Turvallisuus Opastuksen sisältö on 
tiedotettu etukäteen. 
Yhteistyökumppaneiden 
kanssa varmistetaan 
aikataulut, tekniikan 
toimiminen ja 
noudatetaan 
turvallisuus-
suunnitelmaa. 

Ohjeistetaan 
asiakkaat 
turvallisuussuun- 
nitelman 
mukaisesti. Opas 
on tehnyt taustatyön 
ja pystyy toimimaan 
poikkeustilanteessa. 

Jos 
poikkeustilanteita 
on tapahtunut, 
selvitetään ne 
loppuun asti ja 
asianomaisiin 
otetaan yhteyttä. 

Asiakasymmärrys Selvitetään asiakkaiden 
taustat, markkinoidaan 
palvelu rehellisesti ja 
informatiivisesti.  

Lunastetaan 
lupaukset, otetaan 
kontaktia 
asiakkaisiin ja 
toimitaan tilanteiden 
vaatimalla tavalla.  
 

Analysoidaan 
saatu palaute ja 
kehitetään 
toimintaa sen 
mukaisesti. 
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 Ennen palvelua Palvelun aikana Palvelun jälkeen 

Palveluympäristö Käydään tarkistamassa 
etukäteen opastusreitti 
ja pysähdyspaikat. 
Kiinnitetään huomiota 
siisteyteen ja 
viihtyvyyteen. 
Varmistetaan 
aukioloajat  

Nostetaan esille 
ympäristön 
vahvuuksia, 
luodaan kiireetön ja 
rauhallinen ilmapiiri.  

Analysoidaan 
saadut palautteet 
ja kirjataan omat 
huomiot, 
vaihdetaan reittiä 
tai palvelun 
tuottajia 
tarvittaessa. 

 
 
2.3.2. Oman osaamisen kehittämissuunnitelma 
 
Oman osaamisen kehittämistä pitää peilata johonkin ja ymmärtää, millaista osaamista 
minulla tulee olla selviytyäkseni niistä työtehtävistä, joihin olen sitoutunut. Matkailuala 
muuttuu niin kuin muuttuu maailma ympärillämme ja olen sitoutunut kehittämään itseäni 
muutoksen mukana. Olen täydentänyt akateemisia opintojani viimeisen kymmenen 
vuoden ajan ja teen nyt Matkaoppaan ammattitutkintoa vahvistaakseni toiminnallista 
osaamistani.  
 
Matkaoppaan ammattitutkinnon suorittaminen ja sitä edeltävä osaamisen dokumentointi 
on ollut hyvä keino ymmärtää omat vahvuudet ja toisaalta ne heikkoudet, joiden 
kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Olen kirjannut huomioita ja kehittämiskohteita 
tutkinnon perusteiden arviointilomakkeisiin. Liitteessä opastuksesta kerättyä palautetta. 
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3. Matkailupalvelupaketti 
 
Tutkinnon perusteiden mukaisesti olen suunnitellut matkailupalvelupaketin, jonka kesto on 
vähintään viisi vuorokautta ja jonka reitti suuntautuu kaikille Suomen matkailualueille. 
Paketti tulee suunnitella määrittelemälleni kohderyhmälle.  
 
Matkailupalvelupaketti voidaan määritellä nimensä mukaisesti palvelutuotteeksi, jossa 
asiakkaalle on koottu paketti useammista matkailupalveluista. Tyypillisimmillään pakettiin 
sisältyy kuljetus ja majoitus ja mahdollisesti muita oheispalveluita. Valmismatkan kriteeri 
on se, että paketti kestää vähintään yhden yön yli, paketti sisältää kuljetuksen ja 
majoituksen tai jommankumman näistä ja muun tai muita olennaisesti paketin luonteeseen 
liittyviä palveluita.  
 
Olen suunnitellut ja laadin ohjelman matkailupalvelupaketista asiantuntijaroolissa 
valmismatkarekisterissä olevalla matkanjärjestäjälle. Laskutan siis asiantuntijapalkkion ja 
matkanjärjestäjä myy paketin asiakkaille.  
 
3.1. Sibelius, Sauna & Silence -paketti 
 
Olen suunnitellut matkailupalvelupaketin samalla teemalla kuin Helsinki-opastuksen. 
Matkailupalvelupaketin lisäarvo nousee vastuullisen matkailun ideologiasta; 
matkailualueelta toiselle siirrytään julkisilla kulkuneuvoilla; pääasiassa junalla, mutta linja-
autoa ja sisävesilaivaakin käytetään. Pakettiin sisältyy paljon kävelyä ja matkavarustuksen 
on ohjeistettu olevan mahdollisimman pieni ja mielellään rinkassa kuljetettava.  
3.1.1. Matkailupalvelupaketin teema ja asiakaslähtöisyys 
 
Matkailupalvelupaketin teeman taustalla on Visit Finlandin markkinointiteemoista ”Silence, 
please” – teema, jonka olen esitellyt opastuspalvelun teeman yhteydessä. Matkailupaketti 
tarjoaa vastapainoa arjen kiireelle ja kiihtyvälle elämänrytmille ja sen voisi sanoa olevan 
ns. slow-travel –tuote.  
 
Vuonna 2015 juhlitaan Jean Sibeliuksen juhlavuotta kun nyt tulee kuluneeksi 150 vuotta 
hänen syntymästään. Tarinat Sibeliuksen elämästä sopivat teemaan ja osittain reitti kulkee 
hänen jalanjälkiään. Tämän matkailupalvelupaketin arjesta irtautumisen voisi sanoa 
nouseva leppoisasta matkustusrytmistä, luonnossa liikkumisesta, saunomisesta ja 
esteettisistä taidekokemuksista. Matkanjohtajana voisi sanoa olevan itsensä Jean Sibelius 
tarinoiden ja taiteen muodossa.  
 
Matkailupalvelupaketti on tuotteistettu asiakkaille, jotka kaipaavat irtiottoa arjesta, 
liikkumista luonnossa ja samanhenkisten ihmisten seuraa. Paketti on tarjolla myös FAM-
tuotteena Suomeen tuleville matkanjärjestäjien, median ja filmiteollisuuden edustajille. 
Ryhmäkoko pidetään maksimi 12 hengessä, jotta liikkuminen paikasta toiseen ja 
mahdolliset suunnitelmien muutokset ovat joustavasti tehtävissä.  
 
Olen tutkinut yhteiskunnallista muutosta ja arvoihin perustuvaa osakulttuurien muutosta, 
jonka perusteella mielestäni Visit Finlandin tärkeimmäksi asiakaskohderyhmäksi nimetyn 
”modernit humanistit” kohderyhmän taustalla vaikuttavaa transmoderni arvomaailma. 
Suunnittelemani matkailupalvelupaketti vastaa tämän asiakasryhmän tarpeisiin ja 
toiveisiin. ( vrt. viatourismus.wordpress.com) 
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3.1.2. Suomen matkailualueet toimintaympäristönä 
 
Matkailupaketin sisällön suunnittelun reunaehtona on tutkinnon perusteiden mukaisesti se, 
että pakettiin tulee sisällyttää vierailu kaikilla Suomen matkailualueilla. Matkailualuejako on 
vaihdellut vuosien varrella, mutta tällä hetkellä uusin, Visit Finlandin määrittelemä Suomen 
matkailualuejako on seuraava:  

 
Tutkinnon perusteissa annettujen ohjeiden mukaan olen suunnitellut 
matkailupalvelupaketin reitin neljälle matkailualueille niin, että paikasta toiseen siirrytään 
julkisilla kulkuneuvoilla. Majoituksia, ruokailuja ja ohjelmaa suunnitellessa olen pyrkinyt 
etsimään teeman mukaiset ja paikallisuutta kunnioittavat vaihtoehdot. 
 
Matkailualue 1: Helsinki 
 
Matka alkaa Helsingistä, jossa tarjotaan edellä kuvattu opastuspalvelu Helsinkiin 
saapuneille matkailijoille. Opastukseen sisällytetään sauna ja iltapala saunalla.  
Helsingissä majoittaudutaan hotelli Klaus K:ssa, joka henkii vanhaa yhdistettynä 
moderniin. Hotellin sisustus johdattaa myös Kalevalaan, mikä oli Jean Sibeliukselle 
inspiraation lähde luonnon ohella. ( Päivät 1 ja 2) 
 
Matkailualue 2: Lappi 
 
Helsingistä matkataan yöjunalla Rovaniemelle. Perillä majoittaudutaan talviaikaan Arctic 
Snow-hotellissa, muina sesonkeina mökkimajoituksessa (esim. Ukonloma). Rovaniemellä 
tarjotaan mahdollisuus kokea erämaan hiljaisuus, vuodenaikojen eksotiikka ja paikallinen 
gastronomia. Ohjelmaan sisällytetään patikointia ja saunomista, hyvää ruokaa ja 
luonnonilmiöiden ihastelua. Tunnelma pidetään rauhallisena ja kiireettömänä. ( Päivät 3, 4 
ja 5) 
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Junalla liikuttaessa on tärkeää tarkistaa reitit ja tehdä suunnitelmat sen mukaan. 
Rovaniemeltä matka jatkuu kolmen päivän jälkeen junalla kohti Kajaania ja sieltä edelleen 
linja-autolla Kuhmoon, jossa majoittaudutaan maaseutumajoituksessa. 
Jean Sibelius kiinnostui Kalevalasta 1800-luvun lopulla ja matkasi useamman kerran Raja-
Karjalaan mm. kuulemaan Larin Parasken runolaulua ja suuntasi myös häämatkallaan 
Aino-vaimonsa kanssa samoille seuduille, Pielisen rannalle Lieksaan. Tämän matkan 
aikana ei käydä varsinaisesti Raja-Karjalan alueella, koska Suomi joutui luovuttamaan 
alueet nykyiselle Venäjälle talvisodan päätyttyä, mutta tunnelmaan päästään Pohjois-
Karjalassa.  
 
Nyt eletään erityisesti Sibeliuksen tarinaa muutaman päivän ajan maaseutumatkailu-
majoituksessa (Lentuvat) asuen, luonnossa patikoiden ja isäntäperheen kotiruuasta 
nauttien. Savusauna kuuluu myös tämän etapin elämyksiin. (Päivät 6 ja 7) 
 
Matkailualue 3: Järvi-Suomi 
 
Kuhmosta lähdetään linja-autolla Lieksaan ja sieltä junalla Heinävedelle. Vaihtoehtoisesti 
voidaan tulla suoraan Rovaniemeltä Lieksaan ja yöpyä Kolilla, jossa Sibelius vietti aikaa 
myös lankonsa, taidemaalari Eero Järnefeltin kanssa (mm. 1909).  
 
Heinävedellä yövytään Valamon luostarissa. Osallistutaan hiljaisuuden retriittiin ja 
nautitaan luostarin tunnelmasta sekä upeista järvimaisemista. Illalla varataan luostarin 
rantasauna käyttöön ja nautitaan lempeistä löylyistä. ( Päivä 8).Heinävedeltä matka jatkuu 
junalla Turkuun. 
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Matkailualue 4: Rannikko- ja saaristoalueet 
 
Turussa vieraillaan koko matkan ainoassa museossa, jos asiakkaat haluavat; Suomen 
ainoassa musiikkimuseossa, joka on nimetty Jean Sibeliuksen mukaan. Museossa on 
Sibeliuksen elämäntyölle omistettu tila ja juhlavuoden ajan näyttely ”Sydämellisesti Sinun”. 
 
Turusta siirrytään linja-autolla ja saariston yhteyslautoilla Nauvon saarelle ja siellä 
Bed&Breakfast Västergårdiin. Majoitustilat on tehty vanhaan navettaan ja se on juuri 
sopiva tila pienelle ryhmälle. Vuokraamme polkupyörät ja retkeilemme lähisaarille, mm. 
Korppoon saarelle, missä Sibelius vietti kesälomia ja sävelsi kamarimusiikkia sisarustriolle 
( joita soitti omien sisarustensa kanssa).  
 
Saaristomaisema rauhoittaa ja tarjoaa uudenlaisia luontoelämyksiä. Ohjelmaan sisältyy 
saunomista, meressä uimista, saaristolaisherkkujen maistelua ja iltalukemisena luetaan 
otteita Tove Janssonin ”Muumipappa ja meri” – kirjasta, missä kuvataan osuvasti 
suomalaisten luontosuhdetta. ( Päivät 9 ja 10). Nauvon saarelta palataan lautalla ja linja-
autolla Turkuun ja ilta-junalla Helsinkiin. 
 
  
3.1.3. Matkailupaketin kuvaus 
 
Matkailupalvelupaketista voi tarvittaessa tehdä lyhemmän ja joitakin kohteita voidaan 
jättää pois. Matkan aikana halutaan tarjota mahdollisuus kiireettömään arjesta 
irrottautumiseen. Junamatkat ovat ohi kiitävine maisemineen hyvä tapa rentoutua ja siirtyä 
myös mieleltään paikasta toiseen. Reitti on mahdollista toteuttaa minä vuodenaikana 
tahansa. Nauvon saaren pyöräretki korvataan patikoinnilla.  
 
Matkailijat johdatetaan matkan aikana suomalaiseen kulttuuriin, arkielämään ja perinteisiin. 
Ruokailut järjestetään niin, että tarjolla on lähiruokaa sesongin antimista. Vieraat otetaan 
mukaan ruuanlaittoon, saunan lämmittämiseen ja nuotion tekoon. Matkan aikana ei 
katsota tv:tä eikä käytetä mobiililaitteita (voidaan sopia jokin tietty aika päivässä, jolloin 
mobiililaitteiden käyttö on ok). Iltaisin pelataan lautapelejä, keskustellaan ja luetaan – 
saunotaan ja kuunnellaan Sibeliuksen musiikkia. 
Taide ja hiljaisuus, rauhoittuminen ja jaetut kokemukset ovat läsnä matkan aikana. 
Sibelius muistuttaa meitä menneistä ajoista, mutta nyt elettävä aika, uudet tuulet sekä 
urbaanin ja luonnon yhdistelmä ovat myös matkapaketin suunnittelun inspiraation lähteinä. 
Sibelius oli eteenpäin katsova taiteilija, joka halusi kokea uutta ja nauttia elämästä – ja 
siihen kehotetaan myös matkalaisia. 
 
Matkan aikana tarjoutuu tilaisuuksia kokea taidetta, mutta myös luoda taidetta itse sen 
monissa muodoissa. Illanvietoissa tarjotaan mahdollisuuksia laulaa, näytellä, lukea, 
maalata tai piirtää yhdessä. Matkalaiset osallistuvat oman halunsa ja kiinnostuksensa 
mukaan yhteiseen tekemiseen ja jokaisena päivänä annetaan aikaa myös omaan 
olemiseen, rauhoittumiseen tai aktiiviseen liikuntaan. Jokaisena päivänä tarjotaan 
mahdollisuus löytää itse jotakin  -”hidden secrets of Finland” - ja kokea sellaista, mihin ei 
kiireisenä arkena ole aikaa tai mahdollisuuksia. Tämän matkan aikana etsimme hyvää 
kaikkialta, mistä sitä voi löytää.  
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Kun on elänyt niin kauan kuin minä,  
ja nähnyt suunnan toisensa jälkeen  
syntyvän, kukoistavan ja kuolevan,  

tulee taipuvaiseksi jyrkkyyttä  
välttelevään kannanottoon. Pidän  
parempana etsiä hyvää kaikkialta, 

mistä sitä voi löytää. 
 

-Jean Sibelius - 
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Liite 1 Tuotekortti 
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Liite 2  

Lasku 

 

 

Anu Nylund     Client: 

Hakalankatu 2 as. 6   xxxxxxxxx    

05800 Hyvinkää   xxxxxxx xxx 

Finlandia    xxxxx xxxx  

anu.nylund@gmail.com                                                                      Vat number xxxxxxxx 

viatourismus.wordpress.com 

 

Asiakas/ Ref. Palvelu/Tuote    Määrä    Päivä Aika  Hinta Total 

 Total  

Helsinki   ______/ _______/ 2015 
 

Anu Nylund 
Anu Nylund 
M.Soc.Sc. Tourism research 
Lecturer & Helsinki Guide  
http:viatourismus.wordpress.com 
Twitter @AnuNy, Instagram: Viatourismus 

Invoicing by 

Eezy Osk    

Hämeentie 3 

00530 Helsinki 

 Vat number 2197002-2 

 

 

 

 

mailto:anu.nylund@gmail.com
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Liite 3 Sähköinen esite ja ilmoittautuminen 

 

Uusimaa-viikko Helsingissä 

Maanantai 4.5.2015 teemana ympäristö. 

 

Tervetuloa Helsinki-opastuksille kuulemaan, miten Helsinki esitellään kansainvälisille vieraille; 

millaisiin ympäristöihin matkailija viedään ja minkälaisin tarinoin johdatellaan tutustumaan 

Suomeen ja Helsinkiin.  

 

Opastuksilla pääset näkemään, kuulemaan ja kokemaan, millä tavalla kansainväliset 

vieraat tutustutetaan Helsinkiin ja miten ympäristö huomioidaan osana opastuksen 

teemaa.  

 Opastukset ovat kivoja "kielikylpyjä"; tarjontaa on myös englanniksi, 

portugaliksi  ja espanjaksi suomen lisäksi!  

 Opastuskierrokset ovat oppaiden tutkintotilaisuuksia,  joten jännitystä saattaa olla 

ilmassa!  

 

Helmi Liiketalousopisto tarjoaa tämän kierroksen Sinulle maksutta.  

 

Ilmottautumiset ovat sitovia, joten jos et pääsekään mukaan, vaikka olet 

ilmoittautunut, ota talteen sähköpostiosoite:anu.nylund@liiketalousopisto.fi ja 

laita viesti peruutuksesta viimeistään 30.4.2015. 

 

 

Valitse alla olevista vaihtoehdoista Sinulle paras aikataulu ja kieli ja tule mukaan! 

Ilmoittautumisia otetaan vastaan vain tämän lomakkeen kautta 30.04.2015 saakka. 

 
 

 

 

mailto:anu.nylund@liiketalousopisto.fi
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1. Valitse alla olevasta opastuksesta Sinulle sopivin. Halutessasi voit osallistua 

useammallekin kierrokselle. Opastuksille mahtuu mukaan 20 ensimmäisenä 

ilmoittautunutta. Opastukset ovat 1,5h mittaisia ja ne sisältävät yhden noin 30min 

kävelyosuuden ulkona.  

 
1. Ma 4.5.2015 Lähtö: klo 12:00 Rautatientori, Mikonkatu. Päättyy klo 13.30 

Lapinlahti, Kieli:Suomi ja Portugali 

 

 
2. Ma 4.5.2015 Lähtö: klo 13.45 Lapinlahti. Päättyy klo 15:15 Rautatientori. 

Kieli:Suomi ja Englanti 

 

 
3. Ma 4.5.2015 Lähtö: klo 15.30 Rautatientori, Mikonkatu. Päättyy klo 17:00 

Lapinlahti. Kieli:Englanti 

 

 
4. Ma 4.5.2015 Lähtö: klo 17:15 Lapinlahti. Päättyy klo 18.45 Rautatientori. Kieli: 

Suomi ja espanja 

 

 

 

 

2. Laita tähän yhteystietosi. Keräämme yhteystiedot osallistujilta varmistaaksemme 

osallistujamäärän. Laitathan itsellesi ylös sen opastuksen/ opastusten ajan ja paikan, 

mihin ilmoittauduit. * 

Etunimi  
 

________________________________ 

Sukunimi  

 

________________________________ 

Matkapuhelin  

 

________________________________ 

Sähköposti  
 

________________________________ 

 

 

 

Lähtöpaikat: 

Rautatientori: Mikonkatu, tilauslinja-autopysäkki. Lapinlahti: Lapinlahden entinen 

mielisairaala. Porttien edessä parkkipaikalla. 

 

Muuta huomioitavaa: 

Olethan paikalla ajoissa. Pukeudu sään mukaan ja laita mukavat jalkineet jalkaan. 

Opastuksien aikana on ainakin yksi pysähdys ja pieni kävely teemaan liittyvään 

tutustumiskohteeseen. 

 

Suomi ja englanti, suomi & portugali & suomi ja espanja- opastuksilla bussiosuus on 

suomeksi ja vierailukohteen opastus vieraalla kielellä. 
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Huomioi lisäksi: 

Teemme yhteistyötä Lapinlahden Lähde -hankkeen kanssa 

www.lapinlahdenlahde.fi)  Suosittelemme, että varaat aikaa myös Lapinlahdessa 

vierailulle joko ennen opastusta tai sen jälkeen. Lue lisää ohjelmasta Uusimaa-viikon 

nettisivuilta.  

 

 

Tervetuloa mukaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapinlahdenlahde.fi/
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Liite 4  Palauteyhteenveto 

 

Sibelius, Sauna & Silence palaute 
 
1. Turvallisuus ja tunnelma opastuksen aikana (voit valita useamman vaihtoehdon) 
Vastaajien määrä: 11 
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