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“Kanava josta voidaan ostaa tarvitaan. Mutta kun hankkeita on jo muutamia ollut 
ja mitään kannustavia lopputuloksia ei ole syntynyt, ristiriitainen tunnelma.” 
 
“Odotan, että keksitään ratkaisu myyntiin ja ostamiseen, jotta saadaan hommaa 
eteenpäin.” 
 
“Kuinka saataisiin pääkaupunkiseutu nousuun. Myynti on tärkeää, mutta myös 
koko alueen brändäys tarpeen.” 
 
“Verkkoläsnäolo” 
 
”Laaja-alaista näkökulmaa toimintaan”. 
 
”Tahtotilaa on ja matkailutuotteet halutaan verkkoon ostettavaksi.” 
 
”Halutaan löytää verkkoportaalia ketterämpi ratkaisu, joka ei vaadi operatiivisesti 
niin paljoa” 
 
Projektissa on tehty paljon työtä ja tutkimuksia. Mutta tämän projektin 
tavoitteena on, että mennään eteenpäin. 
 
Mun kysymyksiä:  

 Mikä on mennyt pieleen aiemmissa yrityksissä? 
 
Projektin taustat: Karoliina Korpela 

 Smart Tourism: digitaalisten tuotteiden esittely matkailutoimijoille 
 Asiantuntijat avaamassa digitaalisuuteen liittyviä teemoja (venäjän some, 

kosketusnäytöt jne) 
 Tulospohjainen kumppanuusmalli  (vaatii verkkokaupan). 
 Venäjän ja Kiinan markkinoiden ja uusien palvelutuotteiden huomiointi 
 Matkailuyrittäjille rahoitustilaisuudet 
 Etelä-Suomen tourism roundtable 

 
Mihin kaupan ala on menossa: Arhi Kivilahti 
 
Miksi kotimainen kauppa on jämähtänyt paikalleen? Menestys jarruttaa uuteen 
murrokseen vastaamista. Perinteiset liiketoimintamallit ohjaavat yrityksen 
toimintaa, asiakkaat eivät osaa kertoa mitä he haluavat tulevaisuudelta. 
Niin kauan kuin yritys pysyy mukavuusalueellaan, on kaikki ihan hyvin, mutta 
kun mennään epämukavuusalueelle ollaankin vaikeuksissa. 
 
Ei haluta muuttua, kun se ei vaikuta suoraan liiketoimintaan.  
Amazon on hyvä esimerkki murroksesta. 
Barnes & Noble: Omassa liiketoimintamallissaan ollut perinteisesti erittäin hyvä 
ja osannut muuttua omalla alueellaan. Mutta Amazon tuli uudella kulmalla. 
 



Verkkokauppa aiheuttaa puheenaihetta ja huolta. Keskustelua käydään 
kaikkialla muualla paitsi kaupan toimesta. 
 
Isot verkkokaupat vievät asiakkaita kotimaiselta kaupalta. 
Toistaiseksi verkkokauppa on vielä marginaalisessa osassa monilla toimialoilla. 
Tyyntä myrskyn edellä? Tulevaisuus tapahtuu nyt. 
 
Kykeneekö kotimainen kauppa mukautumaan.  
 
Aina halvalla ja kaikki mahdolliset tuotteet. Jos asiakasta motivoidaan hinnalla, ei 
ole muuta syytä tulla kauppaan. Aina paras hinta ja suurin valikoima: 
 
”Oma ajatus: Asiakas tarvitsee koko valikoiman kerralla. Samasta kaupasta tulee 
saada kaikki mitä tarvitaan.” 
 
”Showroomin on mahdollisuus, hyvä palvelua jne ks arhin esitys)” 
 
Paikallisuus - harvoin siirtyy verkkoon. Tuoreus, ajankohtaisuus, heti mukaan.  
Digitaaliset myymäläkonseptit, katalogeista tilaaminen. Myymäläympäristön 
tulee puhutella ja olla kokemuksellinen. Digitaalisuuden rooli tulee olla asioinnin 
nopeuttaminen ja helpottaminen. Esim. jonottamisen poistaminen.  Kaiken 
ytimessä on ihmisten välinen kohtaaminen. Myymälä korostaa brändin ydintä, 
mitä ollaan, mistä tullaan ja mihin ollaan menossa. Ihmiset eivät osta sitä mitä 
myydään vaan sitä mitä myytävä tuote edustaa.  Oma ajatus: Elämykset ja niiden 
myyminen! Elämysten paketointi ostettaviksi kokonaisuuksiksi. 
 
Miksi olemme olemassa ja mitä edustamme. 
Whole foods: kommunikoi sitä mitä olemme ja mitä edustamme.  
Verkkokaupassakin sisältöjen ja merkityksen rooli on vielä pieni, vaikka sisällöt 
ja tarinat ovat nimenomaan se syy, miksi ihmiset kiinnostuvat. 
 
Oma ajatus. Puhutaan kuluttamisesta yleensä ja kilpailemisesta ihmisten 
ajankäytön kanssa. Isot toimijat  vievät huomion ja heidän verkkonäkyvyytensä on 
suurempi kuin pienillä. Ihmisillä ei ole aikaa kaivaa esiin tietoja, joiden 
oikeellisuudesta ei voi olla varma. 
 
Näkemystä, aktiivisuutta, pitkäjänteisyyttä. Verkkokauppa ei ole nopea tapa 
tehdä rahaa.  Uskallettava lähteä tekemään, edettävä strategisesti ja 
päättäväisesti. 
 
 
Onko monikauppiasmalli tuttu: 
Kustannussyiden vuoksi, haluttiin luopua kuluista ja lähteä 
monikauppiasmalliin. Kivijalka tekee paljon sitä, että varastot yhdistetään.  
 
Kuinka parantaa verkkonäkyvyyttä. 
 
 
”kiitos kun toit kansainvälisiä caseja” 



Saatiin joka kuukausi tarjouksia samoista tuotteista mitä käytettiin.  
Ei perinteisiä ja raskaita verkkokauppoja, vaan jotakin mitä voidaan monistaa 
maailmalle. 
 
Matkan varaaminen on eriasia kuin se että ostetaan housut.  
Tarinankerronta on meidän ydinjuttu. Niitä pitää kertoa eri paikoissa. Kuinka 
autamme eri paikoissa. Kuinka saadaan tarinan sisältöä esiin ja näkyvin. 
 
Google merchandise, kun markkinoit tarpeeksi hyvin omalla sivulla, se nousee 
myös. Amazonin marketplace.  Eirlaiset yhteisöt. Kuinka voidaan myydä jotain 
mikä on tiettyyn aikaan ja paikkaan sitoutuneita. 
 
Vertaisinformaatio on tärkeää. Zalando. Palveluiden ostaminen eikä myynti.  
Kampaajan varaaminen, siivoojan varaaminen.  
 
Ihmiset jotka tykkäsivät tästä tykkäävät myös tästä. Suosittelualgoritmit. Tarkka 
kategorisointi, metadatan kuvailutieto, ryhmittely avainsanojen mukaan.  
 
Kaupalta helposti unohtuu aito asiakkaan ajattelu. Pitäisi ajatella mikä on 
asiakkaalle helpointa. 
 
Netti on tiedonkeräämisen väline. Kun asiakas saa tarpeeksi usein meiltä kaiken 
mahdollisen, asiakas palaa. Zappos (benchmarkkaa!): puhelinpalvelu 24 h, 
kolmen vaihtoehdon tarjoaminen verkosta, halvimman tarjoaminen.  
 
Mikä oli esityksen pääasiallinen sanoma?  
Asiakas, rohkeus 

 Maailma muuttuu ja kauppa muuttuu toimialasta riippumatta. Kauppa on 
aina mukautunut ja mukautuu jatkossakin, täytyy olla rohkeutta nähdä ja 
tehdä asiat uudella tavalla. 

 
 Asiakkaan näkökulma, kaikki mitä tehdään, tehdään asiakkaan 

näkökulma esillä. Oman toiminnan perusajatus pitää pitää kirkkaana. 
Sähköisyys tulee joka tapauksessa. On uudistuttava. 

 
 Asiakaslähtöisyys, pitkäjänteisyys, suosittelut ja tarinat. 

 
 Pitää olla rohkea, pitää uskaltaa erottua 

 
 Tarinoiden yhdistäminen ostamiseen, elämän helpoksi tekeminen 

asiakkaalle 
 
Millaisen tunnelman se jätti?  
Muutosjännitys ja mahdollisuudet 
 
Ollaan tekemisissä monimutkaisten ja pitkällisten prosessien kanssa, joihin ei ole 
oikotietä. Helppoa ja yksiselitteistä ratkaisua ei ole, täytyy löytyää paras 
mahdollinen ratkaisu tähän tilanteeseen 
 



Hyvä alustus, focus löytyi: asiakkaan näkökulma pidettävä kirkkaana. Hyvät 
benchmarkit, haetaan laajasti esimerkkejä ja benchmarkata 
 
Epävarma mutta toiveikas fiilis 
 
Muutos pelottaa aina, mutta suhtaudutaan positiivisesti ja uskalletaan 
 
Ollaan menossa eteenpäin ja ylöspäin. Ei olla tekemässä pyörää uusiksi, mutta 
halutaan toimiva juttu 
 
Mitä se merkitsee työni kannalta? 
Yhteistyö, verkostoituminen  
Pitää selvittää mikä oikeastaan on tärkein tavoite. Saada tuotteet myyntiin vai 
saada tuotteista ja palveluista kertovat tarinat näkyville. Ollaanko sittenkin 
tekemisissä myyntikanavan sijaan sisältöstrategian kanssa.  
 
Uutta intoa, ollaan menossa oikeaan suuntaan. Vaikka sähköisyys on tärkeää, 
lähtökohta on se, että tuotteen pitää olla kunnossa ennen kanavaa. Se joka keksii 
parhaan idean, voittaa. 
 
Kyse ei ole vain markkinointiasiasta, vaan aidosta yhteistyöstä 
 
Jatkuvan muutoksen hyväksyminen on osa työtä joka päivä 
 
On pysyttävä kehityksen kärjessä 
 
Mitä minun täytyy tehdä seuraavaksi?  
Pilotointa ja eteenpäinmenoa, action! 
(Benchmarkata zapposta) 
 

 Asaiakasnäkökulma, ei politiikka tai kotiseuturakkaus edellä. Yritetään 
kekisä jotain aivan uutta. Luovuus alkaa, kun rahat loppuu. 

 
 Tutkimusta ja selvitystä 

 
 Pitää selvittää, mitä asiakas haluaa 
 Täytyy olla hereillä ja seurata aktiivisesti uusia juttuja. 

 
 Täytyy olla rohkea ja uskaltaa erottua. 

 
 Pitää opiskella, luoda ja verkostoitua. 

 
 
Nykytilanne 
 

 Palveluntuottajat tarvitsevat tiedon  kuratointia.  Internetpalvelut 
tarjoavat reittejä palvelutuottajien sivuille ja kuratointiin ja 
matkailuasioiden löytämiseen. Tarvitaan hyvää hakukoneoptimointia.  



 Tarvitaanko matkailuportaaleja, joissa on kuratointia, paketointia ja 
ostamista?  

 Miten saadaan ihminen ostamaan helposti löytämänsä palvelu?  
 Internetpalvelut (booking.com) tarjoavat ostamista, palveluntuottajat 

voivat suoraan tarjota ostamista.  
 
Tällä hetkellä tilanne yrityksissä esim: 
 
Kuinka saadaan asiakas sivuillle? Asiakas lukee tuotekuvauksen, listan 
lähdöistä ja ostaa. Privaattilähtöjen ostaminen varauskalenterista 
varaamalla. Nostot sosiaalisessa mediassa tuovat väkeä omalle sivulle. Ei 
ole muuta paikkaa verkossa jossa palvelua tarjottaisiin. 
 
Paljon sivuille sisääntuovia linkkejä eri matkailupalveluissa. Ollaan 
mukana mutamassa mökkiportaalissa esim. Saksassa. Jolloin ostaminen 
menee heidän verkkokaupastaan. Ollaan mukana Booking.comissa. 
Omilta sivuilta ei toistaiseksi voi ostaa, mutta tulossa varausmahdollisuus 
ja maksumahdollisuus. Pullonkaulana on maksaminen. Booking.comissa 
ei ole luottokorttiominaisuutta, käytetäänkö paypalia vai mitä 
maksutaapaa. Aina kun tulee varaus, se tulee merkata moneen paikkaan. 
Mitä useammassa palvelussa oma tuote sitä, on, sitä enemmän joutuu 
tekemään työtä jotta varauskalenterit pysyy ajan tasalla. Kuinka 
järkiperäistetään? Tullaanko pois Booking.comista?  Sitä kautta ei tule 
kovin paljoa varauksia ja varauksia ei tarvitse maksaa heti, monia 
varauksia jää lunastamatta. 
 
Booking.com on intercomin kanssa, joka on lomarenkaan kanssa. 
Isommat varausjärjestelmät  hoitaa päivitykset automaattisesti. 
 
Oma verkkokauppa, jossa kaikki palvelut automatisoituja, tilaukset, 
maksut jne. Museot toimittavat tuotteet. Hakukoneiden ja museoiden 
sivuilta tullaan mutta palvelu tapahtuu omassa verkkopalvelussa. 
 
Sähköpostien kautta varaukset, omaa nettisivua ei ole. 
 
Sami:  
Kuratointipalveluiden avulla voidaan ryhmitellä tuotteita. Tällä hetkellä 
matkailija joutuu käymään yksittäisten palveluiden kautta ostamassa 
valitsemansa tuotteet.  Olisiko tulevaisuudessa mahdollista että on 
kuratoiva palvelu? 
 
Jos systeemit tukisivat toisiaan. 
Varausajankohdista: lennot varataam aiemmin ja muut kohteessa 
tapahtuvat asiat varataan myöhemmin. Dynaamisen paketoinnin 
ongelmat on ajankohdissa. 
 
Kuinka palveluidentuottajat pystyvät ylläpitämään varaustietoja yhdessä? 
Järjestelmän täytyisi olla aika fakiiri että osaisi kommunikoida tuhansien 
palveluiden kanssa? 



 
Jaana: edustamme tuhansia palveluita ja pyrimme tarjoamaan sitä että 
tieto löytyy ja sivuille löydytään. Meillä on sitä tietoa palhjon joka 
paikassa ja niihin palveluihin on investoitu. Sen hyödyntäminen niin, ettei 
tarvita fyysistä yhtä verkkokauppaa johon kaikki on sijoitettu. Ollaan 
nähty monta kertaa et on epäonnistuttu. Meilä voisi olla yritysten 
kohdalla killike jota kautta pääsee ostamaan ja sama killike yrittäjän 
sivuilla. Miten saadaan suosittelutoiminto mukaan ostamistapahtumaan? 
 
Markkinoinnin ja viestinnän yhdistäminen. Tärkeää saada ihmiset 
kiinnostumaan ylipäänsä tulemaan Suomeen. Saadaanko viestiä ja 
houkuttelevuutta vielä enemmän asiakkaille. On niin paljon palveluita, 
joista ihmiset eivät tiedä. Internet ja sosiaalinen media mahdollistavat 
tiedon ja tarinoiden kertomisen.  
 
OIs hyvä jos kaikkien tuotteet ois jossain myynnissä mutta paketit ois 
amattilaisten tekemiä.  
 
Dynaamisuutta pystytään tekemään yli portaalien rajojen. Kaikkien 
yrittäjien pitää päivittää tiedot kaikkiin eri portaaleihin, näkyväksi 
haluaville yrittäjille. 
 
Onko mahdollista että kaikki yrittäjät laittavat tiedon verkkoon mille 
hyvänsä valitulle sivulle ja sielät tieto valuu eri kulmiin. 
 
Google ei tykkää siitä, että sama tuote on samoilla teksteillä ja kuvilla eri 
paikoissa. Välittäjä hyötyy enemmän kuin yrittäjä. Yrittäjillä pitäisi olla 
parhaat tiedot ja parhaat kuvat joita markkinoidaan. 
 
Yritykset haluavat keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja halauvat että 
tuotteita markkinoi joku muu.  
 
Näkyvyyden hankkiminen on tärkeää ja siihen yrittäjät tarvitsevat apua. 
Tuoterajapinnan heittäminen moniin eri palveluihin olisi mainiota, mutta 
olisi hyvä myös säilyttää palvelun myynnin mahdollisuus omilla sivuilla.  
 
Jukka: Mitä on tehty tähän mennessä? 
Tulospohjainen kumppanuusmalli –selvitys. Ristiinmarkkinoinnin 
selvittäminen, yritykset mukaan maksamaan esim liikevaihdon mukaan 
tai vuosittaisella könttäsummalla mukaan alueportaalin sivuille. On 
epäreilua isoille ja pienille toimijoille ja siksi kaikki yritykset eivät lähde 
mukaan yhteiseen toimintaan. 
Löydettiin tulospohjainen kumppanuusmalli, jossa yritys maksaa 
ainoastaan tulleista asiakkaista. Riskivapaata yrityksille, jolloin mukaan 
kannattaa tulla.  Yrityksen voivat markkinoida toisiaan ja saada 
kompensaatiota. 
 
On paljon esim kalastusoppaita jotka tekee kuntarajojen yli. 
 



Näkyvyys pitää jossain saada aikaan. Affiliate ohjaa rahat sille, joka on 
tehokas. 
 
Syy, miksi ei viety eteenpäin, kaikki yrittäjät ei ole valmiita lähtemään 
mukaan. 
 
Upotettava nappula kaikille sivuille. Jokainen voisi pitää kevyesti yllä 
omia tietojaan. Ei tarvitakaan kaikki hotelleja mukaan. Monikauppiasmalli 
kuten kalastaja.com satoja yrittäjiä jotka toimivat yhteen yhteisellä 
alustalla ja keskustelevat.  
 
Teemojen mukana hakeminen. 
 
Verkkokaupassa moni museo, alusta prospercart? Ei ole 
monikauppiasmalli mutta siihen on tehty monia eri räätälöintejä. Yhdellä 
portaalilla myynnissä mone eri palvelut. Tuotteiden myyntiä. Käytössä 
checkout. 
 
Paypal-maksunappula, sinne laitetaan hinta ja sieltä ulee viesti että 
maksu on toimitettu. Onko riittävä ratkaisu?  Kustannukset huolettaa.  
 
Dynaaminen paketointi ei ehkä sittenkään ole hyvä asia. Jos se ei tuo 
lisäarvoa, paypal –killike voisi riittää.  
 
Tällä hetkellä näyttää sillä, että asiakkaat vasta paikan päällä varaavat, ja 
mobiililaitteilla. Voisiko dynaaminen paketointi olla muistilista / 
ostoslista. 
 
Timeout: mihin mennään konerttiin illalla. Markkinoinnilla pitää olla 
kotiosoite mihin ohjataan. Hakukoneotomointi ja hakusanat teemoille, 
joihin kaikki laittavat panostuksensa. Markkinointirahat 
hakukoneoptomointiin ja hakusanamainontaan, jotta noustaan googlen. 
Kaikkien tuotteiden noustava googlessa. 
 
Tripadvisorit ohittaa portaalit  ja se tulee huomioida myös. 

 
Tulevaisuuden visio / Kun sähköisen liiketoiminnan 
ratkaisu on kehitetty 
 

Mitä se tekee? 
Se toimii alueen yhtenäisenä hakemistona, suosittelumekanismina, 
verkkokauppana ja tarjoaa elämyksiä eri kohtaamispisteissä 
 
Mitä se ei tee? 
Se ei vaadi kohtuuttomia, ei ole ikinä valmis, ei ratkaise kaikkia 
ongelmia kerralla, ei toimi ilman ihmistyötä 
 
Mitä resursseja sen valmistamiseen ja käyttämiseen käytetään? 



Vaatii henkilötyöpäiviä ja paljon. Vaatii sisältöstrategian 
karotittamista ja oikeanlaista ohjeistusta pienemmille yrityksille, 
kuinka verkkoon lähdetään ja kuinka omaa verkkoläsnäoloa voi 
kasvattaa. Läsnäolo pidemmän päälle johtaa myyntiin. Tarvitaan 
sisällöntuotantoa, hakukoneoptimointia, myyntikanavasta 
huolehtimista, tarinoiden kirjoittamista 
 
Mitä arvoja se noudattaa? 
Kaikkien mukaan lähtevien pitää hyötyä. Edesauttaa kestävää ja 
strategian mukaista matkailua etelä-suomessa. 
 
Mitkä ovat sen olennaisimmat ominaisuudet? 
Helppokäyttöisyys, selkeys, päivitettävyys 

 
 
Visit Helsinki: portaali on mutta onko mahdollista saada joku yhteinen 
ratkaisu josta kaikki löytyy 

 
Mitä se tekee 
Helpottaa ja mahdollistaa ostamisen 
Automaattinen, älykäs, mahdollistaa ostamisen monesta paikasta 
 
Ei tee 
Ei työllistä, ei rajoita yrittäjän innovatiivisuutta 
Ei ole kankea ja kallis 
Ei tee markkinointia toisten puolesta 
Ei rönsyile, ei ole portaali 

 
Resurssit 
Hyödyntää älykästä, avointa dataa 
Alan ulkopuoliset toimijat 
Myynnin asiantuntijat, kaupunkien, yritysten henkilökuntaa 
 
Arvot 
Alueen yhteisesti sovitut arvot 
Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, hauska, helppo 
Helppous luotettavuus hauskuus 
 
Ominaisuudet 
Asiakasystävällisyys 
Myyvyys 
Edullisuus 
Helppo 
Houkuttelee kokeilemaan. 
 
 


