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Sustainability in Tourism -osahanke

- Tavoitteena koota yritysten tarvetta vastuullisen 

liiketoiminnan kehittämisessä ja vahvistaa 

osaamista 
- 1. Ympäristövastuullisuus, 2. sosiaalinen vastuu ja kulttuurillinen 

kestävyys, 3. taloudellinen vastuu, hankintaverkot ja logistiikka, 

4. oman vastuullisuuden kartoittamisen välineet + yrityskohtainen 

sparraus. 

- Työpajat Turussa ja Helsingissä syksyllä 2012

- Vastuullisen matkailun teemapäivä 2012

- Projektissa onnistuttiin välittämään yrityksille 

mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa



TINNO Kevät 2014

- Matkailutuotteet ostettaviksi – selvitystyö & 

tietoiskut

- Matkailun tulevaisuuden neuvontapalvelut 

Etelä-Suomessa –konsepti ja pilotti 

- Etelä-Suomen Tourism Roundtable 8.5.2014

- Etelä-Suomen matkailun yhteistyötyöpajat 

10.4 ja 8.5. -> TEM:in Roadmap

- Matkailun kehittäminen Länsi-Uudellamaalla

- Lentoyhtiömarkkinointiponnistus



Nykytila

● Matkailupalveluiden löytäminen ja 
ostaminen on suuressa murroksessa

● Verkossa on tarjolla jatkuvasti kasvava 
määrä matkailijalle suunnattuja 
palveluita

● Yhteisölliset ja mobiilit palvelut 
kasvavat nopeasti

● Monet yritykset ovat jo verkossa, mutta 
osa on vasta aloittelemassa

● Jo aiemmin on tutkittu monia 
ratkaisuvaihtoehtoja, mm. DMS-
tuotteita

Matkailutuotteet ostettavaksi 



Ongelman rajaus

Helppo 
ostaminen

Tehokas 
löytäminen

Parhaat käytännöt

Palveluiden löytämisen 
helpottaminen

Kaikki tuotteet 
myyntiin verkkoon

Matkailutuotteet ostettavaksi 



1. Palveluiden löytämisen helpottaminen

Perustetaan organisaatio, koordinoiva taho, jonka tehtäviä ovat:

1. Palveluhakemiston muodostaminen
2. Sähköisen kaupankäynnin lisääminen ja parhaiden 

käytäntöjen edistäminen
3. Palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden 

edistäminen

● Verkostoituminen, yhteistyö ja koordinointi alueen muiden 
matkailualan organisaatioiden, kuntien ja yrityksien kanssa

● Toiminta- ja toteutusmallin kehitys kaupalliselle asiakkaiden 
välitykselle. Tämä voi pohjautua esimerkiksi aiemmin 
suunniteltuun tulospohjaiseen kumppanuusmalliin.

Matkailutuotteet ostettavaksi 



2. Tuotteet myyntiin verkkoon

Kannustetaan niitä yrityksiä, jotka eivät 
ole vielä verkossa, tuomaan tuotteensa ja 
palvelunsa myyntiin verkkoon.

Suositus tuotteista, joilla pääsee helposti 
alkuun (jaoteltuna kokoluokan mukaan)

● Kotisivukone
● Magento, Viidakkostore, MyCashFlow
● Travelnet

Matkailutuotteet ostettavaksi 



Tärkein viesti

On tehty paljon tutkimuksia - nyt on konkreettisen 
toiminnan aika.

Matkailutuotteet ostettavaksi 



Matkailutuotteet ostettavaksi

SELVITYSTYÖN JALKAUTUS

• Avoin keskustelutilaisuus 7.4.2014

• Valmennukset matkailuyrityksille ja –toimijoille

− Porvoo 20.5

− Vantaa 21.5

− Espoo 23.5

− Järvenpää 26.5

− Raasepori 4.6

− Lohja 5.6

− Helsinki 9.6

• Opas 

• Syksyllä yritysvalmennukset 

ja tietoutta jakelukanavista
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Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut 

Etelä-Suomessa

Konseptoitu Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut Etelä-

Suomessa 

• Selvitetty neuvontapalveluiden nykytila alueella

• Kehitetty konsepti, toimintamalli ja jatkosuunnitelma

• Toteutettu pilotti (chat –palvelu, jatkuu 30.9.2014 saakka)

• Työ esitelty johtoryhmälle, lähetetään ohjausryhmälle, esitellään 

loppuseminaarissa

• Vastuu asioiden jalkauttamisesta kunnilla hankkeen jälkeen

• Tapaaminen matkailuneuvonnoille elokuussa

• Chat –pilotti jatkuu 30.9.2014 saakka

• Uudenmaan alueen yhteiset teemoittaiset markkinointivideot 

matkailuneuvontojen käyttöön (SoMe-kanavat) 
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Uudenmaan 

matkailuneuvontapisteiden sijainti

Päijät-Hämeen 

matkailuneuvontapisteiden

sijainti

Kanta-Hämeen 

matkailuneuvontapisteiden sijainti

Matkailija ei tunne 
kuntarajoja.
Matkailijaa tulee pystyä ohjaamaan 
kiinnostustensa pariin yli kuntarajojen.



Yhteenveto: Matkailun 
neuvontapalveluiden nykytila

ASIAKASPALVELIJA MATKAILIJAT

Resurssit laadukkaaseen 

sisällöntuotantoon
Tarpeita vastaavan sisällön 

löytyminen nopeasti ja helposti

Ma-Pe, 09:00-16:00

Toimistoajat

24/7

Tarve tiedolle toimistoaikojen ulkopuolella, 

kaikissa matkan vaiheissa

Kuntarajojen sisällä toimiminen, 

seudullisen kokonaisuuden 

hahmottaminen

Ei näe kuntarajoja, 

eikä välitä niistä. 

Palvelun vastaaminen 

asiakkaiden tarpeeseen

Kehittämisen kohteet voidaan jakaa nykytilan kartoituksen pohjalta seuraavasti

› Yhteistyö palvelutavoissa, tiedon jaossa ja sisällöntuotannossa

› Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittäminen ajasta ja paikasta riippumattomiksi

› Sähköisten palveluiden kehittäminen



Digitaaliset palvelut sijaitsevat fyysisissä palvelupisteissä. 

Tarvitaan parempia digitaalisia 
palveluita helpottamaan matkailijan 
palvelua ajasta ja paikasta 
riippumatta.



Yhdessä tunnistetut, ensimmäiset kehityskohteet

1. Lähdemme edistämään yhteistä hakukonenäkyvyyttä 

ja teemasisältöjen löydettävyyttä Kokoonnumme päättämään yhdessä seudulliset teemat ja 

näille teemoille hakusanat / hashtagit. Ryhdymme yhdessä tuottamaan sivuillemme sisältöjä, jotka 

vastaavat näihin teemoihin

2. Otamme visithelsinkiregion.fi -osoitteen haltuun Teemme siitä seudullisen laskeutumissivun 

ja hakukoneen helpottamaan siirtymistä eri kaupunkien sivustojen ja sisältöjen välillä.

3. Sitoudumme jakamaan parhaita käytäntöjä ja hyväksi havaitsemiamme toimintatapoja 

Kokoonnumme yhteisiin tapaamisiin 2-4 kertaa vuodessa ja perustamme yhteisen sähköisen 

foorumin, jossa jaamme tietoa.Perinteinen asiointi palvelutiskillä, kirjeitse ja puhelimella korvautuu 

useissa tilanteissa palveluilla verkossa. Sähköisestä asioinnista on tulossa arkipäivän normi, johon 

ihmiset ovat tottuneet ja jota he osaavat myös vaatia. Asiakkailla voidaan verkossa tarjota 

entistäkin parempaa ja oivaltavampaa palvelua, eikä palvelun saaminen ole enää rajattu tiettyyn

aikaan tai paikkaan.

Matkailuneuvonnan näkökulmasta tärkeää on vapauttaa henkilöresursseja tuottamaan sisältöä,

sillä kiinnostavan sisällön merkitys korostuu ja löydettävä sisältö tavoittaa matkailijat matkan 

kaikissa vaiheissa.

Nykyaikaisten palvelujen kehittämisessä ei ole enää kyse vain esitteiden sähköistämisestä, vaan 

vuorovaikutteisten sisältöjen tarjoamisesta. Fyysisessä palvelupisteessä viihtyminen ja mahdollisuus käyttää 

langattomasti sähköisiä sisältöjä tableteilla ja omilla päätelaitteilla korostuu.

Kaikkien eri sisällöntuottajien ja sidosryhmien on tärkeää kokea tulevaisuuden palveluneuvonnan ideointi 

omakseen. Eteläisen Suomen yhteistyö rakennetaan sähköisten palveluiden keinoin. Hyvin rakennettu 

palvelu mahdollistaa kuntien, paikallisten toimijoiden ja muiden asianosaisten välisen keskinäisen 

kanssakäymisen ja sisältöyhteistyön, joka tähtää lisäarvon tuottamiseen ja informaation korkeaan laatuun.

Milloin vain, 
missä tahansa, 
seudullisessa 
yhteistyössä

Eteläisen Suomen matkailun 

neuvontapalvelut tulevaisuudessa 



Seudullisen 
kehittämisen 
tiekartta

Asiakaspalvelu-chat käyttöön kaikille kunnille

Visithelsinkiregion.fi haltuunotto

Asiakaspalvelu-chatin pilotointi

Mobiili-chatin prototyyppi ja testaus

Asiakaspalvelu-chatin yhteyteen asiakaspalautekysely ja asiakaspalautteiden systemaattinen hyödyntäminen

2014 2015

Sähköinen forum tiedonjakoon: Facebook-ryhmä / jatkuva tiedonjako ja yhteydenpito



Lentoyhtiömarkkinointiponnistus

toteuttaa destinaatiomarkkinointia lentoyhtiön 

lähtökaupunkiin Moskovaan

• Viraalivideokampanja; 

kilpailutettu tuotanto + markkinointi; lyhyt video, joka 

markkinoidaan sähköisissä kanavissa Venäjälle

• Video kuvataan kesällä, valmis elokuun alussa

• Laskeutumissivuiksi valittu Visit Helsingin Day 

Trips From Helsinki –sivut, joista tehdään 

venäjänkielinen versio

• Markkinoidaan elo- syyskuun aikana
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Eteläisen Suomen matkailun yhteistyö 

• Työpajat 10.4 ja 8.5
• Osallistujat: Etelä-Suomesta matkailun kehittäjätahoja ja 

yrityksiä, jotka tekevät kv. Markkinointi

• Toimitettu TEM:lle tiekartta ehdotuksiksi 
Etelä-Suomesta
• Suomen matkailun verkkonäkyvyys maailman kärkeen 

• Helsingin seudun kansainvälinen yhteismarkkinointiprojekti

• Wellbeing in Hel (Hyvinvointi)

• Urban Nature

• Kulttuurimatkailun kehittäminen

• Matkailuyhteistyön toimintamallit

• Helsinki Port City -Länsisataman matkailupalveluiden 
kehittäminen
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Etelä-Suomen Tourism Roundtable (ESTR)

• Eteläisen Suomen matkailun yhteistyö 

työpajassa 8.5.2014 esitetty ehdotus 

Roundtablen toimintamallista tulevaisuudessa

• 4. tapaaminen Helsingissä 8.5.2014

• Seuraava tapaaminen syksyllä 26.8; päätetään 

toiminnasta hankkeen jälkeen
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Eteläisen Suomen matkailun 

yhteistyöryhmän tehtäviä

• Alueen matkailun tulevaisuuden suunnittelu 
yhdessä (ml. yhteiset hankkeet)

• Alueen yhteisen matkailuvision työstäminen

• Tiedon jakaminen (ml. rahoitus)

• Matkailun edunvalvonta

• Kv. Markkinointiyhteistyön kehittäminen
• Alueen yhteisistä kärjistä sopiminen

• Ennakointi ja tilastointi
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Työryhmän edustajat

Alue-edustajat

• 1-2 yhteistä edustajaa alueelta

alue päättää ja nimeää keskuudestaan edustajan ja 
varaedustajan (ml. yritykset, kehitysyhtiöt ja 
oppilaitokset) ?

• Alue? 

Maakunta / Seutukunta

Lisäksi kansalliset edustajat

• TEM

• MEK/Finpro

• Muita? 
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TINNO Syksy /30.9.2014 

- Matkailutuotteet verkkoon ostettaviksi 

yritysvalmennukset ja seminaari jakelukanavista

- Matkailun tulevaisuuden neuvontapalvelut konsepti:
- Tapaaminen matkailuneuvonnan henkilökunnalle

- Teemoittaiset markkinointivideo

- Lentoyhtiömarkkinointiponnistus
- Viraalivideo, Day trips from Helsinki –nettisivut venäjäksi, 

markkinointi

- Etelä-Suomen Tourism Roundtable 26.8.2014 

- Matkailunkehittäjätahojen kartoitus Itämeren alueella 

- Hallinnolliset työt; OHRY, JORYT, seuranta-, ja 

loppuraportit, maksatushakemukset



TINNO –osahankkeen taloudellinen tilanne
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Osaprojektin kustannusarvio

Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä

2012 2013 2014
1. Henkilöstökustannukset 46 636 € 198 781 € 152 000 € 397 417 €

2. Ostopalvelut 2 864 € 151 396 € 277 499 € 431 759 €

3. Matkakustannukset 900 € 5 493 € 7 707 € 14 100 €

4. Kone- ja laitehankinnat 0 € 0 € 0 € 0 €

5. Rakennukset ja maa-alueet 0 € 0 € 0 € 0 €

6. Vuokrakustannukset 2 845 € 19 909 € 9 457 € 32 211 €

7. Toimistokulut 2 199 € 3 338 € 7 176 € 12 713 €

8. Muut kustannukset 725 € 6 441 € 11 303 € 18 469 €

9. Luontoissuoritukset 0 € 0 € 0 € 0 €

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 56 169 € 385 358 € 465 142 € 906 669 €

10. Tulot

NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 56 169 € 385 358 € 465 142 € 906 669 €

Tiedot siirtyvät kustannusten 

erittelystä suoraan tähän 

yhteenvetotaulukkoon.



TouNet -seurantaraportti

Projektiin mukaan tulleet yritykset

Tavoite yhteensä 350

Toteuma 31.12.2013 345

Projektiin mukaan tulleet organisaatiot

Tavoite yhteensä 40

Toteutuma 31.12.2013 59
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TouNet –Tourism Development in 

co-opetition in Southern Finland and 

Baltic Region

Uudenmaan liitto

Projektipäällikkö Karoliina Korpela, 
050 3494 164
karoliina.korpela@uudenmaanliitto.fi

Länsi-Uudenmaan matkailukoordinaattori Jukka Punamäki, 
044 7131 753
jukka.punamaki@uudenmaanliitto.fi

Palvelukoordinaattori Terhi Hakkarainen, 
040 7006 819
terhi.hakkarainen@uudenmaanliitto.fi

Projektikoordinaattori Nina Järveläinen, 
040 3520 008

nina.jarvelainen@uudenmaanliitto.fi
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