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1. Hyvinvointimatkailun nykytila  
Hyvinvointimatkailu on uudessa Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartassa 2025 valittu 
yhdeksi kehitettäväksi kärkiteemaksi.  
 
Suomen vapaa-ajanmatkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä kansainvälisillä matkailumarkkinoilla 
ovat luonto, vesi, metsät ja erämaat sekä niiden tarjoamat aktiviteettimahdollisuudet. Etenkin 
Pohjois- ja Järvi-Suomessa sekä saaristossa luonnon merkitys matkailussa korostuu.  Tämä pätee 
myös hyvinvointimatkailun osalta, kun haetaan laadukkaita, kokonaisvaltaisia elämyspalveluita 
jotka tuottavat sekä fyysistä että psyykkistä mielihyvää. 
 
Suomen matkailuelinkeinon hyvinvointimatkailutarjonta on kehittynyt MEKin vuonna 2005 
teettämän peruskartoituksen jälkeen, mutta tarjonta on edelleen rajoittunutta ja viestiltään 
epätarkkaa. Potentiaalisille asiakkaille ei muodostu kokonaiskäsitystä siitä, mitä meillä on tarjolla 
eikä etenkään siitä, kuinka tarjontamme voisi vastata heidän tarpeisiinsa. Hyvinvointimatkailun 
koko potentiaalia ei maassamme ole vielä riittävästi tunnistettu. 
 
Vuoden 2008 alussa valmistui hyvinvointimatkailun tuotetarjontakartoitus, joka selvitti, mitä 
hyvinvointipalveluita markkinoitiin ulkomaalaisille asiakkaille vuonna 2007 alueorganisaatioiden 
esitteissä ja Internet-sivuilla. Lisäksi selvitettiin palveluiden markkinointia tärkeimmissä Internet-
portaaleissa, tärkeimpien incoming-toimistojen toimesta ja kahdessa hyvinvointihankkeessa 
(Itähyvä ja Lappi Wellbeing). Samalla analysoitiin myös sitä tapaa, jolla palveluita kyseisissä 
kanavissa markkinoitiin. 
 
Tarjontakartoituksen perusteella hyvinvointitarjonta Suomessa keskittyy Lappiin, Kuusamon 
alueelle, Ahvenanmaalle, Pohjois-Savoon ja Pohjanmaalle.  
 
Hyvinvointituotteiden näkyvyys on tarjontakartoituksen mukaan vielä heikko. Sekä esitteissä että 
Internet-sivuilla tuotteet usein katoavat muiden tuotteiden joukkoon. Hyvinvointituotteet ovat 
harvoin oman otsikkonsa alla. Niitä löytyy kokousmatkailun, majoituksen, talvituotteiden jne. alta ja 
asiakkaan on siksi vaikea löytää etsimäänsä. Esim. Internetissä hakusana hyvinvointi tuottaa 
suomalaisilla sivuilla harvoin tulokseksi selkeää listaa alueen/tarjoajan hyvinvointipalveluista. 
 
Hyvinvointimatkailu on maailmalla kasvava trendi ja sen taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat 
(ks. SRI Internationalin tutkimus ”Spas & the Global Wellness Market”). Suomella on hyvät 
edellytykset tulla merkittäväksi hyvinvointimatkailukohteeksi luontaisten vetovoimatekijöidemme ja 
eri alojen välisen yhteistyön avulla. 
 
Tässä strategiassa huomioidaan valtakunnallisen matkailustrategian tavoitteet ja strategia 
toteuttaa omalta osaltaan kansallisia tavoitteita, erityisesti matkailuverkostojen vahvistumista ja 
yritysten kasvun ja kehittymisen tukemista. 
 
Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia on laadittu Matkailun edistämiskeskuksessa vuonna 2014 
ja sen kirjoittamisessa päävastuu oli laatimiseen osallistuneella laajalla asiantuntijapiirillä. 
Hyvinvointimatkailun strategiatyöryhmään osallistuvat tahot on lueteltu strategian sivulla 18. 
Strategia luo suuntaviivat hyvinvointimatkailunmatkailun kehittämiselle niin valtakunnan kuin 
aluetasolla. Strategia on voimassa vuoteen 2018 saakka ja se keskittyy kansainvälisille 
markkinoille tähtäävään vapaa-ajan matkailuun. 

http://www.sri.com/sites/default/files/publications/gss_sri_spasandwellnessreport_rev_82010.pdf
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 1.1. Suomalainen hyvinvointiloma 
 
Suomen matkailutarjonnan yleisiä painopisteitä ovat erilaisten kohteiden tarjoamat luontoon 
pohjaavat monipuoliset aktiviteetit, luonnon tarkkailu, saunaelämys, rauhoittuminen ja hiljaisuus 
sekä näiden vastapainona kulttuuritarjonta ja monipuoliset tapahtumat. Suomeen tullaan 
mökkilomalle rentoutumaan ja irrottautumaan arjesta, kylpylöihin virkistäytymään ja viihtymään ja 
vaikkapa luonnon keskellä sijaitsevaan hotelliin nauttimaan ympäristöstä, mutta myös 
kaupunkilomalle urbaania hyvinvointilomaa viettämään. Ilman suurempia muutoksia nämä ovat 
laskettavissa jo sellaisinaan hyvinvointimatkailunimikkeen alle.  
 
Suomalaiselle hyvinvointilomailijalle tyypillistä on hyvän olon hakeminen liikunnan kautta. Tässä 
hän eroaa jossain määrin kansainvälisesti katsoen muista kansallisuuksista, vaikka erilaisia 
aktiviteetteja alkaakin näkyä teeman puitteissa myös muissa maissa. Mm. sauvakävelyä tarjotaan 
kansainvälisissä hyvinvointipaketeissa nimenomaan suomalaisena aktiviteettina. Tärkeää on 
kuitenkin erottaa, että hyvinvointimatkailija poikkeaa varsinaisesta aktiivilomailijasta siinä, että 
hänen lomansa päämotiivina eivät ole aktiviteetit, vaan oman itsensä ja kuntonsa hoitaminen. 
 
Saunaelämys on keskeisimpiä suomalaisen hyvinvointimatkailun sisältöjä. Ulkomailla on jo vuosia 
käytetty suomalaista saunaa myyntivalttina hyvinvointimatkailumarkkinoinnissa. Meillä tätä saunan 
vetovoimapotentiaalia voidaan hyödyntää vielä paremmin.   
 
Mainituista syistä hyvinvointiteema sopii erittäin hyvin Suomen yleiseen matkailutarjontaan. 
Suhteellisen vähin ponnistuksin ja muutoksin nykyistä perusmatkailutarjontaa voidaan jo myydä ja 
markkinoida teemanimikkeen alla. Tarjonta kaipaa kuitenkin selventämistä ja edelleen kehittämistä 
(ks. Keskeiset kehittämisalueet ja toimenpiteet, sivut 12-16).  

Strategiatyön yhteydessä Suomen hyvinvointimatkailutarjonta jaettiin kolmeen pääryhmään: 
Finrelax® eli nk. perustarjonta, hemmottelu sekä terveys- ja kuntoliikunta. Alla olevassa kuviossa 
kuvaillaan näiden pääryhmien sisältöä.  
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Kaavio 1: Suomalaisen hyvinvointimatkailutarjonnan määrittely 

 

1.2. Hyvinvointimatkailun määritelmä 
 
Matkailun osaamiskeskus on määritellyt hyvinvointimatkailun seuraavasti: 
 
”Hyvinvointimatkailu on matkailua, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa vielä matkan päätyttyäkin. 
Hyvinvointimatkailu ei ole sairautta parantavaa eikä kuntoa korjaavaa vaan kulloistakin matkailijan 
terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä vireyttä elämään antavaa. Hyvinvointimatkailu tuottaa 
asiakkaalle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, joka voi olla sekä fyysistä että psyykkistä 
vireyttä antavaa.” 
 

1.3. Käsitteistä 
 
Hyvinvointimatkailun peruskartoituksen mukaan termistöstä vallitsee elinkeinon keskuudessa 
epäselvyyttä: puhutaan wellness-tuotteista ja wellbeing-tuotteista samaan hengenvetoon. Koska 
hyvinvointimatkailu on maailmalla ja myös Suomessa kasvava trendi, käsitteiden määrä lisääntyy 
koko ajan. ETC (European Travel Commission) on paneutunut termistöasiaan tutkimuksessaan 
”Study on Health Tourism (Health, Medical and Wellness Tourism)”, joka valmistuu vuoden 2015 
alkupuolella. He pyrkivät luokittelemaan hyvinvointimatkailun termistöä Euroopan tasolla (ks. 
kaavio 2). 

 

Kaavio 2: ETC’s Study on Health Tourism (Health, Medical, Wellness Tourism), 2014, alustava. 
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Kaaviossa 3 esitetään hyvinvointimatkailun peruskartoituksen suosittelemat nimikkeet päivitettynä 
versiona kaavion muodossa: koko teeman kattotermi on "suomalainen terveys- ja 
hyvinvointimatkailu" ja sen alla olevat termit ovat "terveysmatkailu" ja "hyvinvointimatkailu". 
Keskeisessä asemassa terveys- ja hyvinvointimatkailun määrittelyssä on matkailijan motivaatio 
(terveyden edistäminen / sairauden hoito). Hyvinvointimatkailu on luonteeltaan sairauksia 
ehkäisevää ja se pitää sisällään monipuolisia niin sielun, mielen kuin ruumiin hyvinvoinnin 
ympärille rakennettuja matkailutuotekokonaisuuksia. Terveydenhoitomatkailu puolestaan tähtää 
ennen kaikkea sairauden parantamiseen.  
 
Tämän strategian painopiste on hyvinvointimatkailussa (ks. määritelmä kohdasta 1.2.). 
Hyvinvointimatkailussa voidaan kuitenkin hyödyntää elementtejä myös terveysmatkailusta ja 
päinvastoin, erityisesti toimenpidetasolla. 
 
Strategiassa olemme päätyneet käyttämään hyvinvointi (wellbeing) -termiä tuotetarjonnastamme 
puhuttaessa, koska se on sisällöltään laaja-alaisempi kuin wellness - termi ja Suomeen sopivampi, 
eikä liity kansainvälisiin tähtiluokituksiin. Hyvinvointikäsite sisältää myös hemmottelua, mutta 
ennen kaikkea rauhoittumisen ja rentoutumisen lisäksi myös omaan aktiivisuuteen pohjautuvia 
kunto-, liikunta- ja terveyselementtejä. Näihin meillä on luontaisempaa tarjontaa. 
 
Wellness-matkailutuote on osa hyvinvointimatkailua. Se on korkeat laatukriteerit täyttävä tuote, 
jossa asiakkaan henkilökohtaiset sekä ruumiin, mielen että sielun tarpeet on huomioitu. Ympäristö, 
jossa tuotetta tarjotaan, on rauhallinen, esteettinen ja viimeistelty. Wellness-tuote vaatii myös 
henkilökunnalta erityistä palvelualttiutta ja tietotaitoa. Wellness-tuote on suunnattu nimenomaan 
aikuisille ja siinä on ainakin ripaus ylellisyyttä. 

 

 

 
Kaavio 3 Perusnimikkeet                      Hyvinvointimatkailukartoitus/Suunnittelukeskus, 2005, päivitys 2014 
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1.3.1. Terveysmatkailu ja Finland Care 
 
Terveysmatkailu (medical tourism) on kansainvälisesti nopeasti kasvava osa terveysmarkkinoita. 
Se määritellään yleisesti ”matkaksi, jonka matkailija tekee oman maansa rajojen ulkopuolelle 
saadakseen lääketieteellistä hoitoa”. Vaikuttimina hoitoon hakeutumiseen oman maan rajojen 
ulkopuolelle ovat hoidon ja hoitotulosten laatu sekä kustannukset. Esimerkiksi saksalaiset 
matkustavat hoitamaan terveyttään tai kuntoutumaan Itä-Euroopan maihin tai nykyisin myös 
kaukomaille, usein juuri edullisemman hintatason vuoksi. Vuonna 2013 venäläiset käyttivät yli 880 
miljoonaa euroa maansa ulkopuolelta ostamiinsa hoitoihin. 
 
Terveysmatkailun rinnalla kasvaa voimakkaasti hoivakonseptien ja niihin sisältyvien teknologioiden 
kysyntä. Ikääntyminen on globaali ilmiö, joka ei koske pelkästään vauraita alueita, vaan myös 
nopeasti kasvavia Aasian talouksia. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti vuonna 2011 FinlandCare - hankkeen terveysmatkailua sekä 
muita hoito- ja hoivapalveluja ja niihin liittyvää teknologiaa, koulutusta ja kehittämiskonsultointia 
edistävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Vuodesta 2012 Finpro ry on vastannut FinlandCare - 
hankkeen käytännön toteutuksesta yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden ja siihen liittyneiden 
35 yrityksen kanssa (www.finlandcare.fi). Hankkeen ensisijainen kohdealue on Venäjä ja erityisesti 
Pietarin alue sekä alueet, joihin on Helsingistä suora lentoyhteys. Venäjän rinnalle on vahvasti 
noussut Persianlahden alue ja Kaakkois-Aasia. EU:n potilasdirektiivin myötä myös EU/ETA - 
alueesta on tullut potentiaalinen kohde terveysmatkailulle, kun alueen kansalaiset voivat hakeutua 
hoitoon koko alueella ja valita itse palveluntuottajan joko yksityisen tai julkisen sektorin toimijoista. 
 
Kuluttajatutkimuksien mukaan erityisesti Venäjältä Suomeen tulevat matkailijat ovat merkittävä 
potentiaali terveysmatkailun lisäämisessä. Yhteisen markkinoinnin avulla matkailun ja 
terveysmatkailun kehittäminen tukevat toisiaan. 
 
 

1.3.2. Green Care 
 

Koska Suomen hyvinvointimatkailutarjonta perustuu vahvasti puhtaaseen luontoon ja sen 
tarjoamiin hyvinvointia edistäviin mahdollisuuksiin, ei ole yllättävää, että on syntynyt epäselvyyttä 
siitä, mitkä tuotteet ovat puhtaita luontoaktiviteetteja ja mitkä kuuluvat hyvinvointimatkailun piiriin. 
Lisäksi viime vuosina tässä yhteydessä on puhuttu paljon myös Green Care-tuotteista. 

Green Care Finland ry:n määritelmän mukaan Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön 
liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Apuna käytetään erilaisia 
eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, 
puutarhaterapia ja – toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät. 
Kyseessä ovat siis luontoavusteiset terapiamenetelmät, joiden avulla kuntoutetaan ikäihmisiä, 
lapsia, perheitä, mielenterveyskuntoutujia, vammaisia jne. 

Green Care-tarjonta on tällä hetkellä keskittynyt lähinnä kotimaisiin asiakkaisiin ja se sijoittuu 
ennen kaikkea sosiaali- terveyspalvelujen piiriin. Terveysmatkailun tuotetarjonnan 
monipuolistamisessa ja vahvistamisessa Green Care -toimintaympäristöillä ja -käytännöillä on oma 
roolinsa.  

http://www.finlandcare.fi/
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2. Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet 
 
Suomella on luontaisia edellytyksiä kehittyä varteenotettavaksi hyvinvointimatkailukohteeksi. 
Jokaisessa kehittämistyössä kohdataan kuitenkin myös haasteita ja mahdollisuuksia. Alla oleva 
listaus toteaa joitakin niistä. Mahdollisia toimenpiteitä ongelmakohtien ratkaisemiseksi löytyy 
kohdasta 6.2. ”Keskeiset kehittämisalueet ja toimenpiteet”. 
 
HAASTEET  MAHDOLLISUUDET 

Hyvinvointitarjonnan hajanaisuus ja kansainvälinen 
tuntemattomuus 
 

Suomalainen saunaelämys ja saunaperinteet hyvinvoinnin 
edistäjänä 

Suomalaisten, kansainvälisesti tunnettujen 
vetovoimatekijöiden, kuten saunan ja sauvakävelyn, 
riittämätön hyödyntäminen markkinoinnissa 

Kotimaiset hoitomuodot, kuten turvehoidot, 
kansanparannus (jäsenkorjaus, kalanruotoakupunktuuri, 
kuppaus), Method Putkisto jne. 
 

Yhtenäisen markkinointiviestin puuttuminen Teknologinen osaaminen terveydenhoidon, 
kuntouttamisen ja hyvinvoinnin alalla 
 

Asiakaskunnan ja tärkeimpien asiakasprofiilien tunteminen 
 

Suomalainen, puhdas ja terveellinen ruoka 

Oikeiden jakelukanavien löytyminen 
 

Metsä ja sen hyvinvointivaikutukset 

Heikko verkostoituminen 
 

Luontoaktiviteettien monipuolisuus 

Toimijakenttää hämmentävä käsitteiden viidakko Puhtaat vedet ja luonnon vesistöt 
 

 Modernit humanistit – kohderyhmä 

 Suomalaisen luonnon ja kulttuuriperinnön hyödyntäminen 
hyvinvointimatkailussa 

 Mökkikulttuurin hyödyntäminen hyvinvoinnissa 

  

Suomalaisen hyvinvointiloman palvelutarjonnassa on tärkeää huomioida myös kestävän 
kehityksen toimintatavat. Nykyajan asiakkaalle on yhä tärkeämpää kestävien valintojen näkyminen 
matkailuyritysten toiminnassa ja vastuullisuus saattaa olla matkapäätöksen syntymiseen selkeästi 
vaikuttava tekijä. Matkailijoille tärkeimpiä kestävyyden osoituksia ovat mm. vesi- ja 
energiatehokkuus, jätehuolto, paikallisten tuotteiden ja palvelujen käyttö, paikallinen työllistäminen, 
kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen väestön huomioiminen. 
 
Myös hyvinvointimatkailussa on kiinnitettävä huomiota tuotteen turvallisuuteen. Matkailutuotteen 
turvallisuus asiakkaan näkökulmasta on huoletonta nauttimista matkailuelämyksestä ilman 
ylimääräisiä pelkoja ja vahingoittumisen vaaraa. Tuotteen turvallisuus lisää omalta osaltaan 
hyvinvointimatkailuelämyksen laatua. Lisätietoa matkailun turvallisuudesta löytyy Lapin 
korkeakoulun sivuilta. 

3. Suomalaisen hyvinvointimatkailun visio ja missio 
VISIO VUOTEEN 2020: 

 Suomi on maailman paras luonnollisen hyvinvoinnin lähde. 

http://matkailu.luc.fi/Hankkeet/Turvallisuus/fi/Matkailun-turvallisuus
http://matkailu.luc.fi/Hankkeet/Turvallisuus/fi/Matkailun-turvallisuus
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MISSIO: Suomen tekeminen kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi 
puhtaaseen luontoon, suomalaiseen saunaelämykseen, liikuntaan, terveelliseen 
ruokaan ja suomalaiseen hoito-osaamiseen perustuvan tarjonnan avulla. 

Finrelax® - hyvinvointituoteperheellä luodaan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. 

4. Tavoitteet 2014-2018 
 

4.1. Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet 
• yritysten sitoutuminen kansainvälistymiseen, verkostotyöskentelyyn ja yhteismarkkinointiin 
• ydintuotteiden tunnistaminen ja tuotteistaminen (mm. saunaelämys hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäjänä), holistinen näkökulma tuotteistuksessa, Finrelax®-tuoteperhe 
• uusia hyvinvointimatkailun tuoteinnovaatioita, yhteisten tuoteideoiden tukeminen 
• yhteistyömallien aikaansaaminen elintarvike-, kosmetiikka-, ja hoitotuotteiden sekä laite- ja 

välinevalmistajien kanssa. Yhteistyö myös muiden alojen, kuten luovien alojen, kanssa. 
• laatutason nostaminen vastaamaan kokeneen kansainvälisen matkailijan vaatimustasoa  
• jakelutie- ja hinnoitteluyhteistyö 
• ympärivuotisuus tuotetarjonnassa ja myynnissä vuodenaikojen mukaan 
• hyvien (uusien ja jo olemassa olevien) toimintamallien tunnistaminen ja monistaminen sekä 

niistä oppiminen 
• eri toimijoiden työnjaon selkeyttäminen  
• esteettömän hyvinvointimatkailun tarjonnan monipuolistaminen ja kasvu 
• terveysmatkailun ja hyvinvointimatkailun synergiaetujen hyödyntäminen  
• kestävän kehityksen parempi huomioiminen hyvinvointimatkailussa 

 

4.2. Imagolliset tavoitteet 
• yhtenäisen suomalaisen hyvinvointimatkailun imagon kehittäminen 
• Suomi tunnetaan Pohjoismaiden johtavana hyvinvointimatkailukohteena 
• Finrelax® tunnetaan tuoteperheenä, jolla on kaupallista merkitystä ja kestävän kehityksen 

mukainen profiili. 
 

4.3. Määrälliset tavoitteet (strategiajakson loppuun mennessä) 
• Suomalaisia hyvinvointituotteita myyvien kansainvälisten matkanjärjestäjien määrä; 50 % 

kasvu (Trade follow-up) 
• Hyvinvointipalvelujen käyttäjät saapuneista matkailijoista (Lähtötilanneselvitys Visit Finland Visitor 

Survey:n teemakysymyksien avulla 2014), 6 %:n kasvu. 
• Rekisteröityjen Finrelax®-tuotteiden määrä (edellyttää kriteeristöä), 50 kpl 
• Visitfinland.comin hyvinvointiartikkeleiden ja -tuotteiden klikkausmäärät (hyvinvoinnin 

näkyminen Suomen matkailubrändissä, lähtötilanne 2014, n. 30 000 uniikkia sivulatausta per artikkeli). Kasvu 
25 %.  

• Hyvinvointimatkailu maakuntastrategioissa: miten kansainvälisille markkinoille tähtäävä 
hyvinvointimatkailu esittäytyy maakuntien suunnitelmissa ja ohjelma-asiakirjojen 
painopisteenä sekä hankkeissa (tilannekartoitus vuoden 2015 aikana). 

5. Seuranta ja mittaaminen 
• Visit Finland Visitor Survey, teemakysymykset 
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• Trade Follow-up, hyvinvointituotteiden määrä matkanjärjestäjien tarjonnassa, 
kilpailijatilanne 

• Laadukkaiden (kriteerit täyttävien) Finrelax®-tuotteiden määrän kasvu yritysten 

tuotetarjonnassa 
• Hyvinvointituotteen liikevaihdon seuranta Finrelax® - yritysten keskuudessa 
• Hyvinvointituotteiden määrä visitfinland.comissa ja teeman artikkeleiden sekä tuotteiden 

klikkausmäärät 

6. Keskeiset periaatteet ja linjaukset 

6.1. Kohderyhmä 
Matkailun edistämiskeskus on määritellyt kansainvälisen markkinoinnin pääkohderyhmäksi nk. 
modernit humanistit ja tässä kohderyhmässä kohdennetut segmentit 
a) aktiiviset perhe-elämysmatkailijat ja  
b) kulturellit individualistit 
 
Tarkempaa tietoa moderneista humanisteista löytyy hakusanalla Visit Finlandin kotisivulta 
www.visitfinland.fi kohdasta ”Tutkimukset ja tilastot”. 
 
Modernit humanistit ovat oikea kohderyhmä myös Venäjän markkinoilla. Heidän lisäkseen 
Suomen matkailutarjonnasta ovat kiinnostuneita kuitenkin myös muut hyvinvointisisältöjä 
arvostavat matkailijaryhmät. Tarkempi määrittely löytyy Visit Finlandin kotisivulta 
www.visitfinland.fi kohdasta ”Tietoa kohdemaista”. 
 
Aasialaiset matkailijat ovat MEKin markkinoinnin pääkohderyhmä ja tärkeä potentiaalinen 
tulevaisuuden kohderyhmä myös hyvinvointimatkailun markkinoinnissa. Aasialainen matkailija 
on hyvin kiinnostunut Suomen luonnosta ja luontoon pohjautuville hyvinvointituotteille on 
kysyntää. Useimmiten hyvinvointituote on osa pidempää matkaa, joka sisältää myös muita 
palveluja. Japanilaiset ovat kiinalaisia kiinnostuneempia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. 
 
Tälle tuoteteemalle merkittävä kohderyhmä kaikilla eri markkina-alueilla on myös 55 + - 
kohderyhmä.  

 

6.2. Temaattiset painopistealueet ja ydinviesti 
 

http://www.visitfinland.fi/
http://www.visitfinland.fi/
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Kaavio 4: Teeman painopistealueet 

 

Hyvinvointimatkailun temaattiset painopistealueet keskittyvät niihin vetovoimatekijöihin, joiden 
avulla suomalainen hyvinvointimatkailutuote voi erottua kansainvälisessä kilpailussa.  
 
Vahvimpana esiin nousee kansainvälisesti tunnetuimpiin vetovoimatekijöihimme lukeutuva 
suomalainen sauna ja saunaelämys. Saunaa suomalaisempaa hyvinvointisisältöä on vaikea 
kuvitella. Sauna on tälläkin hetkellä osa melkein jokaista suomalaista matkailutuotetta, useimmiten 
kuitenkin vain sivumainintana kokoustuotteen tai aktiviteettituotteen yhteydessä. 
Hyvinvointimatkailussa saunaelämys ja sen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja rentoutumista 
edistävät vaikutukset nostetaan hyvinvointituotteemme keskeiseksi elementiksi. Tarkoitus on 
kehittää tuotteesta sellainen, että jokainen matkailija, myös omatoimimatkailija, joka haluaa kokea 
suomalaisen saunaelämyksen, pääsee sen kokemaan. 
 
Team Finland-strategiassa mainitaan puhtaus yhdeksi Suomen vahvuudeksi mielikuvakilpailussa 
muita maita vastaan. Koska suurin osa maamme matkailutarjonnasta on maaseuduksi luettavilla 
alueilla, on puhtaalla luonnolla ja puhtaalla vedellä sekä metsän hyvinvointia edistävillä 
vaikutuksilla hyvinvointimatkailussa tärkeä rooli. Suomalaiset ovat aina hoitaneet omaa henkistä 
ja fyysistä hyvinvointiaan luonnossa ulkoilemalla ja liikkumalla, joten tämä ”elämäntapa” on 
luonteva lähestymiskulma myös kansainvälisessä hyvinvointimatkailussa.  
 
Omalle maallemme tyypilliset hoito-palvelut tuovat kansainväliselle asiakkaalle lisäarvoa.  He 
pääsevät helposti kokemaan intialaista päähierontaa ja kuumakivihoitoja missä maailmankolkassa 
tahansa, mutta saunapesijättäreen, turvehoitoon suomalaisesta suosta nostetulla turpeella, 
kalanruotoakupunktuuriin tai kalevalaiseen jäsenkorjaukseen he pääsevät tutustumaan ainoastaan 
Suomessa. Nämä palvelut ovat kuitenkin kansainvälisesti vielä tuntemattomia, joten niiden 
markkinointiin kiinnitetään suomalaisen hyvinvointituotteen yhteydessä erityistä huomiota. 
Myös uudet suomalaiset innovaatiot, kuten saunajooga kiinnostavat ulkomailta tulevia 
asiakkaitamme. 
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Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) mukaan Suomessa syödään Euroopan puhtainta 
ruokaa. Ruoka on oleellinen osa matkailuelämystä ja kohderyhmiemme ja -maidemme kiinnostus 
ruoan terveellisyyteen ja luomu- ja lähiruokaan on suuri. Hyvinvointimatkailussa ruoan alkuperän ja 
terveellisyyden merkitys vielä korostuu. Vahvuuksiemme (kuten luonnosta saatavat raaka-aineet ja 
alueelliset ruokaperinteet) hyödyntäminen hyvinvointimatkailutuotteeseen liittyvässä ruoka-
tarjonnassa on yksi teeman keskeisiä kehittämiskohteita. Suomeen tuotetaan esimerkiksi Aasiasta 
nk. supermarjoja vaikka omat metsämme ovat pullollaan vaikutuksiltaan vähintään yhtä hyviä 
marjoja. 
 
Hyvinvointimatkailun temaattisten painopistealueiden ydinviestiksi nousi ”Luonnollista luksusta ja 
harmoniaa”. 

6.2. Keskeiset kehittämisalueet ja toimenpiteet 
 
TUOTEKEHITYS: Hyvinvointimatkailun kehitys etenee kansainvälisesti nopeasti ja ilman yhtenäistä, 
asiakaslähtöistä ja kohdennettua tuotekehitystä putoamme helposti kehityksen kyydistä. Termistön 
kirjava käyttö ja termien merkityksen hahmottumattomuus on johtanut siihen, että asiakkaille 
tarjotaan hyvinvointituotteena kaikkea kirurgisista toimenpiteistä maastoautosafareihin. 
Kehittämisen perusedellytys on yhtenäinen näkökulma tarjontakokonaisuuteen. Asiakaslähtöinen 
tuotteistaminen on taas edellytys sille, että teema kehittyy ja saadaan tunnetuksi ulkomailla. 
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Strateginen kehittämisalue: 
TUOTEKEHITYS 

  

Kehityskohde Toimenpide Vastuutaho / rahoittaja 

Kohderyhmät ja uudet 
kohdemarkkinat 

 teetetään tutkimuksia olemassa 
olevista ja uusista 
kohdemarkkinoista ja 
kohderyhmistä (Eurooppa, 
Venäjä, Aasia; MoHut) ja 
lisätään yritysten 
asiakasymmärrystä tuloksia 
jalkauttamalla 

 

 kehitetään asiakaslähtöisiä 
tuotteita uusia sisältöjä ja 
innovaatioita hyödyntäen 

MEK/Visit Finland, 
hankkeet, korkeakoulut 
 
 
 
 
 
 
 
MEK/Visit Finland, yritykset, 
hankkeet, kehittämisyhtiöt, 
alueorganisaatiot, ELY-
keskukset, Tekes 
 

Hyvinvointituotteen laatu  päivitetään hyvinvointimatkailun 
tuotesuositukset kansainvälisille 
markkinoille ja jalkautetaan ne 
yrityksiin 

 

 ohjataan yritykset 
hyödyntämään 
laadunkehittämisohjelmia 
laatutyössään 
 
 

 hyödynnetään Finrelax® 
tavaramerkkiä laadultaan 
hyvätasoisissa 
hyvinvointituotteissa 

 

MEK/Visit Finland, yritykset, 
hankkeet, kehittämisyhtiöt, 
katto-organisaatiot, 
alueorganisaatiot 
 
MEK/Visit Finland, yritykset, 
alueorganisaatiot, 
laatuohjelmat, hankkeet, 
kehittämisyhtiöt 
 
MEK / Visit Finland, 
yritykset 

Koko maan kattava 
hyvinvointitarjonta ja Finrelax®-
tuoteperhe 

 varmistetaan koko maan 
kattava hyvinvointituotetarjonta 
ja Finrelax® - suomalaisen 
hyvinvointimatkailun imago 
vahvistamalla alueellista 
tuotekehitystä ja kokoamalla 
tarjonta yhteen temaattisten 
painopistealueiden (kuten 
saunaelämys, luontoliikunta, 
hoidot jne.) sekä teeman 
ydinviestin pohjalta 

 

 aktivoidaan alueorganisaatioita 
huomioimaan 
hyvinvointimatkailu 
toiminnassaan 
 

 kehitetään jo olemassa olevasta 
sekä uudesta (innovaatiot) 
tuotetarjonnasta Finrelax®-
tuoteperhe 
ulkomaanmarkkinointiin 

 

Alueorganisaatiot, 
hankkeet, kehittämisyhtiöt, 
MEK/Visit Finland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alueorganisaatiot, yritykset, 
MEK/Visit Finland 
 
 
Yritykset, MEK/Visitfinland, 
alueorganisaatiot 
hankkeet, kehittämisyhtiöt 
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Tuotetarjonnan 
hyvinvointielementit 

 sisällytetään keskeisiä 
hyvinvoinnin elementtejä 
(temaattiset painopiste-alueet) 
luonto- ja kulttuurituotteisiin, 
kiertomatkailutuotteisiin, 
kannustematkatuotteisiin jne. ja 
paketoidaan ne monipuolisesti 

 

 suomalaisen saunaelämyksen 
kokonaisvaltainen kehittäminen 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäjänä 
 

 Terveysvaikutteisten ruoka-
aineiden kartoittaminen ja 
esittely (eri kielillä) 
 

 Todennettavissa olevien 
hyvinvointia ja terveyttä 
edistävien vaikutusten (ruoka, 
puhtaus, ilmanlaatu, metsä, 
kevyt liikunta jne.) 
kartoittaminen ja esittäminen 
(eri kielillä) 

 

 benchmarkataan uusia 
tuoteideoita muilta markkinoilta 
ja havainnoidaan hiljaisia 
signaaleja 

 

Yritykset, hankkeet, 
kehittämisyhtiöt 
 
 
 
 
 
 
Yritykset, alueorganisaatiot, 
hankkeet, kehittämisyhtiöt, 
Sauna from Finland, 
MEK/Visit Finland 
 
Hankkeet, korkeakoulut, 
MEK/Visit Finland 
 
 
Hankkeet, korkeakoulut, 
MEK/Visit Finland 
 
 
 
 
Yritykset, hankkeet, 
kehittämisyhtiöt 

Kylpylöiden palvelujen 
kehittäminen 

 kehitetään kansanväliseen 
markkinointiin suuntautuvien 
kylpylöiden tarjontaa 
vastaamaan paremmin 
asiakkaiden kysyntää ja 
tuotesuosituksia = enemmän 
Finrelax® - sisältöjä ja 
yksilöllistä palvelua sekä 
esteettisyyttä (esim. country 
spas) 

 

Kylpylät, hankkeet, 
kehittämisyhtiöt 

Urheiluopistojen palvelujen 
kehittäminen 

 kehitetään urheiluopistojen ja 
terveys- ja kuntoliikunta-
palveluja tarjoavien tahojen 
tarjoomaa kansainvälisten 
asiakkaiden vaatimuksia 
vastaavaksi   

 

Yritykset, hankkeet, 
kehittämisyhtiöt, liikunnan 
katto-organisaatiot 

Työkalut  kehitetään työkaluja 
hyvinvoinnin tuotteistamisen 
edistämiseksi (tarpeen mukaan) 
ja jalkautetaan sekä 
hyödynnetään muille teemoille 
jo kehitettyjä työkaluja 
hyvinvointimatkailussa 
(soveltuvin osin) 

MEK/Visit Finland, 
hankkeet, kehittämisyhtiöt, 
alueorganisaatiot 
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Hyvinvointituotteen tuotekortti  laaditaan teemakohtaiset 
tuotekortit 
hyvinvointimatkailualan 
yrityksille, joiden avulla he 
voivat koota tuotteistaan 
asiakkaiden ja jälleenmyyjien 
vaatimuksia vastaavia 
kokonaisuuksia 

 

Yritykset, MEK/Visit 
Finland, hankkeet, 
kehittämisyhtiöt, 
alueorganisaatiot 

 

INFRASTRUKTUURI : Olemassa olevan infrastruktuurin ongelmana tällä hetkellä on, että kaikki tilat 
eivät vastaa uusien haasteiden vaatimuksia. Siksi teeman kehittymisen kannalta olisi oleellista, 
että hyvinvointimatkailutarjontaa tarjoavien kohteiden teemaan liittyvää infrastruktuuria kehitetään 
kohtaamaan paremmin uusien asiakasryhmien tarpeita (mm. erilliset tilat rentoutumiseen, 
esteettömyys, esteettisyys, vähähiilisyys, vastuullisuus jne.). 
 
Strateginen kehittämisalue: 
INFRASTRUKTUURI 

  

Kehityskohde Toimenpide Vastuutaho/rahoittaja 

Tilaratkaisut  kehitetään infrastruktuuria 
(maatilat, kylpylähotellit, mökit, 
urheiluopistot) kohtaamaan 
paremmin hyvinvointimatkailun 
vaatimuksia ja uusien 
asiakasryhmien tarpeita eli 
kohdistetaan rahoitusta olemassa 
olevien tilojen kehittämiseen 
vastaamaan paremmin 
kansainvälistä kysyntää 

 
 

Yritykset, ELY-keskusten 
ja muiden rahoittajien 
rahoitusinstrumentit 
 
 
 
 
 
 

Esteettömyys  varmistetaan kysyntää 
vastaavien esteettömien tilojen 
saatavuus. Lisäarvo asiakkaalle. 

 

Yritykset, ELY-keskusten 
ja muiden rahoittajien 
rahoitusinstrumentit 

 
TUOTTEEN NÄKYVYYS, MYYNTI JA MARKKINOINTI: Hyvinvointituotteiden kansainvälisessä 
markkinoinnissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että informaatio ei huku muuhun 
tietoon, vaan että tuotteet esitellään selkeästi ja asiakas löytää ja pystyy ostamaan ne helposti. 
 
Strateginen kehittämisalue: 
TUOTTEEN NÄKYVYYS, 
MYYNTI JA MARKKINOINTI 

  

Kehityskohde Toimenpide Vastuutaho/rahoittaja 

Saatavuus  varmistetaan 
hyvinvointituotteiden 
mahdollisimman vaivaton ja 
sujuva saatavuus/ostettavuus 
kokoamalla tarjonta selkeiden 
otsikoiden alle ja hyödyntämällä 
mm. visitfinland.comia ja muita 
kokoavia verkkopalveluja 

 
 
 

Yritykset, 
alueorganisaatiot, 
hankkeet, kehittämisyhtiöt, 
oppilaitokset, MEK/Visit 
Finland 
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Suomen hyvinvointitarjonnan 
lisääminen matkanjärjestäjien ja 
matkatoimistojen myynnissä sekä 
sähköisissä jakelukanavissa 

 kehitetään myyntivolyymia jo 
olemassa olevien 
yhteistyökumppaneiden 
tarjonnassa tarjoamalla heille 
mielenkiintoisia uusia tuotteita 

 
 

 tehdään kartoitus 
hyvinvointimatkoja myyvistä 
jakelukanavista 
pääkohdemarkkinoilla 

 
 

 hankitaan uusia kansainvälisiä 
yhteistyökumppaneita 
osallistumalla myyntitilaisuuksiin, 
messuille, työpajoihin jne. 
Tutustutetaan heidät 
tuotetarjontaan 
tutustumismatkojen avulla 

 

Yritykset, 
alueorganisaatiot, 
matkanjärjestäjät, 
sähköiset jakelukanavat, 
MEK/Visit Finland 
 
 
MEK / Visit Finland 
 
 
 
 
 
Yritykset, 
alueorganisaatiot, 
hankkeet, 
matkanjärjestäjät, 
MEK/Visit Finland 

Yli toimialarajojen ulottuva, 
innovatiivinen markkinointi 

 markkinoidaan asiakkaalle 
hyvinvointituotetta suomalaisen 
hyvinvoinnin ainutlaatuisia 
vetovoimatekijöitä 
hyväksikäyttäen, uusia sisältöjä 
kehittäen ja uusia 
markkinointikanavia kartoittaen ja 
hyödyntäen (esim. P2P-
markkinointi jne.) 

 

Yritykset, 
alueorganisaatiot, 
MEK/VisitFinland 

Näkyvyys  varmistetaan koko maan 
hyvinvointitarjonnan näkyvyys 
mahdollisimman monissa eri 
kanavissa (visitfinland.com, 
alueportaalit, lehdistö/some/ 

       bloggarit, esitteet jne.) 
 

Yritykset, 
alueorganisaatiot, 
MEK/Visit Finland 

 
YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN: Markkinointiyhteistyö ja verkostoituminen yli toimialarajojen sekä 
hankkeiden tulosten parempi hyödyntäminen ovat keskeisiä tekijöitä alati kiristyvässä 
kilpailutilanteessa. 
 
Strateginen kehittämisalue: 
YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT 

  

Kehittämiskohde Toimenpide Vastuutaho/rahoittaja 

Katto-ohjelma  Luodaan verkosto koordinoimaan 
hyvinvointimatkailun kehittämistä 
Suomessa 

MEK/Visit Finland, 
ministeriöt, yritykset, 
hankkeet, kehittämisyhtiöt, 
alueorganisaatiot, katto-
organisaatiot, 
tutkimuslaitokset 
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Yhteistyö yli toimialarajojen  Lisätään yhteistyötä 
matkailutoimijoiden ja 
hyvinvointialan laitevalmistajien ja 
älyteknologian, 
lähiruokatuotannon ja 
hoitotuotteita tuottavien tahojen 
välillä 

 

Matkailuyritykset, 
hankkeet, hyvinvointialan 
yritykset, laitevalmistajat, 
hoitotuotevalmistajat  
 
 

Hyvinvointimatkailuhankkeet  Hyödynnetään alueellisten 
hyvinvointimatkailuhankkeiden 
tuloksia valtakunnanlaajuisessa 
työssä 

 

MEK/Visit Finland, 
yritykset, hankkeet, 
kehittämisyhtiöt, 
alueorganisaatiot 
 

Uudet yhteistyökumppanit  Etsitään uusia kotimaisia 
yhteistyökumppaneita (Pro Agria, 
Martat, Finfood) ja sitoutetaan 
heidät toimimaan 
hyvinvointimatkailun hyväksi 

MEK/Visit Finland, 
yritykset, 
alueorganisaatiot, katto-
organisaatiot 
 

FinlandCare ja Green Care  Haetaan 
yhteistyömahdollisuuksia ja 
synergiaetuja FinlandCare-
ohjelman ja Green Care-
palvelujen kanssa 

MEK/Visit Finland, 
FinlandCare, Green Care, 
yritykset 

 
Matkailun alueorganisaatioilla ja kehittämiskeskuksilla on tärkeä rooli keskeisten 
kehittämistoimenpiteiden jalkauttamisessa ja hyvinvointimatkailun viestin viemisessä yritystasolle. 
 
 

7. Päämarkkina-alueet 
 
Päämarkkinoiden määrittämisessä pohjana ovat seuraavat kriteerit: 
vapaa-ajanyöpymiset, matkailijoiden rahankäyttö Suomessa, hyvinvointimatkailupalveluiden 
kulutus, Suomen elinkeinon kiinnostus ja strategiat, saavutettavuus sekä yleiset kehitystrendit.  
 
Päämarkkina-alueet 
Venäjä 
Saksa 
Japani 
 
Potentiaalisia kohdemarkkinoita ovat myös Ruotsi, Ranska ja Iso-Britannia sekä tulevaisuudessa 
Kiina.  
 
Suomen kilpailijoita hyvinvointimatkailussa ovat mm. Keski- ja Itä-Euroopan kohteet vanhojen 
kylpyläperinteidensä, erinomaisen tai kohentuvan infrastruktuurinsa, usein edullisemman 
tarjontansa ja helpomman saavutettavuutensa ansiosta. Sama pätee myös Baltian maihin. 
 
 

8. Keskeiset toimijat  
 
Katto-ohjelma 
Alueelliset hankkeet 
Alue- ja muut matkailun organisaatiot ja kehittämisyhtiöt 
Matkailuyrittäjät, hyvinvointi- ja terveysalan yrittäjät, urheiluopistot ja -keskukset 
MEK/Visit Finland 
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Tutkimus- ja koulutuslaitokset 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Hyvinvoinnin katto-organisaatiot 
Finpro (Finland Care) 
GreenCare 
Rahoittajat 
 
 

9. Tutkimustarpeet 
 
Hyvinvointimatkailun peruskartoitus on tehty vuonna 2005 (Suunnittelukeskus Oy) ja sitä on 
päivitetty (2007) tuotetarjontakartoituksella. Hyvinvointituotteiden markkinointikartoitus tehtiin 
vuonna 2008. 
 
 
 
Tarvittavia tutkimuksia:  

- hyvinvointipalvelujen ryhmittely (terveyskylpylät, day-spat, teemaa tarjoavat 
maatilat jne.) ja niiden tarjonnan ja asiakaskunnan kartoitus (varsinkin 
kansainvälisten asiakkaiden).  

- kohderyhmien markkinakohtainen mediakäyttäytyminen (mistä kuluttajat 
hankkivat tietonsa, mitä medioita he seuraavat jne.) 

- potentiaalikartoitus RUS, DE, JPN, CHN 
- kansainvälisten hyvinvointi- ja terveysmatkailuasiakkaiden tilastoinnin 

kehittäminen. 
- hyvinvointimatkailun markkinointiviestintä:  

 markkinointimateriaalin tarve 
 nykyisin jaossa oleva materiaali 
 jakelukanavat 
 yhteistyömahdollisuudet tuotevalmistajien kanssa 
 kärkituotteiston kartoitus 
 saunan, perinteisten hoitojen, liikunta-aktiviteettien ja luonnon-antimien 

terveysvaikutuksien tutkimus 
 

MEKin tutkimusosasto teettää teemakohtaisia tutkimuksia tarpeen mukaan. 

 
10. Jakelukanavat myynti ja markkinointi 
 

Matkailun edistämiskeskuksen markkinointitoiminta painottuu Suomen matkailumaakuvan 
luomiseen ja kirkastamiseen. Suomen matkailubrändin työstäminen on osa laajempaa Suomi –
brändityötä, jossa Matkailu-Suomen brändi koostuu neljästä C:stä (credible, contrasts, creative, 
cool). Se korostaa aitoutta, erilaisuutta valtavirroista ja suomalaisuutta. Tämä viestitään 
markkinointiteemoina, jotka ovat motiivipohjaisia ja näin lähempänä kuluttajien ajatusmaailmaa. 
Yhtenä kolmesta teemasta on Silence, please, jonka alla hyvinvointituotteita pääsääntöisesti 
esitellään. Myös muihin MEKin markkinointiteemoihin (Cultural Beat ja Wild and Free) voidaan 
sisällyttää teemaan sopivia hyvinvointimatkailutuotteita. Suomalaisen hyvinvointituotteen 
erityislaatuisuus tuodaan esiin monipuolisen ohjelmatarjonnan, vahvojen hyvinvointia edistävien 
elementtien kuten sauna, puhdas luonto (vesi, ilma), hiljaisuus ja luonto sekä erinomaisen ja 
toimivan infrastruktuurin kautta. 
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Hyvinvointimatkailu on näkyvästi osa Suomen matkailubrändiä. Nyt strategiassa määritellyt 
painopistealueet vastaavat Matkailun edistämiskeskuksen markkinoinnin linjauksia. 
Hyvinvointimatkailun markkinointi noudattaa matkailullisen Suomi-brändin mukaista ilmettä ja 
tuotteiden näkyvyystoimenpiteet toteutetaan VisitFinland markkinointiin integroituna.   
 
Maabrändin syntymisen ehto on kuitenkin yhdenmukainen viestintä ja tekeminen. Koko Suomen 
matkailuelinkeinon tiivis sitoutuminen yhteiseen brändilupaukseen on yksi onnistumisen 
edellytyksistä. Hyvinvointimatkailukohteiden ja monipuolisen tekemisen innostava esitteleminen 
markkinointiviestinnässä kautta linjan nostaa hyvinvointituotteen merkitystä yhtenä Suomen 
matkailubrändin peruspilareista.  
 
Kansainväliseen markkinointiin sopivat tuotteet valikoituvat vientikelpoisuuskriteerien ja tuote- ja 
laatusuositusten perusteella. Alue- ja muut matkailun organisaatiot sitoutetaan teeman 
kansainväliseen markkinointiin.  

 
Uusia jakelu- ja myyntikanavia kehitetään ja etsitään kohdennetusti päämarkkina-alueilla. 
Matkanjärjestäjäkentässä hyödynnetään myös erikoismatkanjärjestäjiä. Hyvinvointituotteiden 
osuutta matkailutarjonnassa nostetaan Internetissä hakukoneoptimoinnein ja selkein, hyvinvoinnin 
tuotetarjonnan löytymistä ja myyntiä helpottavin hakusanoin.  
 
Löydettävyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi on myös tärkeää, että suomalainen 
matkailutarjonta kootaan keskitetysti esim. alueellisten myyntiportaalien alle. Omatoimisten 
matkailijoiden tavoittaminen ja ostokynnyksen madaltaminen on helpompaa yhteisten, alueen koko 
tarjontaa esittelevien myyntikanavien kautta. 
 

11. Strategiatyöryhmä 
 
Hyvinvointimatkailustrategian laatimiseen osallistuivat seuraavat tahot ja henkilöt: 
 
Anne Harju, hotelli Korpikartano 
Carita Harju, Sauna from Finland ry 
Marianne Hildén, Sunborn Oy / Naantalin ja Ruissalon kylpylät 
Heli Mende, Finpro 
Outi Myllymaa, Vierumäki Country Club Oy 
Seppo Mäki-Ullakko, Yyterin kylpylähotelli 
Anne Pekkanen, Hahkialan kartano 
Anja Tuohino, Itä-Suomen yliopisto 
Telle Tuominen, Turun ammattikorkeakoulu 
Nina Vesterinen, Työ- ja elinkeinoministeriö 
 
Kristiina Hietasaari, Matkailun edistämiskeskus 
Terhi Hook, Matkailun edistämiskeskus 
Liisa Renfors, Matkailun edistämiskeskus 
 
 
 
Lämmin kiitos myös muille strategiaa kommentoineille. 

 
 


