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Johdanto  
Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2025 –matkailustrategian mukaisesti Visit 
Finlandin päätehtäviin kuuluu Suomen markkinoiminen ja kiinnostavaksi tekeminen valituilla 
kohdemarkkinoilla imago- ja tuotemarkkinoinnilla suoraan kuluttajille, BtoB-suhteilla, PR- ja 
mediatyöllä ja ohjaamalla ja koordinoimalla tuotetarjonnan kehittämistä kysyntää vastaavaan 
suuntaan. Tässä luontomatkailun kehittämisstrategiassa huomioidaan valtakunnallisen 
matkailustrategian (Tiekartan) tavoitteet ja strategia toteuttaa omalta osaltaan kansallisia tavoitteita, 
erityisesti palvellen vetovoimaisten elämysten kehittämisen edistämisessä. 
 
Tiekartta linjaa Suomen matkailun strategiset painopisteet vuoteen  2025. Ensimmäinen painopiste, 
matkailukeskusten sekä teemapohjaisten ja yritysverkostojen vahvistaminen, ohjaa 
luontomatkailutoimijoitakin vahvistamaan ei vain keskinäisiä verkostojaan vaan myös esim. 
verkostoitumaan matkailukeskusten kanssa kilpailukykyisten tuotteiden luomiseksi.       
 

 

 
Strategisiksi päämääriksi tiekartassa on valittu:  

1. Tuloksellinen ja ennakoiva yhteistyötapa 
2. Uutta matkailun liiketoimintaa ulkomailta vahvan kotimarkkinan rinnalle 
3. Kohderyhmiä puhutteleva matkailu-markkinointiviestintä ja helppo ostettavuus 
4. Matkailun kasvua tukeva saavutettavuus ja toimivat matkaketjut  
5. Kilpailukykyinen matkailun toimintaympäristö 

 
Kohdan  2, ”Uutta matkailun liiketoimintaa ulkomailta”, keinoksi kasvun aikaansaamiseksi 
määritellään ”Vetovoimaisten elämysten kehittäminen”. Tämä pitää sisällään linjauksen teemojen 
tuotekehityksen ja siten myös luontomatkailun kehittämisen osalta. Tuotekehitystoiminnan 
painopistealueet ovat neljä strategista teemaamme: hyvinvointi, kulttuuri, luontoon pohjautuvat 
kesäaktiviteetit ja talvi. Teemojen kehittämisessä tulee huomioida kohderyhmätuntemus, 
palvelumuotoilu ja yhteensopivuus Suomen matkailullisen maakuvan kanssa. Myös yhteistyötä 
teemojen välillä on tehtävä monipuolisemman tuotetarjonnan aikaansaamiseksi. Lisäksi 
innovaatioiden etsiminen rajapinnoilla olevien toimialojen kanssa tuo uutta lisäarvoa tuotetarjontaan. 
Yhdessä alan toimijoiden kanssa päivitetyt tuotekehityksen linjaukset perustuvat Suomen 
vahvuuksiin, matkailussa maailmanlaajuisesti nähtäviin trendeihin, MEKin teettämiin tutkimuksiin 
tärkeimmillä kohdemarkkinoilla ja matkailutoimijoiden kanssa yhdessä laadittuihin tuotestrategioihin. 
Tuoteteemojen toimintaympäristönä ovat niin kaupungit kuin maaseutukin. Ne sopivat MICEen, 
lyhytlomiin, kiertomatkoihin ja kohdematkailuun.  
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Tiekartassa on lisäksi määritelty vetovoimaisten elämysten kehittämisen toimenpiteenä 
valtakunnallisten teemapohjaisten katto-ohjelmien, kuten Outdoors Finland, uudistaminen ja 
rahoittaminen. Tällä tarkoitetaan, että katto-ohjelmat keskittyvät teemansa verkoston koordinaatioon 
ja tuotekehityksen edistämiseen työkalujen tuottamisen, tutkimusten ja markkinatiedon avulla sekä 
pk-yritysten kansainvälisen myynti- ja markkinointitoimenpiteiden tukemiseen. Tarkennettuna katto-
ohjelmille on annettu tehtäväksi:  

x Hanketyön terävöittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen: Useilla eri alueilla Suomessa 
halutaan kehittää teemakohtaista matkailua. Päällekkäisiä hankkeita haetaan ja 
käynnistetään niin luonto-, kulttuuri- kuin hyvinvointimatkailunkin kehittämiseksi. 
Valtakunnallinen koordinaatio huomioi eri alueiden vahvuudet, jolloin kehitystyö johtaa 
monipuolisempaan matkailutuotteiden tarjontaan.  

x Verkoston luominen ja ylläpito: Yhteistyön lisääminen, innovaatioiden ja tuotteistuksen 
vauhdittamiseksi ja vetovoimaisempien palvelukokonaisuuksien synnyttämiseksi.  

x Pk-yritysten kilpailukyvyn lisääminen: Jalkautetaan teemakohtaisten kehittämisstrategioiden 
(VF) tavoitteet ja toimenpiteet yrityskenttään alueellisten vastuutahojen kautta. Tehdään 
uusia kokeiluja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Tarjonnan laatu paranee sekä yhteismarkkinoinnin 
myötä liiketoiminta kasvaa.  

x Uudistetaan katto-ohjelmamallia saatujen kokemusten pohjalta.  
 
Kohdassa 3 - ”kohderyhmiä puhutteleva matkailumarkkinointiviestintä ja helppo ostettavuus” -  
viitataan myös luontomatkailuun, sillä yhtenä kohdan toimenpiteenä on nostaa kansallispuistot 
matkailualueiden markkinoinnin kärkikohteiksi ja nykyistä vahvemmin osaksi Suomen matkailun 
maakuvaa.  
 
Tämä luontomatkailun kehittämisstrategia on laadittu Matkailun edistämiskeskuksessa vuonna 2014 
ja sen laatimiseen on osallistunut laaja asiantuntijapiiri. Työryhmissä sekä sähköisen kommentoinnin 
kautta laadintaan ovat osallistuneet liitteessä luetellut tahot ja henkilöt.  Strategia luo suuntaviivat 
kesäajan luontomatkailun ja erityisesti luontoaktiviteettimatkailun kehittämiselle niin valtakunnan 
kuin aluetasolla vuoteen 2018 saakka. Strategia keskittyy kansainvälisille markkinoille tähtäävään 
kesäajan luontomatkailuun ja pääasiassa vapaa-ajan matkailijoihin.  
 

1. Luontomatkailun määritelmät, nykytila ja strategian 
rajaukset 
Kesäajan luontomatkailu sisätää hyvin laajan kirjon erilaisia metsiä, vesistöjä ja maaseutua 
toimintaympäristönään hyödyntäviä matkailutuotteita. Tässä strategiassa keskitytään pääasiassa 
kesäaktiviteetteihin, jotka tuotteistettuna ovat matkailijalle mainio keino kokea Suomen luonto. 
Tutkimuksien mukaan kesäaktiviteetit ovat luontomatkailua parhaimmillaan.  Lihasvoimalla 
toteutettavat aktiviteetit kuten vaellus, melonta ja pyöräily tukevat vahvasti vähähiilisyyden tavoitetta. 
Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään 
seuraavien vuosikymmenten aikana. Vähähiilisyys on myös EU:n rahoitusinstrumenttien tärkeä 
tavoite ja se ohjaa mm rakennerahastojen uuden ohjelmakauden toteutusta. Siksi myös matkailussa 
tulee panostaa vähähiilisyyttä edistävien matkailumuotojen kehittämiseen, jota luontoaktiviteetit 
selkästi edustavat. Kehittämistoimien osalta tässä strategiassa pääpaino on matkailijavolyymeiltaan 
ja kasvunäkymiltään suurimmissa teemoissa, joita ovat pyöräily, vaellus, melonta ja wildlife 
watching. Tässä strategiassa yhdistetään aiemmin erillisinä strategioina käsitellyt pyöräilymatkailun, 
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vaellusmatkailun, melontamatkailun ja wildlife matkailutuotteiden kehittämisstretegiat. Muuta 
kesämatkailua sivutaan strategiassa teemaan liittyvissä asiayhteyksissä. Kalastusmatkailun 
kehittämisstrategiana toimii Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 
2008–2013 (Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008), jonka päivittämistä valmistellaan parhaillaan. 
Kalastusyrityksten kansainvälistymistä palvelevat myös tämän strategian yleiset 
kehittämistoimenpiteet.     
 
Luontomatkailun määritelmiä 
 
Luontomatkailuun  löytyy kirjallisuudesta useampia määritelmiä, jotka kaikki ovat hyvin laajoja:    
• Luontomatkailu voidaan määritellä väljästi matkailuksi, jossa luontoympäristö toimii ensisijaisena 

matkailun vetovoimatekijänä. Luonto voidaan nähdä joko kulissina toiminnalle tai itseisarvoisena 
nautinnon kohteena ja kaikkena siltä väliltä. (Seija Tuulentie, Metla) 
 

• Luontomatkailulla tarkoitetaan sellaista matkailutoimintaa, joka tapahtuu ratkaisevin osin vähän 
rakennetussa luontoympäristössä, mistä on saatavilla luontoelämyksillä sekä luonnossa 
tapahtuvalla toiminnalla on keskeinen merkitys matkailutapahtuman sisällölle.  (Jokinen 2011) 

 
Koska tässä strategiassa käsitellään pääasiassa kesäaktiviteetteja, luontomatkailu määritellään 
aktiviteettien kautta: Luonto toimii tuotteen vetovoimana ja sitä hyödynnetään tuotteessa. Se tarjoaa 
elämyksiä ja ympäristön aktiviteetin harrastamiselle. Aktiviteetti taas saa lisäarvoa siitä, että 
luontomaisema vaihtuu sen ympärillä.  Luontomatkailijana nähdään henkilö, joka haluaa tutustua 
luontoon ja löytää aktiviteettien kautta tavan kokea sen. Toisaalta taas tiettyyn aktiviteettiin 
”koukuttuneet” saavat luonnosta uutta sisältöä ja uusia kokemuksia. 
 
 
 
1.2. Tausta ja nykytilanne  
 
Kesäaktiviteettien kehittämistä on viime vuosina toteutettu systemaattisesti Outdoors Finland katto-
ohjelman puitteissa. Euroopan maaseuturahaston rahoittamana toimiva aktiviteettien 
kehittämisohjelman koordinointihanke Outdoors Finland (OF) on toiminut vuodesta 2009 
aktiviteettimatkailun valtakunnallisena koordinoijana erityisesti tuotekehityksen edistämisessä. 
Lisäksi se on keskittynyt kansainvälistymisen edistämiseen. Se on koonnut valtakunnallisen 
aktiviteettien kehittajien verkoston  ja tuottanut tietoa, työkaluja ja kohtaamisareenoita toimijoiden 
käyttöön. OF koordinaatioon kuuluva alueellinen usemman maakunnan kattava OF etelä –hanke 
(Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Häme) on tehnyt reittien suunnitteluun, infraan ja 
tuotteistamiseen kohdistuvaa kehittämistyötä yhdessä valtakunnallisen OF –hankkeen kanssa. Jo 
tehdyn OF-työn  tuloksena Suomen luontoa on tuotteistettu houkutteleviksi paketeiksi tai 
päiväretkiksi, on luotu  monikanavainen viestintämalli  ja yritysten kansainvälistymistä edistetty myös 
jakeluteihin, myyntiin ja markkinointiin ulottuvien toimenpiteiden kautta.  
 
Metsähallitus on merkittävä toimija luontomatkailun parissa ja on toteuttanut kymmeniä 
kehittämishankkeita, joilla on parannettu kansallispuistojen ja muiden matkailullisesti merkittävien 
kohteiden infraa asiakaslähtöisemmäksi sekä edistetty matkailupalvelujen tuotteistusta 
yhteistyöyritysten kanssa, tuotettu sisältöä ja markkinointimateriaalia kehittämisen tueksi sekä 
verkostoitu alueen yrittäjiä. Metsähallituksen ylläpitämä Outdoorsi.fi -sivusto esittelee 
kansallispuistot ja  muut merkittävät luontokohteet englanniksi ja Retkikartta.fi –sivustolta löytyvät 
kohteiden reitit kartalta. Yli 400 yrityksellä on kestävän luontomatkailun periaatteisiin pohjautuva 

http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/kronjulkaisusarja/5vUWwHqbn/Kalastusmatkailunkehit.pdf
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yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa. Tällä hetkellä on käynnissä kehittämishankkeet sekä 
venäjänkielisten että (edellistä pienimuotoisemmin) kiinankielisten matkailijoiden palvelujen 
parantamiseksi muutamissa kansallispuistoissa. Metsähallituksella ei julkisen sektorin toimijana 
pääsääntöisesti ole omia resursseja aktiivisesti markkinoida kansallispuistoja ulkomaisille 
kohderyhmille vaikka kansallispuistot olisivat merkittävä luontomatkailun vetovoimatekijä. 

Vaellus, pyöräily- ja melonta-aktiviteetteja tarjoavat toimijat jakautuvat luontokohteita ja -reitistöjä 
ylläpitäviin tahoihin, joita ovat mm. Metsähallitus, kunnat, virkistysalueyhdistykset ja yksityiset 
maanomistajat sekä niitä hyödyntäviin matkailuyrityksiin ja reittiä käyttävien matkailijoiden palveluun 
keskittyviin palveluntarjoajiin. Yksittäinen suuri toimija ja mahdollistaja on kansallispuistoista ja 
muista valtion alueista vastaava Metsähallitus. Reittien ylläpitoon liittyy suuria infrastruktuuria 
koskevia päätöksiä.  
  
Tarkkaa tilastotietoa ulkomaalaisten määristä ei ole luontomatkailun osalta saatavilla ennen uuden 
Visit Finland Visitor Surveyn tulosten valmistumista, mutta viitteellistä tietoa saadaan kesäajan 
yöpymisistä. Kokonaisuudessaan ulkomaalaisten yöpymiset Suomessa kesäaikana ovat hyvin 
loivassa nousussa (v. 2013 0,8% vs. 2012). Tärkeimmät lähtömaat v. 2013 rekisteröityjen 
yöpymisten mukaan ovat Venäjä, Ruotsi, Saksa, Iso-Britannia, Viro ja Ranska. Kasvun ajurina on 
toiminut Venäjä, jossa kasvu on ollut 15%, ja se on myös volyymiltään selkeästi suurin lähtömaa. 
Venäjältä on vuodelle 2014 kuitenkin odotettavissa laskua. Aktiviteettien muista tärkeistä 
kohdemaista Saksan yöpymiset kesällä 2013 ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna -8%, samoin 
kuin Ranskan -9%. Iso-Britannian osalta sen sijaan on saatu kasvua 12%. Kesän yöpymisistä suurin 
osa kohdistuu Helsingin alueeseen (23%), mutta kehitys on laskeva. Toisena on Järvi-Suomi 14% 
osuudella, joka on nousussa.  

 

 
 

 
 
Ulkomaisten rekisteröityjen yöpymisten kehitys kesäkaudella (Lähde: Tilastokeskus 
majoitustilastot)  
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Venäläisten rekisteröityjen yöpymisten kehityksen muutos kesäkaudella (Lähde: Tilastokeskus 
majoitustilastot)  
 

 
 
Rekisteröityjen yöpymisten kehitys Saksasta kesäkaudella (Lähde: Tilastokeskus majoitustilastot)  
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Ulkomaisten rekisteröityjen yöpymisten jakautuminen alueittain ja kausittain 2013 (Lähde: 
Tilastokeskus majoitustilastot) 
 
Kansallispuistojen kokonaiskäyntimäärät ovat kasvaneet koko 2000-luvun ajan, esimerkiksi vuonna 
2013 käyntimäärät lisääntyivät 8% edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2013 kansallispuistoihin tehtiin 
2,3 miljoonaa käyntiä ja kaikille Metsähallituksen hoitamille suojelu- ja retkeilyalueille   yhteensä yli 
5 miljoonaa käyntiä. Ulkomaalaisten käyntien osuus kansallispuistojen käynneistä oli vuonna 2013 
kuitenkin vain 7,4 %. Keskimäärin kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle noin 10 
euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti. Matkailualueilla 
sijaitsevissa kansallispuistoissa hyötysuhde on vielä tätä korkeampi, keskimäärin 14 euroa. Kaikkien 
37 kansallispuiston kävijöiden kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset vuonna 2013 olivat yhteensä 
115,5 milj. euroa ja 1 484 henkilötyövuotta.  

 
Adventure Tourism Market Study  2013  mukaan aktiiviset lomat ovat koko maailman tasolla 
voimakkaassa kasvussa ja markkinoiden arvo kasvaa vuosittain 65%. Alan kasvuun luonnolliseseti 
vaikuttaa matkailun kasvu globaalisti, mutta myös aktiivisten matkailijoiden osuuden lisääntyminen 
koko matkailijavolyymistä sekä näiden rahankäytön lisääntyminen. Aktiivisten lomien kasvusta  
merkittävä osa tulee Euroopasta, jossa ns. soft adventure-aktiviteettien vuosittainen kasvu on 27%. 
Tutkimuksessa olivat mukana matkailijat, jotka olivat ilmoittaneet lomansa pääasialliseksi luonteeksi 
aktiivisen loman (adventure activity). Tutkimuksessa aktiviteetit oli jaettu vaativiin/seikkailullisiin 
(hard) ja kevyisiin aktiviteetteihin (soft). Kevyisiin aktiviteetteihin luettiin mukaan kaikki Suomen 
kannalta merkittävät luontoaktiviteetit kuten vaellus, melonta, pyöräily, kalastus ja jopa koskenlasku. 
Kävely sen sijaan ei kuulunut mukaan eikä tutkimuksen aktiviteeteissa ollut mukana kulttuurillisia 
aktiviteetteja. Kevyiden aktiviteettien osuus koko matkailusta on eurooppalaisten matkailijoiden 
keskuudessa noussut vuoden 2009 23%:sta 42%:iin (v. 2012).  
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Eurooppalaisten aktiviteettimatkojen osuus kaikista lomista.  (Lähde: Adventure Tourism Market 
Study  2013) 

Myös kaikkien aktiviteettimatkailijoiden keskimääräinen kulutus/matka nousi 593 (2009) dollarista 
947 dollariin (2012). Soft adventure –aktiviteetteihin käytetään vähemmän rahaa kuin hard 
adventure-aktiviteetteihin. Euroopassa soft adventure-aktiviteetien rahankäyttö jäi hiukan alle 
globaalin keskivarvon, mutta keskimääräinen kulutuksen kasvu oli voimakas, 24% vuodessa. 
Keskimääräinen viipymä oli 10 päivää, kasvua viipymässä v. 2009 verrattuna 2 päivää. 
Aktiviteettimatkailijat ilmoittivat luonnon kauneuden (natural beauty) tärkeimmäksi motiivikseen  
valitessaan lomakohdetta.   

 
 
Aktiviteettimatkailijan rahankäyttö (Lähde: Adventure Tourism Market Study  2013) 
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Luontoaktiviteettituotteiden lähtötilanne kohdemarkkinoilla 

Kesäaktiviteettitarjonnassa lähimmät naapurimaamme Ruotsi ja Norja ovat selkeitä kilpailijoita 
luontoprofiilin samankaltaisuuden vuoksi. Wildlife-sektorilla myös kaukaisemmat eksoottista 
eläimistöä tarjoavat destinaatiot kuten Kanada ja Skotlanti ovat kilpailijoita, mutta myös hyviä 
benchmarkkauskohteita. Kohdemarkkinoiden kotimaan matkailua voidaan pitää myös vahvana 
kilpailijana. Matkanjärjestäjien Suomi-tarjontaa selvittäneessä MEKin Trade follow-up tutkimuksesta 
käy ilmi, että suomalaista kesätarjontaa etenkin aktiviteettien suhteen on kohdemarkkinoilla 
vähemmän kuin kilpailijoilla, mutta markkina-  ja tuotekohtaisia eroja on  paljon. Norja voittaa 
Suomen kalastuksessa, vaelluksessa sekä eläintenkatselussa.  Ruotsi voittaa Suomen taas melkein 
kaikissa kesätuotteissa lukuun ottamatta  eläintenkatselua ja kalastusta.  

Suosituimmaksi yksittäiseksi kesäaktiviteetiksi matkanjärjestäjien ohjelmistoissa on Saksan 
markkinoilla noussut eläintenkatselu, joka ohitti pyöräilyn edelliseen tutkimukseen verrattuna. 
Saksan markkinoita leimaa teemoitus ja ne ovatkin potentiaalisin markkinamme luontoaktiviteeteille. 
Vaikka Saksassa multiaktiviteettipaketteja tarjotaan eniten, markkinoilla on hyvin paljon yksittäisiin 
teemoihin erikoistuneita matkanjärjestäjiä ja myös yksittäisten teematuotteiden kuten  pyöräilylomien 
määrä on suuri verrattuna muihin markkinoihin. Myös Iso-Britanniassa eläintenkatselu on tärkein 
aktiviteetti. Siellä matkanjärjestäjät ovat osoittaneet enenevää kiinnostusta kesäaktiviteetteihin ja 
näitä on odotettavissa tuotantoon 2015 kesälle (pyöräily, vesiaktiviteetit ja hyvinvointi). Iso-
Britanniassa pyöräily sekä vapaa-ajan että loma-aktiviteettina kasvaa ja aktiivi- ja outdoors-lomat 
ovat hyvin kysyttyjä kaupunkilomien rinnalla. (Österreich Werbung: Märkte Handbuch 2013). 
Luontomatkailu ja ekologisuus ovat myös trendi Ranskan markkinoilla. Venäjällä kalastus on 
suosituin aktiviteetti. Venäjän markkinoilla on hyvin vähän teemoittaisesti erikoistuneita 
matkanjärjestäjiä.   

 

 

Matkanjärjestäjien tarjonnan jakautuminen teemoittain kesätuotteiden osalta Saksassa. (Lähde: 
Trade Follow-up 2013, MEK) 

55,8

9,8
5,6 5,6 4,5 4,2 3,4 2,6 2,1 2,1 1,1 0,8 0,5 0,3 0,3 1,3

Saksa: kesätuotteet %
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Matkanjärjestäjien tarjonnan jakautuminen teemoittain kesätuotteiden osalta Iso-Britanniassa. 
(Lähde: Trade Follow-up 2013, MEK) 
 

 
 
Matkanjärjestäjien tarjonnan jakautuminen teemoittain kesätuotteiden osalta Moskovassa. (Lähde: 
Trade Follow-up 2013, MEK) 
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Matkailun edistämiskeskus on tutkinut kansainvälisen markkinoinnin kohderyhmänsä ”Modernit 
Humanistit”-matkustuskäyttäytymistä ja tutkimuksesta saadaan paljon tietoa myös 
luontoaktiviteettien kehittämisestä tälle kohderyhmälle. Kohderyhmämme Modernit humanistit on 
luonteeltaan utelias ja haluaa oppia ja nähdä matkansa aikana paljon. Moderneille humanisteille 
oma fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi on tärkeää, mutta harva on ”urheiluhullu”. Yksi tunnistetuista 
viidestä alasegmentistä on ”aktiviiset perheet”. Tämä segmentti on luontoaktiviteettien kannalta 
erityisen tärkeä, sillä nämä matkailijat ovat eniten luontoaktiviteetteihin suuntautuneita ja haluavat 
harrastaa monenlaista aktiviteettia matkakohteessa ja pitävät luontoa ja liikkumista tärkeinä. 
Segmentin koko kohdemaissa on 8,1 miljoonaa. Erityisesti italialaisten keskuudessa korostuu tämä 
ryhmä. He valmistelevat matkaansa huolella etukäteen, jolloin kattava informaatio internetissä esim. 
pyöräily- ja vaellusreitistöistä on heille tärkeää. Tutkimuksen mukaan eläintenkatselu ja vaellus ovat 
aktiviteeteista kiinnostavimmat, joita haluttaisiin kokea Suomessa.  

 

 
 
 

Lähde: Modernit Humanistit – kohderyhmätutkimus, MEK 2012 
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Lähde: Modernit Humanistit – kohderyhmätutkimus, MEK 2012 

 
 
Teeman tuotetarjonta  
 
Luontoaktiviteettimatkailun tuotetarjonta on laaja, kun mukaan luetaan sekä perinteiset luonnossa 
liikkumiseen liittyvät tuotteet mailla ja vesillä (vaellus, patikointi, pyöräily, maastopyöräily, 
alamäkipyöräily, melonta, purjehdus, soutu, eläinten- ja luonnonkuvaus ja –tarkkailu, kalastus, 
hevosmatkailu, koskenlasku, kiipeily, metsästys) että motorisoidut vesistömatkailutuotteet tai muut 
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harvinaisemmat aktiviteettilajit kuten jetski (vesijetti), mönkijäretket, moottoriveneily, surffaus, 
leijasurffaus, liitovarjoilu ja sukellus. Suomen luontoaktiviteettitarjonnalle luontainen ryhmittely on 
jako soft adventure-tuotteisiin, elämyksiin ja oheisohjelmiin. Vähähiilisyyden tavoitteen vuoksi 
etusijalla kehittämisessä ovat soft adventure ja elämykset. Oheisohjelmat ovat ohjelmia, joilla 
matkailijat täydentävät lomaansa kiinnostuksen kohteidensa mukaan, ne eivät useimmassa 
tapauksessa ole loman pääsisältö tai pääaktiviteetti. Innovatiivisuus tuoteryhmien sisällä uusien 
tuotteiden ja toteuttamiskeinojen luomiseksi on kehittämisen yksi tavoite.  

 
 
 
  
 

         
  

Aktiviteettituotteita ja aktiviteettimatkailua voidaan luokitella eri tavoin. Kirjallisuudesta löytyy 
erilaisia, luontomatkailuasiakkaan käyttäytymiseen liittyviä segmentointeja. Reitistöihin liittyvän 
tarjonnan tuotteistuksen kannalta oleellista on jako omatoimisiin ja pakettimatkailijoihin, jota mm. M. 
Megmetoglu on käyttänyt tutkimuksessaan ”Segmenting the Nature-Based Tourists Based on Travel 
Mode Choice”.   

 

2. Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet  
 
Matkailu-Suomen brändi tukeutuu vahvasti luontoon ja se on selkeä vahvuutemme. Kesän 
luontoaktiviteetit näkyvät kuitenkin myynnissä ja markkinoinnissa vähän ja tuotetarjontamme 
keskittyy niiden osalta voimakkaasti ohjelmapalveluyritysten tarjontaan ja on ryhmäpainotteista. 
Omatoiminen luontomatkailu on selkeästi suosituin luontoon tutustumisen muoto. Sen taloudelliset 
vaikutukset ovat vaikeampia mitata ja hyödynsaajat myös muita kuin perinteisiä matkailuyrityksiä. 

Soft adventure

•Aktiivista luonnossa liikkumista
• Pyöräily
•Vaellus
•Melonta
• Kalastus
• jne

Elämykset

• Luontoelämykset (nuotioretket)
• Luontovalokuvaus
• Eläinten- ja luonnon katselu ja kuvaus
•Valoon, puhtauteen liittyvät tuotteet
• jne

Oheisohjelmat

• Koskenlasku, koskiuinti, 
•Veneily, soutu
•Golf, 
•Riippuliito, 
•Vesiaktiviteetit (esim. vesijetit, surffaus, liitovarjo 

jne.) 

YDINVIESTI 
Finnish Nature  - 24/7  

the last wilderness of Europe 

Kesäaktiviteettitarjonta 
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Myös toimijakenttä ulottuu laajalle. Metsähallituksessa pyritään luomaan edellytyksiä niin ryhmä- 
kuin omatoimimatkailullekin, mutta kunnissa reiteistä vastuussa olevat tahot voivat olla hyvin 
kaukana matkailusta. Omatoimisten tuotteiden tuomiseen markkinoille liittyy useita suuriakin 
haasteita. 
 
Heikkoudet/haasteet  
 

• Luontomatkailun arvostus  
o Luontokokemus matkailutuotteena ei ole tärkeä kehittämistyössä (infran tarjonta 

yritysten käyttöön) tai markkinoinnissa.  
o Asiakastuntemus. Luontomatkailijan profiili ymmärretään edelleen hyvin extreme-

harrastaja-profiilisena ja tuottamattomana. Oletetaan, että ulkomaalaiset osaavat 
liikkua luonnossa ilman apua. 

o Mikä on ydinviestimme? Omia vahvuuksia ei hyödynnetä. 
• Infra 

o Ylläpito. Tiukat kuntarajat ja yksityinen maanomistus vaikeuttavat reittien ylläpitoa ja 
markkinointia. Kuntien sitoutuminen reittien, taukopaikkojen, rantautumispaikkojen ja 
muun infran ylläpitoon matkailijan tarpeita vastaavalla tavalla vaihtelee.  

o Useiden kansallispuistojen ja retkeilyalueiden saavutettavuus ja liikenneyhteydet 
ovat heikot.       

• Tuotekehityksen puutteet ja tarjonnan vähäisyys  
o Tuotteistettuja reittejä on vähän, etenkin ulkomaisten omatoimimatkailijoiden  

aktiviteettituotteiksi soveltuvia. Tuotteistamiseen ei ole resursseja ja oikeat verkostot 
puuttuvat.  

o Pienet yritykset eivät osallistu, koska resursseja vähän.  
o Kansainväliseen markkinointiin ja individuaaliasiakkaisiin suuntautuneita 

luontomatkailuyrittäjiä on vähän, esteenä usein kielitaidon puute. 
o Osaaminen. Teemakohtaisen osaamisen tason ja laadun nostamista tarvitaan mm. 

pyörä- ja melontavuokrauksessa ja opastuksessa.   
o Kehittämisessä tavoitellaan liikaa täydellisyyttä ja tasapuolisuutta. Tarvitaan 

kokeilumieltä ja yhteistyössäkin priorisointia, ei tarvitse auttaa kaikkia. 
• Jakeluketjun katkokset 

o Myyjät ja paketoijat. Tuotteistettujen luontomatkailutuotteiden ja -reittien myyjät ja 
paketoijat puuttuvat. Kiinnostus on vaihtelevaa ja  ansaintalogiikkaa ei tunnisteta.    

o Suuret hotellit. Ketjuhotellit eivät ole kiinnostuneita myymään tai eivät pysty 
tuotteistuksen puuttuessa myymään luontoaktiviteetteja asiakkailleen.  

• Markkinoinnin esteet 
o Yhteenkoottu informaatiota reiteistä. Markkinointi vaikeaa, kun tieto reiteistä on 

hajallaan ja ulkomaisen asiakkaan on vaikea löytää se.  
o Palveluiden löydettävyys reittien yhteydessä on heikko. 
o Matkailukeskusten hyödyntäminen. Tuotteiden aktiivinen markkinointi 

matkailukeskusten asiakkaille puuttuu. 
o Kansallispuistot. Matkailullisesti kiinnostavia kansallispuistoja hyödynnetään 

yritystoiminnassa ja markkinoinnissa edelleen liian vähän. Metsähallituksen kanssa 
sopimuksen tehneiden yrityskumppaneiden verkottumisessa,  
yhteismarkkinoinnissa ja löydettävyydessä on myös runsaasti parannettavaa. 

o Yhteisen sertifioinnin puuttuminen, kuten kohdemaissamme on tyypillistä (ADFC 
Qualitätsradroute,  Accueil Vélo) 
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Vahvuudet ja mahdollisuudet     
 

x Aktiviteettimarkkinoiden potentiaali 
o Ulkomainen kohderyhmämme ”modernit humanistit” ja erityisesti sen 

alasegementti aktiiviset perheet ovat luontoaktiviteeteista kiinnostuneita. 
o Aktiviteettien kysyntä on Euroopassa edelleen kasvussa. Kohderyhmää voidaan 

laajentaa tarjoamalla helposti ostettavia kevyitä aktiviteetteja koko Suomi-loman 
osaksi riippumatta siitä, onko matkailija jo ”luontoihminen” vai ei (erityisesti Venäjällä).  

o Ekologisten arvojen noustessa pyöräilyä ja muita vähähiilisiä aktiviteetteja voidaan 
hyödyntää autolle vaihtoehtoisena tapana liikkua kohteessa.  

o Venäläiset ja kansallispuistot ovat suurimmaksi osaksi vielä hyödyntämätöntä 
potentiaalia. Tarjonnan kohdentaminen venäläisille matkailijoille on alkanut, mutta 
vaatii vielä lisätyötä ja lisämarkkinontia. Vastaavia mahdollisuuksia tulisi kartoittaa 
Kiinan ja Japanin osalta, joissa voi löytyä mahdollisia uusia asiakkaita paketoiduille 
omatoimi/ryhmätuotteille.  

o Kaupunkien laidoille ja taajamiin ulottuvan luonnon hyödyntäminen paremmin. 
o Mahdollisuutena uusien trendien luomat uudet kuluttajaryhmät: valokuvauksen 

kasvu tavallisten matkailijoiden keskuudessa, kasvava tarve rauhoittumiseen, 
rentoutumiseen, hiljaisuus, tiedostava kuluttaja, kestävän matkailun kasvu. 

o Lähiruoka- ja villiruokabuumia voi hyödyntää osana luontomatkailua. 
o Maastopyöräily on nostamassa suosiotaan. Reittejä on luotu, mutta tarjontaa pitää  

kootta ja kohdistaa ulkomaisille matkailijoille.  
• Uudet yhteistyökuviot 

o Aktiviteettiteeman yhdistäminen ja hyödyntäminen hyvinvointimatkailussa ja 
kulttuurimatkailussa. Modernit humanistit – kohderyhmä haluaa yhdistää 
luontomatkailuun kulttuuria, kaupunkilomaa tai hyvinvointipalveluita.  

o Uusi teknologia, esim. sähköavusteiset polkupyörät mahdollistavat uusia 
kohderyhmiä kuten seniorit, jotka ovat kasvava, kiinnostava kohderyhmä. He 
kuitenkin vaativat ja kuluttavat enemmän palveluita kuin muut kohderyhmät.  

• Riittävä pohja tuotekehitykseen  
o Reittejä on olemassa Suomessa paljon, mutta niiden tuotteistus on puutteellista.   
o Suomen luonnon monipuolisuus ja monimuotoisuus; erilaiset vesistöt, tunturit, 

vaarat, rannikko, luonnon erot (itä-länsi-pohjoinen-saaristo), valo, keskiyön aurinko. 
Suomen eri suuralueiden ominaispiirteiden ja profiilien hyödyntäminen (eri tyyppisiä 
luontoympäristöjä) tekevät helpoksi kiinnostavan kiertomatkan kokoamisen. 
Jokamiehenoikeuksien (ja velvollisuuksien) kommunikointi mahdollistaa luonnon 
monipuolisuuden hyödyntämisen. 

o Suomessa on tiheä kansallispuistoverkosto verrattuna Eurooppaan. 
Kansallispuisto edustaa pysyvää luontokohdetta, jota esim. hakkuut tai rakentaminen 
eivät uhkaa ja jonka palvelurakenteista valtio on sitoutunut pitämään huolta. Se luo 
paremmat mahdollisuudet yrityksille sitoutua investointeihin.  

• Markkinoinnin valinnat 
o Teemoitetaan luontotarjontaa enemmän; esim. for food lovers, for wellbeing, 

historic sites. Samoin vesistöjen teemoittaminen tarkemmin, esim. rantareitit. 
Puhtaan veden hyödyntäminen (esim. saunomisessa luonnon veden käyttö). 
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o Tuodaan hyvät kohteet esille entistä paremmin, ei tuhlata resursseja niihin, joita ei 
voi saavuttaa tai jotka eivät ole kiinnostuneet tuotteistuksesta ja reittien 
hyödyntämisestä.  

o Hyödynnetään enemmän vetovoimaista eläimistöämme, joka on jopa 
kiinnostavampi  kohdemarkkinoilla kuin maisemamme (esim. linnut, karhut, 
suokukot). 

o Tarjonnan yhteenkokoamiseen on pilotoitu alueellista Outdoorsfinland.com –
portaalia. Sivuston saaminen valtakunnalliseksi edistäisi reitistötuotteiden 
markkinointia ulkomailla. Kansallispuistoja ja sen reittejä esittelevän Outdoors.fi 
sivuston linkittäminen portaalin toisi puolin ja toisin lisäarvoa asiakkaalle. 

o Tarvitaan kokeilumieltä ja yhteistyössäkin priorisointia, ei tarvitse auttaa kaikkia.   
 

 
3. Luontomatkailun ydinviesti ja avainvahvuudet  
 
 
Avainvahvuudet  
 
Avainvahvuuksiin on valittu meitä muista kilpailijamaista erottavia tekijöitä ja selkeästi muiden 
edelle meneviä vahvuuksiamme, niitä, joihin kilpailuetumme perustuu.   

 
• Puhtaus: puhdas vesi, ilma, maaperä 
• Monipuolinen/monimuotoinen luontomme; luonto vaihtelee suuresti etelästä pohjoiseen 

ja idästä länteen; meren rannikko, saaristo, järvet ja järvisaaristo, joet, lammet. Metsien 
määrä ja kohdemarkkinoista poikkeavat luontotyypit taiga,tundra, lehdot, suot. Valo ja 
luonnon ilmiöt; keskiyön aurinko, kirkkaus, hämärä. Eksoottinen eläimistö, johon 
tutustuminen tehty helpoksi; wildlife Suomessa on lähellä mutta eksoottinen.  

• Ruuhkaton, hiljainen, rauhallinen, kiireetön, avara  
• Laaja kansallispuistoverkosto (sis. UNESCO, GEOPARK)  ja hyvät palvelurakenteet 
• Suomalaisuus luontosuhteessa; jokapäiväisessä elämässä: luontoon tukeutuvat vahvat 

suomalaiset perinteet, joista kumpuava kulttuuri näkyy edelleen elämäntavassamme; 
retkeilyperinne, itse kalastetut kalat, itse kerätyt marjat marjapiirakassa, nuotiolla evästelyt, 
marjojen ja sienien poimiminen. 

• Luonnosta hyvinvointia: metsän terveyttä edistävien vaikutusten tuominen mausteeksi 
luontoaktiviteetteihin.  

 
 
Ydinviesti 

 
Finnish Nature - 24/7 easy access to the last wilderness of Europe 
 

Ydinviesti on punainen lanka ja luontomatkailun ydin, jonka tulisi näkyä tavalla tai toisella sekä 
viestinnässä että tuotetarjonnassa yritystasolla ja valtakunnallisesti. Se ei ole valmis 
markkinointislogan, vaan pyrkii muistuttamaan strategian linjauksista. Tällä mielikuvalla voimme 
erottua kilpailijoistamme ensisijassa.   
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4. Luontoaktiviteettimatkailun visio ja missio 
 
Visio 2018 
 

Suomi on Euroopan paras outdoors-kesälomamaa.   
 
 
 
Missio  
 
Luontomatkailu tuottaa kestävällä tavalla hyvinvointia kaikille Suomen alueille. 

 

5. Tavoitteet vuoteen 2018 mennessä 

5.1. Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet 
x Isot matkailu- tai majoitusyritykset ja matkailukeskukset ovat aktiivisia luontomatkailun 

toimijoita, palvelutarjoajia ja myyjiä.  
x Pienet majoitusyritykset ovat tuotteistaneet luontotarjonnan ympäristössään ja hyödyntävät 

sitä. 
x Yritysryppäiden, joilla yhteinen myyjä/markkinointitaho (DMC, incoming-tsto,), syntyminen 

o kansallispuistojen ympärille 
o kaupunkimaiseen ympäristöön 
o muun vetovoimaisen kohteen/reitin ympärille ja näiden yhteistyö valtakunnallisten 

markkinointitahojen kanssa.  
x Koko Suomen luontokohteet  ja –reitistöt on valikoitu ja tuotteistettu kriteerien mukaisesti 

omatoimituotteiksi ja elinkeinon hyödynnettäväksi (reitistöt, kansallispuistot ja muut kohteet 
kohteet, palvelut, informaatio) kansainvälisille markkinoille. 

x Luontomatkailutuotteet ja –kohteet näkyvät viestinnässä kaikilla tasoilla; (alueet, yritykset, 
valtakunnalliset tahot, Visit Finland, kansainväliset markkinoijat). 

x Tuotteet löytyvät kotimaisista ja kansainvälisistä jakelukanavista helposti ostettavassa 
muodossa.  

x Mikro- ja pk-matkailuyritysten liikevaihto ja asiakasmäärät kasvavat. 
x Luontomatkailuyritykset toimivat kestävällä tavalla vähähiilisyyteen tähdäten ja soveltavat 

uusia innovaatioita yrityksen kehittämisessä.  
 

 
5.2 Imagolliset tavoitteet 
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x Suomi mielletään monipuolisena luontomatkailumaana. 
x Suomi erottautuu omalla luontoprofiililla kilpailijoista.  

 
 
5.3. Määrälliset tavoitteet 

• Luontoaktiviteetteja myyvien matkanjärjestäjien Suomen luontomatkailutuotteiden osuuden 
kasvu 3 %-yksikkö pääkohdemaissa Euroopassa. ( Trade Follow-up)  

• Lähtötilanne 2014: osuus Suomi-tarjonnasta:  

  Saksa 5% 
  Iso-Britannia 10% 
  Ranska 6% 
  Moskova 1% 
  Pietari 1% 
 

• Myyntitoimenpiteisiin (OF workshopit, educ-isännät, OF manuaalit, VF sales runit jne.) 
osallistuneiden luontomatkailuyritysten määrän nousu 10%/v. (erillinen kartoitus).    

• Lähtötilanne 2014: osallistuneita yrityksiä: 73 kpl 8 tilaisuudessa  

• Visitfinland.comin aktiviteettiartikkeleiden sivuilla vierailujen määrän nousu 10 %. (VF 
kävijätilastot)  

• Lähtötilanne 2014: 15 artikkelia, 1958 vierailua/kk  (lokakuu 2014) 

• Laadukkaiden, valikoitujen ja tuotteistettujen luontokohteiden/reitistöjen määrän 
kasvattaminen koko Suomen kattavaksi tarjonnaksi (OF portaali ja –manuaali). 

• Lähtötilanne 2014: Etelä-Suomi tuotteistettu 

• Outdoors.fi  ja outdoorsfinland.com -sivustojen kävijämäärien (ulkomaisten kävijöiden) 
nousu 5 %/v.  

• Lähtötilanne 2014: 
• outoordsfinland.com: 0 kävijää, portaali englanniksi 10/2014 alk. 
• outdoors.fi (2013):  page views 952 000, unique visitors 114 280 

(englanninkielisillä sivuilla)  

• Kansallispuistojen ulkomaisten vierailijoiden käyntimäärän kasvu 5% vuoteen 2018 
mennessä. (Metsähallitus)  

• Lähtötilanne 2013: kv matkailijoiden määrää kansallispuistoissa 170 000  

• Kansallispuistojen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset tulo- ja työllisyysvaikutukset 
lisääntyvät 4% v. 2018 mennessä. (Metsähallitus)   

• Lähtötilanne 2013: 115,5 milj. €, 1 484 henkilötyövuotta   
(ulkomaisten osuus paikallistaloudellisista tulovaikutuksista 8.6 milj. €)  
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6. Seuranta ja mittaaminen 
• Trade Follow-Up – MEK – luontomatkailun osuus tilanne 2013 vs. tilanne 2018 
• OF toimenpiteisiin osallistuneet yritykset vuosittain (erillinen kartoitus) 
• VF kävijätilastot luontomatkailuartikkeleissa vuosittain 
• OF portaalin omatoimisia reittejä tarjoavien matkailualueiden määrä 
• Outdoors.fi ja outdoorsfinland.com sivustojen kävijämäärät 
• Kansallispuistojen ulkomaisten vieraiden käyntimäärän kehitys ja kansallispuistojen 

kävijöiden rahankäytön paikallistalous- ja työllisyysvaikutukset vuosittain 
 

 

7. Strategian keskeiset periaatteet ja linjaukset 

7.1. Kohderyhmä 
Luontomatkailun ydinkohderyhmänä ovat VisitFinlandin kohderyhmämäärittelyn mukaisesti m 
humanistit Euroopassa. Moderni humanisti -kohderyhmä on tarkemmassa tutkimuksessa  
segmentoitu viiteen eri alaryhmään, joista aktiiviset perhe-elämysmatkailijat –segmentti oli 
luontoaktiviteetteihin erityisesti suuntautunut ryhmä. Myös moderni humanisti – pariskunnat olivat 
luontomatkailulle otollinen kohderyhmä. Siten toimenpiteet kohdistetaan erityisesti näihin 
kohderyhmiin Euroopassa. Tarkennettuna kohdemaat ovat Saksa, Ranska, UK, Benelux, Itävalta, 
Sveitsi, Italia ja Espanja.  

Venäjällä kohderyhmä on 25 – 55 vuotiaiden keskiluokka, joilla mahdollisuus matkustaa ulkomaille. 
Pietari, Moskova ja Venäjän miljoonakaupungit Euroopan puoleisessa osassa.  

Teemaa koskevan syvemmän ymmärryksen luomiseksi tulee lisätä kohderyhmätuntemusta. 

Vuodesta 2014 alkaen aasialaiset matkailijat ovat Visit Finlandin imagomarkkinoinnin 
pääkohderyhmä ja tulevaisuudessa tämän kohderyhmän potentiaalisuutta luontoaktiviteettien 
suhteen on tutkittava tarkemmin. 

  

7.2. Temaattiset painopistealueet 
Temaattisilla painopistealueilla tarkoitetaan teeman strategisia keihäänkärkiä, joita painotetaan 
kehittämisessä erityisesti ja joiden näkymistä teeman sisällöissä, kehittämisessä ja viestinnässä 
tulisi nostaa enemmän näkyviin muuta tarjontaa kuitenkaan unohtamatta. Luontoaktiviteeteissa 
sisällölliseltä kannalta tärkeät kehitettävät teemat ovat: 

x Helppotasoiset aktiviteetit: Kohderyhmämme MoHut ovat uteliaita, aktiivisia ja haluavat 
monipuolisesti ja usein omatoimisesti tutustua maan tarjontaan. He haluavat kokeilla yhden 
matkan aikana erilaisia aktiviteetteja, olematta välttämättä niiden harrastaja. Heille Suomen 
luonto voi olla myös vieras tai pelottava. Siksi on tärkeää, että tuotetarjontamme on 
helppotasoista, helposti löydettävää, helposti saavutettavaa, helposti ostettavaa, helposti 
kulutettavaa ja tarjolla on lyhytkestoisia aktiviteetteja, joita on helppo lisätä matkaohjelmaan, 
olivat ne sitten itse koottu omatoimisesti tai matkanjärjestäjän tarjoamana. Helppo ei siten 
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tarkoita pelkästään vaativuustasoltaan helppoa tai lyhytkestoista, vaan matkailijalle myös 
helposti kulutettavaa matkailupalvelua. Siten viikon aktiviteettilomakin voi olla helppo. 
Esimerkiksi wildlife -tuotteessa helpolla tarkoitetaan räätälöintiä myös ”tavalliselle” 
luonto/aktiviteettimatkailijalle,  ei-ammattimaisille eläintenkuvaajille ja -katselijoille sopiviksi 
tuotteiksi täydentämään muita aktiviteetteja jolloin myös kohderyhmä laajenee. Tällöin 
tuotteen oheispalveluiden kehittäminen liittyy kiinteästi itse tuotteen kehittämiseen. 
Kalastuksessa helppo tarkoittaa ilman suurta valmistelua toteutettavaa aktiviteettia, jolloin 
esim. kalastuslupien saanti matkailijalle on tehty vaivattomaksi. Kohteissa, joissa matkailijat 
liikkuvat, tulee olla aktiivisesti tarjolla paikallisia kalastuslupia sekä välineitä ja niitä tulisi olla 
majoituskohteissa vuokrattavana tai sisällytettynä majoituksen hintaan.     

x Puhtaus: Suomen luonto on Euroopan puhtainta, sillä Suomessa hengitetään 
tutkitusti Euroopan puhtainta ilmaa sekä syödään Euroopan puhtainta ruokaa. 
Suomen metsissä on Euroopassa eniten EU:n määritelmät täyttävää luomusertifioitua 
keräilyaluetta -   noin seitsemän miljoonaa hehtaaria, lähinnä Pohjois-Suomessa ja Lapissa. 
Suurin osa metsistämme on sellaisenaan luonnonmukaisiksi alueiksi luokiteltavissa. Puhdas 
metsä, ilma, vesistöt ja maaperä ovat Suomelle kilpailuetu. Meidän luontoamme pidetään 
puhtaana, ja siksi puhtauden tulee näkyä vahvemmin, ei vain viestinnässä, vaan myös itse 
luontoa hyödyntävissä matkailutuotteissa. Juomavetemme on puhdasta, otamme luonnon 
puhtaana pysymisen vakavasti ja osaamme myös teknologian, jolla luontomme pysyy 
puhtaana. Todisteena puhtaudesta ovat järvivetemme juotavaksi kelpaava laatu, laajat, 
eksoottiset ja pitkälti luonnonmukaiset taiga- ja tundra-metsät, suojelualueet, 
kansallispuistojen määrä, eksoottiset eläimet, jotka viihtyvät puhtaassa luonnossamme ja 
luonnon antimet, joita voi kerätä mistä päin Suomea tahansa varauksetta. Puhtauden avulla 
voidaan nostaa näkyvämmäksi ja merkityksellisemmäksi erityisesti vesistöjämme ja luonnon 
monimuotoisuutta. Ideoita tämän painopistealueen näkyvämpään tuotteistukseen ja 
viestintään tarvitaan lisää  (esim. puhtaaseen ilmaan liittyviä tuotteita, ympäristösertifioinnit 
näkyvämmin mukaan markkinointiin).  

x Kansallispuistot: Kansallispuistojen kehittämisessä nostetaan keskeiseksi 
yritysyhteistyö ja valikoidut kärkireitit. Kansallispuistoja tuotteissaan hyödyntävät 
matkailuyritykset nostetaan merkittävämpään asemaan ja niiden puistossa tarjoamia 
palveluita laajennetaan ja laatua parannetaan. Kansallispuistojen ympärillä toimivat yritykset 
opetetaan hyödyntämään paremmin kansallispuiston reittejä asiakkaidensa omatoimisiin 
päiväretkiin. Tämä edellyttää, että kansallispuistot ja niiden yhteistyöyritykset selvemmin 
tuovat esille päiväreittinsä ja -retkensä. Yritysten tarjonta ja näkyvyys liitetään selkeämmin 
kansallispuistoon ja sen reitteihin. Yrityksillä tarkoitetaan myös muita kuin 
ohjelmapalveluyrityksiä kuten ravitsemuspalveluita, majoitusta, kuljetusta tai 
vähittäiskauppaa harjoittavia yrityksiä. Matkailullisesti tärkeissä kansallispuistoissa tehdään 
selkeä valinta kärkikohteista, tuotteistetaan ja nostetaan esille valikoidut matkailullisesti 
merkittävät ja vetovoimaiset reitit. Kansallispuistot ovat tunnettu käsite myös ulkomaisille 
matkailijoille. Ympäri Eurooppaa olevat luontokohteet tukeutuvat tuotteistuksessa ja 
viestinnässä vahvasti tunnettuihin reitteihin, sillä näin matkailijan tarvitsemat palvelut ovat 
konkreettisemmin saavutettavissa ja matkailijalle on alusta alkaen selkeää, minne hän 
suunnistaa (esim. Elberadweg, Camino de Santiago, Via Claudia Augusta, Rheinhöhenweg). 
Asiakaskuntamme on tottunut patikoimaan reittien perusteella, joten meidänkin on syytä 
tarjota vaellustarjontamme sen mukaisesti. Luonto- ja reitistökohteiden kokonaisvaltaisella 
suunnittelulla priorisoidaan ja profiloidaan puiston palvelulupaus. Kansallispuistojen 
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saavutettavuus-mielikuvaa tulee vahvistaa helppokäyttöisellä informaatiolla kulkuyhteyksistä 
ja joustavilla kuljetusratkaisuilla. Kansallispuistojen ohella keskitytään myös GEOPARK- ja 
UNESCOn luonnonperintökohteiden matkailullisen hyödynnettävyyden vahvistamiseen. 
Kansallispuistojen määrä ja niihin liittyvät luonnonsuojeluarvot (puhtaus) tuodaan paremmin 
esille markkinoinnissa.  

x Teemojen yhdistäminen: Markkinointimme pääkohderyhmä, modernit humanistit, ovat 
kiinnostuneet sekä luonnostamme että kulttuuristamme ja haluavat lomallaan kokea 
uusia asioita monipuolisesti, mutta turvallisesti. Siksi luontoaktiviteetteihinkin 
keskittyvien tuotepakettien tulee selkeästi sisältää elementtejä muista pääteemoista. 
Luonnon ja kulttuurin yhdistäminen etenkin suomalaisuutta korostaen on kiinnostavaa. 
Pyritään korostamaan luontoaktiviteettielämyksissä suomalaisuutta ja suomalaisesta 
elämäntavasta kumpuavia tapoja olla luonnossa, luonnon merkitys suomalaisille 
kulttuurisesti sekä suomalaisen luonnon erityispiirteisiin nojaavia kohteita. Kohderyhmämme 
edellyttävät matkakohteen tarjoavan monipuolisesti kulttuurillisia elämyksiä ja mahdollisuutta 
päästä kokemaan paikallista elämäntapaa sellaisena kuin se aidosti on. Kulttuurillisia 
elementtejä on syytä lisätä kaikkeen matkailutarjontaan ja olennaista on muodostaa 
monipuolisia, asiakkaiden tarpeiden mukaan joustavia palvelupaketteja. Kulttuuriohjelmia 
kannattaa tarjota aktiviteettipainotteisen loman mausteeksi ja päinvastoin. Ruoka on yhä 
tärkeämmässä osassa matkailijan elämyksiä ja myös luontoreiteillä liikkuvat matkailijat 
haluavat yhä useammin syödä huolella valmistettua ja herkullista ruokaa sekä istua 
valmiiseen pöytään. Meillä on vahvat eränkävijäperinteet ja tarvittava elanto on haettu ja 
haetaan edelleenkin luonnosta, ekologisesti kestävällä tavalla (esim. itse kalastetut kalat, itse 
paistetut marjapiirakat, nuotiolla evästelyt), jolloin luonnon ja ruuan yhdistäminen on 
luonnollista. Ruuan ja juoman aseman nostaminen tärkeäksi myös luontoliikkujan 
elämyksissä on erittäin tärkeää. Erityisesti lähiruoka, villiruoka, pellolta/mereltä pöytään, 
pyydystä ja valmista itse, paikallisuus, ruoan puhtaus, terveysvaikutteiset ruuat, sienestys ja 
marjastus tulee ottaa mukaan osaksi luontomatkailua. Omatoimiset luonnossa liikkujatkin 
haluavat syödä hyvin. He tarvitsevat myös matkan varrella pienissä majoituskohteissa 
joustavia ruokailupalveluita (kahvilat, kioskit, street food-kohteet reittien varrella). Etenkin 
maaseudulla yksittäisille matkailijoillekin tulee saada enemmän tasokkaita ruokapalveluita 
saataville sekä mahdollisuus eväspakettehin. Luonnon hyvinvointivaikutukset nostetaan 
luontotuotteisiin näkyväksi osaksi tuotteistuksen ja viestinnän kautta. Kansainvälisesti 
kasvavat trendi oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi luo uusia ansaintamahdollisuuksia myös 
luontoyrittäjille. Markkinointiin otetaan mukaan enemmän tutkimustuloksia luonnon 
hyvinvointivaikutuksista, (esim. ½h metsässä laskee stressitasoa) ja tuotteistuksessa 
huolehditaan sekä fyysiseen, että psyykkiseen hyvinvointiin liittyvien yksityiskohtien 
integroinnista hyvinvointikriteerejä noudattaen. Teemojen yhdistämisessä toivotaan myös 
rohkeammin teemoitettuja aktiviteettituotteita, jollaisia kohdemarkkinoilla on tarjolla – esim. 
yrttivaellus, kulinaarinen pyöräretki, lintubongauspyöräretki jne.   

Itse teemallisten painopisteiden lisäksi luontoaktiviteettimatkailun kehittämisen painopisteenä on 
parantaa keinoja, joilla koko teemaa viedään eteenpäin: 

x Majoituskohteiden saaminen vahvemmin mukaan luonnon matkailulliseen 
hyödyntämiseen. Sekä suuret hotelliketjut että maaseudun pienet majoituskohteet eivät 
hyödynnä ympäröivää luontotarjontaa riittävästi. Myös leirintäalueet, lomakylät ja 
venesatamat ovat toimijoita, jotka voivat saada huomattavasti enemmän vetovoimaa 
hyödyntämällä ympäröivän tuotteistetun luontotarjonnan. Lisäksi tarvitaan lisää rohkeasti 
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teemallisesti erikoistuneita majoituskohteita (vrt. Saksassa ja Ranskassa pyöräilyyn 
erikoistuneet Bett&Bike-kohteet, Kräuterwanderungen Königsmosel, Waldwellness  
Thüringen.)  

x Parempi kohdentaminen; enemmän kohdistettua tarjontaa lapsiperheille ja 55+ 
matkailijoille. Kehitetään tuotteita erityisesti modernien humanistien alasegmentille 
”aktiiviset perhe-elämysmatkailijat”. Eri-ikäisten lapsiperheiden vaatimukset huomioidaan 
tuotekehityksessä. Kohderyhmässä korostuu omatoimisuus ja etukäteisvalmistelu, joka 
edellyttää informaatiota reitistöistä sekä reittejä koskevan infrastruktuurin ja 
palveluvarustelun varmistamista (ruokailupalvelut, reittikartat, -kuvaukset, -oppaat ja muu 
infomateriaali), sillä lomailun tulee olla vaivatonta ja helppoa ja paikalliseen elämään pitää 
voida tutustua omatoimisesti. Kasvava matkustava 55+-väestö houkutellaan pysymään 
aktiviteettiasiakkaana teknisten ratkaisujen luomien mahdollisuuksien (kuten 
sähköavusteiset pyörät) avulla.  

 

 

 

 

 

Kuvio: Luontoaktiviteettien teemalliset painopisteet 
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Kestävä kehitys ja laatu 

Kaikessa kehittämisessä tulee myös huomioida laadun kehittäminen sekä vastuullisuuden ja 
kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ja niiden kommunikointi asiakaskunnalle, sillä niiden 
merkitys kohderyhmän keskuudessa kasvaa jatkuvasti. Luontomatkailutuotteiden tarjonnassa  tulee 
tähdätä vähähiilisyyteen ja suosia ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita ratkaisuja. Erityisesti 
luontoaktiviteeteissä turvallisuuden varmistaminen tulee myös tuoda paremmin esille 
markkinoinnissa.  

 

7.3. Kehittämistä vaativat strategiset osa-alueet 
Luontomatkailun kehittämistä tulee jatkaa sekä konkreettisella tuotekehitystasolla että 
tehokkaamman organisoitumisen, yli toimialarajojen menevän yhteistyön, verkostojen ja 
markkinointiviestinnän osalta. Strategiakaudella tulee keskittyä vahvasti myynti- ja 
markkinointitoimenpiteitä edistäviin toimiin ja toimenpiteiden tärkeimpänä tavoitteena on selkeästi 
tuotteistetun omatoimisen luontotarjonnan vieminen kansainvälisille markkinoille. Tätä tuotteistettua 
tarjontaa pystyvät helposti käyttämään hyväkseen myös ohjelmapalveluyritykset paketoidessaan 
tuotteita jälleenmyyjille.    

Keskeiset luontomatkailun kehittämisalueet ovat:  

Strateginen kehittämisalue 
Tuotekehitys 

Kehitysalue Toimenpide Vastuutaho/ 
rahoitus 

1. Lisätään ymmärrystä 
omatoimisen tuotteen 
sisällöstä ja 
vaatimuksista ja sen 
arvosta matkailulle. 
Luodaan pohja 
tuotteistukselle. 

• Reittikriteerit täyttävien reittien kehittäminen (infran 
parantaminen), luonnon avaaminen tuotteistukseen. 

• Järjestetään konseptoitua reittikoulutusta, niille jotka 
vastaavat reiteistä (OF etelän työn levittäminen 
valtakunnalliseksi) 

• Tukipalvelujen synnyttäminen reiteille (mm. 
matkatavaroiden kuljetus jne.) 

• Laajennetaan tietämystä oman alueen reitistöistä, opitaan 
tuntemaan ja hyödyntämään reitistöjen tuottama arvo 
yritykselle. 

• Edistetään teemallisesti erikoistuneiden majoituskohteiden 
syntymistä. 

• Poliitikkoihin ja päättäjiin vaikuttaminen, taloudellisten 
vaikutusten selvittäminen ja tiedon levittäminen 

VF, OF, vk 
yhteistyötahot
, OF- ja muut 
alueelliset 
hankkeet., 
Metsähallitus 

2. Laajennetaan 
luontomatkailutarjon-
taa ja 
luontomatkailutuotteita 
tarjoavien yritysten 
määrää  

• Laajennetaan olemassa olevien yritysten kansainvälisille 
markkinoille suunnatun tuotetarjonnan monipuolisuutta eri 
teemoja hyödyntäen etenkin teeman painopisteiden osalta 
ja uusia innovaatioita hyödyntäen.  

• Laajennetaan erityisesti omatoimisille suunnattujen 
tuotteistettujen helppotasoisten reittiehdotusten määrää. 

• Edistetään kansallispuistojen toimintaympäristön  
hyödyntämistä yritysten tuotteissa ja markkinoinnissa.  

• Laajennetaan wildlife-käsitettä ja lisätään wildlife-palveluita 
tarjoavien yritysten määrää.  

Alueelliset 
tuotekehitys-
hankkeet,  
Kehittäjäor-
ganisaatiot, 
ammattiopis-
tot, oppaita 
kouluttavat 
organisaatiot, 
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• Olemassa olevien oppaiden lajituntemuksen lisääminen 
koulutuksella ja opaspankin luominen tiettyihin teemoihin 
erikoistuneista oppaista. Jatketaan kansallispuistojen 
sertifioitujen oppaiden koulutusta uusilla kohteilla ja 
ylläpidetään nykyisillä kohteilla.  

• Pyritään saamaan majoitustoimijat ja luontomatkailutarjonta 
ja - yrittäjät kohtaamaan; lisätään luontoretkiä tarjoavien 
majoituskohteiden ja teemallisten majoituskohteiden 
määrää (vrt. Wanderdörfer). 

• Isojen majoittajien ja ketjuhotellien johdon sitouttaminen 
luontoaktiviteettien hyödyntämiseen liiketoiminnassa.  

koulutusor-
ganisaatiot 

3. Parannetaan laatua 
ja kestävän kehityksen 
periaatteiden 
käyttöönottoa 

• Reitistöjen laadun parantaminen.  
• Ohjelmapalveluyritysten tuotteiden laadun parantaminen. 

Laadunkehittämisohjelmien käyttöönoton lisääminen. 
• Lisätään yritysten osallistumista kestävän kehityksen 

koulutuksiin ja sertifiointeihin.  

Yritykset  

4. Lisätään 
asiakastuntemusta 
erityisesti 
segmenttitasolla 

• Teemakohtaisen tutkimustiedon tuottaminen ja 
jalkauttaminen  luontoaktiviteetteihin potentiaalisten 
kohderyhmien erityispiirteistä (aktiiviset perheet). Tiedon 
tarjoaminen käytännönläheisesti ja nopeasti omaksuttavasti. 

• Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijätutkimusten 
jatkaminen.  

• Tutkimustiedon kokoaminen yhteen paikkaan.  
• Mahdollisen potentiaalin tutkiminen uusilla 

kohdemarkkinoilla kuten Kiina. 
• Asiakastuntemuksen lisääminen venäläisistä 

luontomatkailuasiakkaina. 
• Järjestetään lisää Modernit Humanistit -työpajoja, 
• Kartoitetaan teemakohtaisesti onnistuneiden kohteiden 

myyntityön kriittiset pisteet.  

VF, Hankkeet, 
matkailutie-
yhdistykset, 
maakuntien 
liitot, 
Metsähallitus, 
Tiehallitus 

5. Työkalujen 
hyödyntäminen 

• Tuotettujen työkalujen ja tiedon tehokas jalkauttaminen eri 
kanavia käyttäen, uusien jalkauttamiskeinojen kehittäminen. 
(Esim. verkko-oppimateriaalit) 

• Uusien työkalujen tuottaminen painopistealueista esim.. 
perusinfoa luonnosta ja lajistosta sekä oppaille, yrittäjille, 
että matkailijoille.  

VF, OF, vk 
yhteistyötahot
, Metla, MMM, 
aluehankkeet 

6. Teemojen 
yhdistäminen 
tuotteissa: Culture in 
Nature, OF + Finrelax, 
OF + Ruoka  sekä 
kiertomatkailun 
huomioiminen  

• Tuotteistus ja paketointi teemoja yhdistäen ja 
luontoaktiviteettituotteita teemoittaen, esim. gastropyöräily, 
villiyrttivaellus. 

• Suomalaista elämäntapaa avaavien tuotteiden 
hyödyntäminen; metsäsuhde, marjojen kerääminen. 
Osallistaminen ja muistijälki suomalaisesta luonnosta.  

• Lähiruoan ja villiruoan liittäminen tiukemmin 
luontomatkailuun. Ruokapalveluiden tarjonnan parantaminen 
aktiviteettiasiakkaille. Ruokatoimijoiden tuominen yhteen 
luontomatkailutoimijoiden kanssa. Yksittäisille matkailijoille 
”tavallisia” ruokapalveluita saataville. (eväspaketteja, 
helppoja nopeita pikkuruokia ja picnicboxeja 
majoituskohteisiin tai maaseuturavintoloihin). 

• Koulutusta eri kohderyhmien huomioimiseen.   
• Tuotetaan luontoteemaisia kiertomatkoja ja sisällytetään 

luontoaktiviteetteja muihin kiertomatkatuotteisiin.  
• Suurten kiertomatkatukkureiden (auto/bussimj:t) 

tavoittaminen ja Suomen aktiviteettitarjonnan esittely.  
• Ryhmien päivärytmin huomioiminen iltatuotteita kehittämällä; 

ryhmät vaihtavat paikkaa päivän aikana. 

Yritykset, 
incoming-
toimijat, 
Digi-toimijat,  
Tk-hankkeet, 
kehittäjäor-
ganisaatiot, 
alueelliset 
myyntiorgani-
saatiot, 
matkailutie-
yhdistykset, 
maakuntien 
liitot, 
Tiehallitus,  
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7. Yritysten 
tuotekehityksen 
tukeminen 

• Jalkautuminen yrityksiin, tuotekehityksen ja uusien 
innovaatioiden tukemiseksi. Uudet keinot ja innovaatiot 
mikro ja pk-yritysten tavoittamiseen ja tukemiseen.  

• Uusien kohderyhmien (MoHut, Venäjä, mahdollisesti Kiina, 
Japani) tarpeiden mukaisen tuotekehitystä tukevien 
työkalujen tuottaminen ja jalkauttaminen (esim. työpajat, 
suositukset). 

• Paketoinnin edistäminen avainvahvuuksiin liittyen mm: 
iltamelonta, wild swimming, yöttömän yön ulkoilma-
aktiviteetit. 

VF, OF, 
alueorgani-
saatio, 
myyntitahot, 
muut vk tahot, 
alueelliset 
hankkeet 

8. Kansallispuistojen, 
Geopark- ja UNESCON 
luonnonperintökoh-
teiden hyödyntäminen 

• Tunnistetaan ne kansallispuistot, joissa kansainvälistä 
luontomatkailua kannattaa edistää. (pääalueittain: 
pääkaupunkiseutu, Järvi-Suomi, Lappi, rannikko ja saaristo) 

• Kansallispuistojen saavutettavuuden parantaminen 
• Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi – hankkeen 

tulosten levittäminen muualle Suomeen. 
• Kansallispuistojen yhteistyöyritysten verkoston tiivistäminen 

ja tuotteiden kehittäminen kansanvälisille markkinoille 
suuntautuviksi. Majoitusyritysten ja kansallispuistoissa 
toimivien luontomatkailuyritysten verkostoiminen ja työnjako 
ja kansallispuistoihin tuotteissaan nojaavien yritysten 
toimintaedellytysten parantaminen ja esille nostaminen.  

Metsähallitus, 
OF, hankkeet, 
matkailun 
alueorgani-
saatiot, 
yritykset 

9. Puhtaan luonnon 
korostaminen 
viestinnässä ja 
tuotteiden 
vetovoimatekijänä 

• Nostetaan puhdas luonto toimintaympäristönä keskiöön ja 
korostetaan Suomen ympäristöystävällisyyttä ja 
luontoaktiviteettien myötävaikutusta vähähiiliseen 
matkailuun: puhtaat vesistöt ja vesi (järvet, meri, rannikko, 
saaristo, joet, lähteet, juomavesi, vesiaktiviteetit, 
vesiliikenteen hyödyntäminen tuotteistuksessa lisää tämä 
toimenpiteisiin)  

• Nostetaan myös luonnon monimuotoisuutta ilmentävät 
valoisat kesäyöt, keskiyön aurinko, yötön yö, (– ideoita 
tuotteistukseen – iltamelonta, iltapatikointi, iltaretket 
luontoon.), metsät ja suot kärkielementeiksi. Kehitetään 
yöttömän yön ulkoilma-aktiviteetteja lisää Midnight Golf-
tyyliin: uinti, soutu, melonta, kalastus, rantanuotio.  

OF, VF, 
alueelliset 
koordinaattorit 
ja 
kehittäjätahot 

10. Outdoors-
tapahtumien 
hyödyntäminen 
  

• Tuodaan aktiviteetti-tapahtumien järjestäjät ja 
luontomatkailuyrittäjät tiiviimpään yhteistyöhän 
hyödyntämään tapahtumia luontomatkailussa.  

OF, 
aluehankkeet, 
yritykset, 
kehittäjätahot 
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Strateginen kehittämisalue:  
Yhteistyö ja verkostot 
Kehitysalue Toimenpide Vastuutaho/ 

rahoitus 

1. Varmistetaan 
Outdoors Finland-
koordinaation 
jatkuminen 

• OF-katto-ohjelman rahoituksen varmistaminen ja toiminnan 
jatkaminen. 

• Kehittämismallin jalostaminen. Mahdollisten toimintamallia 
koskevien synergioiden kartoittaminen CF – toiminnan 
kanssa. ja tarvittavilta osin laajentaminen (alueellisesti ja 
valtakunnalliset sidosryhmät). 

VF,  
OF, MMM, 
ELY 

2. Varmistetaan 
alueellisen Outdoors 
Finland toiminnan ja 
reitistöjen 
kehittämiseen ja 
tuotteistamiseen 
kohdistuvan työn ja 
rahoituksen 
jatkuminen.  

• OF Etelän reitistötyön jatkaminen ja laajennus koko 
Suomeen. 

• Informaation kehittäminen 
• Hankebyrokratia mahd. vähäiseksi 
• Alueellisia vetäjiä tarvitaan kokoamaan yritykset ja 

palveluntuottajat yhteen, foorumi verkostointiin alueellisesti 
• Myös alueellisten toteuttajien ja vk koordinaation 

toimeenpanon varmistaminen, esim. suuremman alueen 
oma alueellinen koordinaattori (esim. OF länsi, OF 
pohjoinen) 

Kaikki 
toimijat 

3. Uudet verkostot ja 
strategiset 
kumppanuudet. 

• Yli toimialarajojen ulottuvien verkostojen ja suhteiden 
rakentaminen edistämään tuotekehitystä ja markkinointia 

• Hotelliketjujen, muiden majoitusyritysten ja 
incoming/paketoijien verkostoiminen yhteistuotteiden 
luomiseksi ja sidotaan nämä tiiviimmin luontoaktiviteettien 
myyntiin. Tiedottaminen kaikille osapuolille. 

• Yhteistyö Metsähallituksen ja sen luontokeskusten kanssa 
tiiviimmäksi.  

• Kehittämisen linjaukset myös oppilaitoksiin ja 
opaskoulutukseen. Yritysyhteistyötä enemmän 
koulutukseen. 

VF, OF, 
rahoittajat, 
vk toimijat 

 

Strateginen kehittämisalue:  
Myynti – ja markkinointikanavat ja näkyvyys 

Kehitysalue Toimenpide Vastuutaho/ 
rahoitus 

1. Näkyvyyden 
lisääminen 

• Olemassa olevien tuotteiden tehokkaampi 
myyminen ja tunnettavuuden nosto. 

• Uusien tuotteiden systemaattinen lanseeraus 
myyntikanaviin 

• Näkyvyyskampanjat; materiaalin tuottaminen, 
konkreettisten aktiviteettituotteiden 
näkyminen kansainvälisillä markkinoilla.  
Laadukkaan kuva- ja videomateriaalin 
tuottaminen. Selkeä aktiviteettiprofiili ja 
avainvetovoimatekijät mainontaan mukaan.  

• Roolien selkeyttäminen, alueiden vs. VF 
markkinointi.  

Yritykset, muut 
tuotteiden 
myyntitahot 
VF, alueelliset 
myyntiorganisaatiot, 
MH, TEM kv-
rahoitus 
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• Yli toimialarajojen ulottuva yhteistyö ja 
tapahtumien hyödyntäminen esim. Outdoors-
vaatetus, - laitteet.  

• Kansallispuistojen hyödyntäminen 
markkinoinnissa etenkin puhtaan luonnon ja 
kestävän kehityksen aspektista.  

• Enemmän resursseja Internet- ja some-
markkinointiin. 

2. Myyntitoimenpiteet ja 
välittäjäportaan 
toiminnan kehittäminen 

• Tuottaja/välittäjätoiminnan kehittäminen 
kartoittamalla potentiaaliset myyntitahot 
omatoimisille tuotteille ja toiminnan 
edistäminen mm. kohdistamalla 
hankerahoituspäätökset vastaavasti.  

• Yritysryppäille yhteinen 
myynti/markkinointitaho.  

• Myyntitahojen kuten incoming-toimistojen 
mukaan saaminen ja sitominen tuotteistus- ja 
myyntiprosessiin.  

• Hotellien vastaanottohenkilökunnan ja 
matkailuinfojen kouluttaminen luontoreiteistä. 

• Myyntikanavien laajentaminen ja 
myyntitoimenpiteiden parempi 
hyödyntäminen: Myyntiosaamisen 
parantaminen; toteutetaan 
kansainvälistymisvalmennuksia 

• Keskitytään tuotteiden saamiseen paremmin 
näkyville eri jakeluteihin ja markkinointiin  

OF 
ELY-keskukset, 
alueelliset 
myyntiorganisaatiot 

3. Pienten 
luontomatkailuyritysten 
tukeminen 
kansainvälisille 
markkinoille pääsyyn   

• Markkinointiyhteistyö; affiliate-markkinointi,  
peer to peer -markkinointi 

• Useamman vuoden rullaava 
kehittämissuunnitelma  

• Koulutetaan ja sparrataan 
kansainvälistymisvalmennuksien 
kehittämisessä ostajan kohtaamiseen ja 
kansainvälisillä markkinoilla toimimiseen.  

VF, OF, 
kehittäjätahot, 
alueelliset 
myyntiorganisaatiot 

 
 
 
8. Päämarkkinat 
Matkailun edistämiskeskuksen markkinointitoimenpiteiden kohderyhmäksi Euroopassa on 
määritelty Modernit humanistit. Painopiste imagomarkkinoinnin osalta siirtyy vuonna 2014 Aasian 
suuntaan, erityisesti Kiinaan ja Japaniin. Kuitenkin suomalaisen luontoaktiviteettitarjonnan 
potentiaalisin markkina on edelleen Eurooppa. Luontoaktiviteettien tärkeimmät kohdemarkkinat 
ovat: saksankielinen Eurooppa (Saksa, Sveitsi, Itävalta), Ranska, Alankomaat, Iso-Britannia ja 
Venäjä. Uutta potentiaalia tutkitaan Aasian markkinoilla.  

 

9. Keskeiset toimijat 
Valtakunnalliset 

x Visit Finland 
x  MMM, TEM, YM 
x Outdoors Finland katto-ohjelma 
x Metsähallitus  
x Suomen Latu 
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Alueelliset 
x Alueelliset hankkeet 
x Alue- ja muut matkailun organisaatiot ja kehittämisyhtiöt 
x Matkailuyrittäjät  
x Kuntien liikuntatoimet, ympäristötoimet  jne. 
x Virkistysalueyhdistykset 
x Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot 
x Kuntien elintarviketarkastus ja pelastustoimi 

 
 
10. Tutkimustarpeet 
 
Tuotteistamisen ja markkinoinnin kehittäminen on vaikeaa tarvittavien lähtötilanteen perustietojen 
puuttuessa. Luontoaktiviteetteja harrastavia ulkomaalaisia matkailijoita ei ole tilastoitu 
systemaattisesti Rajahaastattelututkimuksen päätyttyä ja yritysten kautta kerättävään tilastotietoon 
ei ole olemassa koko Suomen kattavaa menetelmää. Valtaosa luontomatkailusta on omatoimista, 
jolloin se jää myös ohjelmapalveluyritysten asiakastiedon ulkopuolelle. Metsähallitus seuraa 
kansallispuistojen paikallistaloudellisia vaikutuksia ja käyntimääriä puistokohtaisesti, jolloin on 
mahdollista saada ainakin näiden luontokohteiden osalta viitteitä patikoijien tai melojien määristä. 
Lisäksi Metsähallitus tekee merkittävimmissä kohteissa kävijätutkimuksia 5-10 vuoden välein, joista 
saa käytön laadulllista tietoa. Jatkossa Metsähallitus seuraa myös luontoretken koettuja hyvinvointi- 
ja terveyshyötyjä. Jatkossa, vuodesta 2014 alkaen, on kuitenkin mahdollista saada uuden Visit 
Finland Visitor Survey:n avulla tietoa ulkomaalaisten luontomatkailusta aktiviteetteittain 
(pyöräily/vaellus/vesiaktiviteetit).     

Uusia tutkimustarpeita kohdistuu mm tarkempaan segementtikohtaiseen kuluttajaprofiiliin sekä 
uusien markkinoiden potentiaalin tutkimiseen. Tutkimustarpeina on tunnistettu seuraavat: 

x Asiakastuntemus segmenttitasolla. MoHujen tutkiminen kesäaktiviteettien näkökulmasta. 
(päivitetty luontomatkailututkimus) Mohu-kohderyhmän tarkempi suhtautuminen 
aktiviteetteihin esim. pyöräilyyn. 

x Tilastointi – luontomatkailun asiakasmäärät  
x Trade follow up-kartoitus 
x Kuluttajaprofiilit Aasian kohdemarkkinoilla Japanissa ja Kiinassa. Minkälainen potentiaali on 

Aasiassa, millainen luontomatkailu kiinnostaa. 
x Asiakastiedon ja laadullisen kokemuksen tutkiminen – pilottikohteet esim. uudet tuotteet. 
x Kohderyhmämme rahankäyttö vs. muut, paljonko luontomatkailuun ja mihin sen sisällä. 
x Miten muut isot brändit tekevät tuotemarkkinointia. 
x Luontomatkailun vaikuttavuusarviointi, luontomatkailun tulovaikutukset paikallistalouteen, 

jotta merkitys euroissa selkeä poliitikoille.  
x Luontomatkailun teemakohtaiset tehokkaat myyntikanavat ja myynnin mallit ja 

organisoituminen kilpailijamaissa.  
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11. Jakelukanavat, myynti ja markkinointi 
 

Matkailun edistämiskeskuksen markkinointi painottuu Suomen matkailumaakuvan luomiseen ja 
kirkastamiseen. 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. 
Luontoaktiviteetit sijoittuvat luontevasti kahden markkinointiteeman alle:  Wild Free ja Silence, 
please, joiden alle tuotteet sijoittuvat niiden profiilin mukaisesti.   

Luonto on Suomen matkailullinen päävetovoimatekijä ja aktiviteettien avulla matkailijalle tarjoutuu 
mahdollisuus tutustua lähemmin Suomen luontoon. Nyt strategiassa määritellyt painopistealueet 
pyritään saamaan näkyviin selkeämmin Visit Finland-markkinoinnin linjauksissa. Luontoaktiviteettien 
markkinointi noudattaa matkailullisen Suomi-brändin mukaista ilmettä ja aktiviteettituotteiden 
näkyvyystoimenpiteet toteutetaan VisitFinland markkinointiin integroituna.  Kärkikohteiksi valikoituja 
kansallispuistoja ja niiden tarjontaa nostetaan vahvemmin osaksi Suomi-brändiä parantamaan 
Suomen vetovoimaa ensiluokkaisena luontomatkailumaana. 

Koko Suomen matkailuelinkeinon tiivis sitoutuminen yhteiseen brändilupaukseen on yksi 
onnistumisen edellytyksistä. Matkailukeskuksia ja -keskittymiä rohkaistaan tuomaan alueen 
luontomatkailutarjontaa, myös omatoimiseen matkailuun soveltuvaa tarjontaa omassa 
markkinointiviestinnässään rohkeammin esille. Myös yritystason markkinointinäkyvyys kannattaa 
aina linkittää koko Suomen matkailumaakuvaan.  

Visit Finlandin kansainväliseen markkinointiin sopivat tuotteet valikoituvat tuote- ja laatukriteereiden 
perusteella ja Visitfinland.com toimii aktiviteettituotteiden näyteikkunana houkutellen ja luoden 
profiilia Suomesta myös varteenotettavana aktiviteettimaana. Outdoorsfinland.com-portaali on 
tärkeä kanava itse tuotetarjonnan markkinoinnissa ja sivustoa markkinoidaan teemaa koskevassa 
VF-markkinoinnissa tietolähteenä konkreettiseen tuotetarjontaan tutustumisessa. Metsähallituksen 
uudistettua outdoors.fi-sivustoa hyödynnetään kansallispuistojen vahvempaan esiinnostamiseen ja 
sivuston linkittäminen tiiviimmin outdoorsfinland.com-portaaliin on tärkeää. Outdoorsfinland.com 
kokoaa tarjontaa yhteen vetovoimaisiin reitistöihin perustuen, kun taas kansallispuistoja esittelevä 
outdoors.fi-sivusto esittelee kansallispuistolähtöisesti luontomatkailukohteita. Uusia jakelu- ja 
myyntikanavia kehitetään ja etsitään kohdennetusti päämarkkina-alueilla. Matkanjärjestäjäkentässä 
hyödynnetään erityisesti erikoismatkanjärjestäjiä.  

Tärkeimmät jakelukanavat ovat: 

1. VisitFinland.com-verkkopalvelu, jossa kärkituotekokonaisuudet esitetään selkeästi ja veto-
voimaisesti erityisesti kevyitä aktiviteetteja ja puhdasta luontoa korostaen pääkohderyhmän 
vaatimuksia vastaten.  

2. Kohderyhmäämme modernit humanistit profiililla tuotteitaan tarjoavat matkanjärjestäjät ja näiden 
nettisivustot, portaalit, blogit, teemoihin keskittyneet nettisivut, aktiviteetti- ja otudoors-yhteisöjen ja 
yhdistysten SoMe-kanavat ja nettisivut, sosiaalisen median yhteisöt ja kanavat ja muut sähköiset 
myyntikanavat.  Ns. heimojen merkitys tulee kasvamaan huomattavasti (ohjaus oikeille 
nettisivustoille, joissa eri alojen harrastajat ja teemoista kiinnostuneet vaihtavat mielipiteitään 
blogeissa ja yhteisöissä). 
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3. Erikoistuneet matkanjärjestäjät ja incoming -toimistot. Uusia yhteistyökumppaneita etsitään ja 
yhteistyötä heidän kanssaan kehitetään kohdennetusti päämarkkina-alueilla. 
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        LIITE 1 

Kiitos strategian työstämiseen osallistuneille:  

Arto Asikainen, MEK 
Anne Harju, Hotelli Korpikartano  
Urpo Heikkinen, Upitrek   
Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto 
Kristiina Hietasaari, MEK  
Terhi Hook, MEK 
Anu Huusko, VisitPäijänne 
Liisa Kajala, Metsähallitus 
Jaana Keränen, Wild Taiga   
Kaisa Korhonen,  Finnature   
Keijo Koskinen, Karelia amk 
Sanna Kärkkäinen, Rovaniemen Matkailu 
Jukka Laitinen, Saimaa Holidays   
Ilkka Lariola, Naturaviva 
Jaakko Lehtonen, MEK 
Anneli Leivo, Metsähallitus  
Anne Lind, MEK 
Markku Litja, Karelia Expert 
Satu Luiro, Lapin liitto 
Anne Murto, Rukapalvelu  
Jyrki Oksanen, MEK Saksa  
Pekka Peiponen, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy  
Jari Peltomäki, Finnature 
Tuula Pohjalainen, Metsähallitus 
Rauno Posio, Lapin Safarit   
Anne  Rautiainen, Suomen Latu 
Liisa Renfors, MEK 
Pasi Ruohtula, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Raija Ruusunen,  Karelia amk 
Pirjo Räsänen, OF Etelä 
Heli Saari, Outdoors Finland/Visit Finland 
Antti Saukkonen,  Suomen Lerintäalueyhdistys   
Meeri Stanley, Espoo Matkailu  
Pasi Tolonen, Sokos Vuokatti    
J-P Tuominen, Lappland Hotels   
Sanna Tuononen,  MEK Ranska  
Antti Tähkäpää, Hyria 
Jukka Vaaraniemi, Vaasan aikuiskoulutus  
Keijo Vehkakoski, Jämsän ammattiopisto 
Nina Vesterinen, TEM 
Veikko Virkkunen, Metsähallitus 
Pihla Väänänen, TEM 
Katarina Wakonen, MEK 
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