
Luontokohteet ja reitistöt

hyvinvoinnin lähteenä

”Terveyden ja hyvinvoinnin hakeminen luonnosta on maailmanlaajuinen 
megatrendi. Jatkuva kaupungistuminen saa monet ihmiset etsimään rauhaa, joka 

löydetään luonnosta. Luontomatkaajat arvostavat puhdasta luontoa, 
rakentamatonta maisemaa ja hiljaisuutta.” Professori Liisa Tyrväinen, LUKE

Levi goes green – 30.8.2017



Luonnon hyvinvointivaikutukset kiistattomia

Luonto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin 
tutkitusti ainakin kolmen väylän kautta:

• Fyysinen aktiivisuus lisääntyy luonnossa: Luonto houkuttelee 
liikkumaan. Liikumme luonnossa huomaamattamme 
reippaammin kuin sisätiloissa, vaikka liikunta tuntuu 
kevyemmältä.

• Luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä: 
Keskittymiskyky paranee, ja syke ja verenpaine voivat madaltua.

• Luonnossa liikkuminen edistää sosiaalista hyvinvointia ja 
yhteisöllisyyttä: Suhtaudumme myönteisemmin muihin ihmisiin, 
ja mielialamme kohenee hyvin nopeasti.



Tietoa ja potentiaalia on valtavasti

Lisätietoa luontoilun terveysvaikutuksista (www.luontoon.fi)

•Kaikkonen H. ym. (2014) Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista - Tutkimus kävijöiden 
kokemista vaikutuksista (julkaisut.metsa.fi)
•Kaikkonen H. ja Rautiainen M. (2014) Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta - tarkastelussa 
metsästäjät ja kalastajat (julkaisut.metsa.fi)
•Luonto liikuttamaan -hanke (www.metsa.fi)
•Metsähallitus Luontopalvelut ja Eräpalvelut (2017) Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen -
Terveys ja hyvinvointi 2025 -ohjelma (julkaisut.metsa.fi)
•Metsähallitus, Savon ammatti- ja aikuisopisto (2015) Luonto liikuttamaan. Opas 
ryhmäytymiseen, oppimiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen luonnossa (julkaisut.metsa.fi)
•OpenAir -hankekokonaisuus Oulun seudulla: Liikettä ja hyvinvointia luonnosta (www.metsa.fi)
•Särkkä S., Konttinen L. ja Sjöstedt T. (toim.) (2013) Luonnon lukutaito - Luo liiketoimintaa 
vihreästä hyvinvoinnista. Sitra, Helsinki (www.sitra.fi)
•Talent Vectia (2013) Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys. Sitra, 
Helsinki (www.sitra.fi)
•Tourula M. & Rautio A. (2013) Terveyttä luonnosta. Thule-instituutti, Oulun yliopisto ja 
Metsähallitus, Oulu (www.oulu.fi/thule)
•Vähäsarja V. (2014) Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellinen 
arvottaminen (julkaisut.metsa.fi)

http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1746
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1747
http://www.metsa.fi/luontoliikuttamaan
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2111
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1893
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/Rakennerahastohankkeet/OpenAir/Sivut/default.aspx
http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista-0
http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnon-hyvinvointivaikutusten-taloudellinen-merkitys
http://www.oulu.fi/thule/e_julkaisut
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1748


Entä mitä tiedämme kv-
matkailijoistamme ja siitä, mikä heitä 

kiinnostaa?



Hyvinvointimatkailun visio: Suomi 
maailman kiinnostavin luonnosta 

kumpuavan hyvinvoinnin kärkikohde 2025

















Luontolomailijoiden wishlists - Saksa



Työkaluja tuotteistukseen



FinRelax -tuoteteemat 

• Terveellinen ruoka
• Lähiruoka
• Luomuruoka
• Erikoisruokavaliot
• Suomen luonnon antimet
• Ruoan kerääminen ja 

omaehtoinen tai ohjattu 
valmistaminen 

• Suomalainen jäsenkorjaus
• Kajavahoito
• Method Putkisto
• Suomalaiset hoitotuotteet
• Suomalaiset palvelu- ja tuote-
Konseptit (Sauvakävely, 
aktiivisuusrannekkeet…)

• Saunomistavat
• Kokonaisvaltainen saunaelämys 

(ennen, jälkeen)
• Saunaperinteet
• Saunan vaikutukset terveyteen 

ja hyvinvointiin
• Hiljaisuuden sauna
• Erikoispalvelut: saunajooga, 

turvesauna jne.
• Oheispalvelut (ruoka ja 

kulttuuri)

Suomalaiset 
hoidot

Suomalainen 
sauna

Puhdas luonto

Ruoka

• Liikkuminen luonnossa
• Puhdas vesi, ilma
• Hyvinvointi metsästä
• Hiljaisuus
• Tila
• Valo, kaamos
• Vuodenajat

Luonnon 

luksusta ja 

harmoniaa

FinRelax-tuotteita ja palveluita yhdistävät luonnollinen hyvinvointi, autenttisuus 
ja paikallisuus sekä terveellinen lähiruoka ja –juoma.



Outdoors -tuoteteemat

• Metsien hyvinvointi-
vaikutukset 

• Elämyksellinen ruokailu 
luonnossa ja luonnon antimet

• Suomalaisten luontosuhde 
ja luontoon liittyvä 
kulttuuriperintö

• MoHu-kohderyhmä
• Helppotasoista;  helposti 

löydettävää, saavutettavaa, 
ostettavaa, kulutettavaa

• Lyhytkestoista - helppo lisätä 
matkaohjelmaan 
omatoimisesti tai mj:n
tarjoamana 

• Yrittäjäyhteistyö
• Valikoidut kansallispuistot, 

valikoidut kärkireitit 
• Puiston palvelulupaus

Helppotasoiset 
aktiviteetit

Kansallispuistot Puhdas luonto

• Suomen luonto on 
Euroopan puhtain

• Puhdas vesi, puhdas ilma
• Puhtaat eksoottiset metsät 

Teemojen 
yhdistäminen

Culture in nature, Ruoka, Hyvinvointi

• Majoituskohteet mukaan

• Vastuullisuus • Laatu ja turvallisuus

• Kohdennetusti 
(lapsiperheet, seniorit)

Easy access to the

last wilderness

of Europe

Outdoors Finland yhdistää kesäaktiviteettimatkailun strategiset painopistealueet – luonnon 
puhtauden, kansallispuistot ja kevyet aktiviteetit  



Outdoors Adventure -elämys 2018

VAELLUS PYÖRÄILY MELONTA WILDLIFE KALASTUS HEVOSMATKAILU

Outdoors Finland yhdistää kesäaktiviteettimatkailun strategiset painopistealueet – luonnon puhtauden, 
kansallispuistot ja kevyet aktiviteetit  



Luonto- ja reitistökohteiden kehittäminen



Kansainvälistymiskriteerit / Visit Finland  

Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä määritelty ja tarpeet huomioitu

Laatu
Asiakastyytyväisyyden seuranta systemaattista ja 

laatua kehitetään palautteen perusteella

Markkinatestaus
Tuote testattu (kv-asiakas, matkanjärjestäjä jne.) 

ulkomaan markkinoille soveltuvaksi

Kapasiteetti ja verkostot
Verkostomainen toimintamalli, joka tarjoaa kattavan 

palvelun omatoimimatkailijoille ja/tai ryhmille

Saavutettavuus
Palvelut toimivien liikenneyhteyksien varrella tai 

kuljetukset järjestetty

Saatavuus
Tuotteet/palvelut selkeästi kuvattuina englanniksi ja 

kohdemarkkinan kielellä ja helposti ostettavissa 
internetsivuilla / sähköisissä varauskanavissa

Kielitaito
Asiakaspalvelu englanniksi tai kohdemarkkinan 

kielellä

Autenttisuus ja vetovoimaisuus
Hyödynnetään aitoja alueen vetovoimatekijöihin, 

perinteisiin, kulttuuriin ja elämäntapaan perustuvia 
elämyksiä

Turvallisuus
Alakohtaiset turvallisuussuositukset ja –ohjeet 

huomioitu

Kestävyys
Kestävän kehityksen periaatteet huomioitu 

(sertifikaatti, koulutus)



Työkaluja kv-markkinoille:

1. VF Akatemia (jatkuva)

2. VF Kärkituotekilpailu (syksyisin)

3. MyStay (tuotteiden syöttö 2 krt vuodessa)

4. Tuotemanuaali (jatkuva) www.finland-product-

manual.com

My Stay-tuotteiden syöttölinkki
http://www.visitfinland.com/your-stay-travel-products/

on seuraavan kerran auki 10.-31.10.2017.

http://www.finland-product-manual.com/
http://www.visitfinland.com/your-stay-travel-products/login
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Myynninedistäminen ja markkinointi



Tarvitaan vetovoimaisia kohteita, joissa on 

• laadukas luontokohde/reitistöverkosto

• omatoimisista luontokohteista ja -reiteistä tehtynä 
viestintämateriaali, sis. majoitustarjonnan 
(www.outdoorsfinland.com –portaaliin)

• palveluyritysten paketoimia kokonaisuuksia 

• opastetut tuotteet ja retket

• Teemalliset paketit ja kiertomatkat sis. majoituksen

• Kansallispuistot (laadukkaat reitit ja infra, palvelut)

• Tuotteita sekä jakelukanaviin että omatoimiselle asiakkaalle

Luontomatkailutuotteet kv-markkinoille

http://www.outdoorsfinland.com/


www.outdoorsfinland.com / 
www.outdooractive.com

• Esittelee Suomen luonto- ja liikuntareitit mm. pyöräily,- retkeily,- ja
melontareittejä sekä reitin läheisyydessä olevia matkailupalveluita

• Yhteistyö saksalaisen luontomatkailuportaalin Outdooractiven kanssa

• inspiraatiolähde matkakohdetta valittaessa -> mielikuva 
monipuolisesta aktiviteettikohteesta vaikuttaa ostopäätökseen, 
alueellinen profilointi

• Omatoimisen matkaajan aktiviteettiopas eri alueille (mukana 
myös lisäpalvelut kuten hotellit, ravintolat, välinevuokrauspisteet, 
nähtävyydet jne), helppo käyttää

• Automatkakierrokset

• Yhteyshenkilö: Lamk/Pirjo Räsänen
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http://www.outdoorsfinland.com/
http://www.outdooractive.com/


Etunim

i 

Sukuni
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• Seminaarit ja informaatiotilaisuudet

• Outdoors Finlandin ja kestävän kehityksen seminaari, 14.-15.11.2017 
Helsinki

• Visit Finland valmennukset

• OF-teemalla toteutettava Visit Finland Akatemiavalmennus: 
suunnattu erityisesti mikro- ja pk –luontomatkailuyrityksille liittyen 
tuotteiden viimeistelyyn, hinnoitteluun ja jakeluteiden tuntemukseen

• OF pilotti ja konseptin luominen, aluehankkeiden varattava rahaa 
valmennuksen toteutukseen alueella

• Luonto- ja reitistökohteiden kehittämisvalmennus (LAMKin osuus): 
Luontokohteiden ja reitistöjen kehittäminen, tekninen laatu, 
elämyksellisyys ja digitaalisen viestinnän kehittäminen.

Osaamisen kehittäminen ja yhteistyön 
lisääminen 



• Ammattimessut: Matka Helsinki ja ITB Berliini 
• Workshopit Pariisi, Lontoo ja Milano
• Visit Finland Sales Run, Sveitsi-Itävalta, marraskuu
• Aktiviteettiteemalliset ryhmämyyntikäynnit Saksa/Benelux 

(pienyrittäjälle)
• Tutustumismatkat myyjäportaalle eri puolille Suomea  
• www.finland-product-manual.com tuotemanuaalin päivitys (DE, EN, FR). 

Aktiivituotepaketteja matkanjärjestäjille.
• ATTA (Adventure Travel Trade Association) jäsenyys: ajankohtaisia 

tutkimuksia, koulutustarjontaa, tapahtumia

Toimenpiteet B2B 2017-2018

http://www.finland-product-manual.com/


• Mediamatkat traditionaalinen media &  sosiaalinen media

• Media&PR tapahtumat yhdessä muitten Visit Finland –ohjelmien kanssa

• Viestintä- ja markkinointimateriaalit

• Outdoors Finland –esite (en, de, fr) 

• Kohdistettuja markkinointitoimepitetä (sosiaalisen median kampanjat 

ja aktivoinnit, lukijamatkat, kilpailut jne.) 

• Uudet kuvat kuvapankkiin ja videomateriaali

• www.visitfinland.com/outdoors kotisivu ja tuotteet MyStay –osiossa, 

artikkelit

• www.outdoorsfinland.com portaali, Visit Finland sitoutunut portaalin 

näkyvyyden edistämiseen

• Dein Finnland – www.dein-finnland.de - digilehti Saksan markkinoille

Toimenpiteet B2C 2017-18

http://www.visitfinland.com/outdoors
http://www.outdoorsfinland.com/
http://www.dein-finnland.de/


Tyrväinen, Savonen, Simkin: 

Kohti suomalaisen terveysmetsän mallia

(Luke 2017)



Yhteistyöterveisin! 

Kiti Häkkinen

kiti.hakkinen@visitfinland.com

+358  (0)50 453 4720 


