


Outdoors Finland 
katto-ohjelma 2015 -2018 
• Painopiste maaseudun mikro- ja pk –yritysten

kansainvälistymistoimenpiteillä.
• Laajennettu kattamaan luontokohteiden ja 

reitistöjen teknisen laadun, elämyksellisyyden
ja digitaalisen viestinnän kehittäminen

• Toteuttaa luontomatkailustrategiaa 2014-2018
• Kansallinen koordinaatio (VF-alueellinen

asiantuntija)
• Rahoitetaan maaseutuohjelmasta 2015-

2018
• Kansainvälistymistoimenpiteitä kohdistetaan 

suoraan kuluttajiin ja myyjäportaaseen.  
• Kohdemarkkinat: Kuluttajamarkkinoinnin 

toimenpiteet kohdistetaan Saksaan ja 
saksankieliseen Eurooppaan ja Iso-
Britanniaan. Jakelukanavamarkkinointi 
kohdistetaan näiden lisäksi Benelux-maihin, 
Ranskaan ja Italiaan. 

• Projektipäällikkö: Leena Yli-Piipari ja Pirjo 
Räsänen



3.b) Paketointi kansainvälisille markkinoille: 
alueelliset ja yrityskohtaiset tuotemanuaalit

2. a) Monikanavainen viestintä ja 
tuotteistaminen

Luontokohteiden ja 
reitistöjen kehittäminen 

Kokonaisvaltaisen
suunnittelun toteuttaminen
• Kohteiden  priorisointi 

ja profilointi
• Laatua, ei määrää
• Yhteinen palvelulupaus
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3.a) Kv. markkinaosaamisen 
nostaminen: alueiden toteuttamat 
koulutukset
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VF/LAMK-
toteutus

LAMK-toteutus:	
outdoorsfinlad.com	portaali	

Metsähallitus:	nationalparks.fi

VF-
toteutus

Outdoors	Finland		katto-ohjelma 2015	-2018	



• Toimenpiteisiin mukaan vetovoimaisia kohteita, joissa on 
• laadukas luontokohde/reitistöverkosto, 
• omatoimisista luontokohteista ja -reiteistä tehtynä 

viestintämateriaali OF-mallin mukaisesti (= reitit mukana OF-
portaalissa), sis. majoitustarjonnan 

• palveluyritysten paketoimia kokonaisuuksia 
• kansallispuistot

• OF-projektipäällikkö mukana tapahtumissa myymässä koko 
Suomen tarjontaa. 

• Tapahtumiin aktivoidaan mukaan luontomatkailuyrityksiä ja 
luontomatkailuun nojautuvia alueita myymään omaa 
tarjontaa. 

Outdoors Finland -kansainvälistymistoimenpiteet
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Osaamisen kehittäminen ja yhteistyön lisääminen
• Kansallinen koordinaatio – alueellisten  toimenpiteiden vauhdittaminen ja osallistuminen 

kv-toimenpiteisiin (VF alueellisten asiantuntijoiden avulla). Metsähallitus-yhteistyö. 
Seminaarit ja informaatiotilaisuudet

• Hanke järjestää kerran vuodessa valtakunnallisen seminaarin ajankohtaisen markkinatiedon 
jakamiseksi. 

• VF:n ja LAMK:in informaatiokierros alueittain hankkeen sisällöistä ja miten siihen osallistutaan. 
joulukuu 2015 - toukokuu 2016. 

• Visit Finland valmennukset

• Valittavaksi tulossa erilaisia valmennuskokonaisuuksia eri aihealueisiin liittyen. Alueet tilaavat ja 
maksavat valmennukset suoraan valmentajille. 

• OF-teemalla toteutettava kansainvälistymiskoulutus: suunnattu erityisesti mikro- ja pk –
luontomatkailuyrityksille. – vk 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.

Kansainvälistymistoimenpiteet
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Jakelukanavayhteistyö (myyntikanaviin kohdistuvat toimenpiteet) 

• Workshopit ja networking –tilaisuudet (Suomessa ja kohdemaissa)

• OF katto-ohjelma osallistuu 2-3 myyntitapahtumaan ja esittelee koko Suomen luonto- ja aktiviteettitarjontaa. Alueet  
voivat osallistua tapahtumiin omalla kustannuksellaan.  Suomen tarjonta poimitaan outdoorsfinland.fi ja .com -
portaalista

• VF sales run Ranska (Pariisi-Antwerpen-Amsterdam kevät), Saksa (Düsseldorf-Köln-Frankfurt syksy) 
maksullisia

• Matkanjärjestäjien tutustumismatkat

• OF katto-ohjelma valitsee ja kutsuu Outdoors Finland –teemaan sopivia matkanjärjestäjiä Suomeen. Alue kantaa 
alueella syntyvät kulut.

• 1 ryhmä 2016, 2 ryhmää 2017. Mukana max. 10 hlöä per matka kutsuttuna Saksasta, Iso-Britanniasta, 
Hollannista, Ranskasta, Italiasta. 

• Yksittäisiä potentiaalisia matkanjärjestäjiä/v. 2 Saksasta, 2 Iso-Britanniasta
• Huom. Myös Merellinen saaristo-kasvuohjelman toimenpiteenä tehdään OF-teemainen mj-matka.

• Ammattimessut

• OF katto-ohjelma on mukana vuonna 2016 esitellen koko Suomen luontomatkailutarjontaa 
• WTM Lontoo marraskuu  maksullisia

• Viestintä 
• Outdoors Finland –sivu www.visitfinland.com/outdoors
• Visit Finland edustajien tiedotteet

Kansainvälistymistoimenpiteet



Kuluttajamarkkinointi (suoraan kuluttajiin suuntautuvat toimenpiteet)

• Teemalliset kuluttajamessut     

Valituilla kohdemarkkinoilla osallistutaan teemalliselle messuille esitellen koko Suomen luontomatkailutarjontaa. 

• TourNatur Düsseldorf – messut + mediatapahtuma, syyskuu 2016  maksullinen

• London Outdoors & Adventure –messut helmikuu 2017  maksullinen

• Media- ja bloggarityö

• vuosittain toteutetaan kaksi media-/bloggari-ryhmää tutustumismatkalle Suomeen. Matkat suunnataan usealle alueelle Suomessa 
monipuolisen Suomi-kuvan varmistamiseksi.

• Yksittäisiä journalisteja 2 hlö/v, Saksa, Iso-Britannia, Ranska. 

• OF mediatapahtumat mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä VF edustajien toimenpiteiden mukana

• Teemallinen viestintä – esitemateriaali, markkinointikampanja

• Hanke tuottaa valtakunnallisen teemallisen luontomatkailuesitteen, joita jaetaan myyntitapahtumissa, messuilla ja verkon kanavissa ja 
Visit Finlandin markkinoinnissa. Valmis syyskuun alussa.

• Alueet ja yritykset kokoavat omat tuotemanuaalinsa ja esittelevät valmiita, hinnoiteltuja tuotepaketteja.

• Kohdennettu markkinointikampanja online kanavissa (Facebook, YouTube ja blogit) Saksassa 2016

• Markkinointikampanja UK:ssa 2017

• Uuden kuvamateriaalin ja videon tuotanto

• Viestintä Visit Finlandin viestintäkanavia hyödyntäen (sosiaalinen media, tiedotteet)

• www.visitfinland.com/outdoors oma sivu portaalissa

• MyStay tuoteosion tuotteet -> lisätkää OF tuotteita mukaan!

Kansainvälistymistoimenpiteet
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Lähdetään	liikkeelle	teknisen	laadun	
parantamisesta.	

Outdoors Finland –luontokohteiden 
ja reitistöjen kehittäminen

Panostetaan	
elämyksen	
rakentamiseen	



Digitaalisuus

Outdoors Finland –luontokohteiden ja 
reitistöjen kehittäminen
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Huipentuma, moniaistinen, 
tunnesidonnainen 
luontoelämys

Retken 
loppu

Vierailukohde, 
nähtävyys, esim. 
historiallinen kohde

Elämyskohde

Vierailukohde

Retken 
alku

© Pirjo 
Räsänen, 
2015.

Asiakaskokemusta voi rikastaa ”tuunaamalla” luontoa
• Kokonaisvaltaisen suunnittelun periaatteet yhdistävät teknisen suunnittelun, pehmeän 

psykologian, terapeuttisen luontosuunnittelun ja informaation muotoilun keinoja
• Toteuttaa myös kestävän kehityksen ehtoja

Paikka, 
jossa 
kuvataan ja 
jaetaan 

Digitaalisuus luonnossa
1. Kokemusten jakaminen > kävijät markkinoivat

• Missä kävijät voivat jakaa kokemuksiaan?
• Mitä kokemuksia kävijät jakavat?
• Millä tavalla jakavat?
• Miten suostutella kävijät jakamaan juuri haluttua 

viestiä
2. Digitaalinen viestintä, viitoitus ja opasteet, mobiili

WIFI

Mitä viestiä 
haluamme 
kävijöiden 
jakavan ?



• LAMK toteuttaa
• Sisältää valtakunnallista ja alueellista koulutusta, neuvontaa ja ohjausta.
• Kootaan reitistökoordinaattoreiden verkostot yli toimialarajojen

• Toimintaryhmät, kylätoimijat, Suomen ladun ja Suomen liikunnan ja urheilun paikallisyhdistykset, 
kuntien liikunta-, ympäristö-, matkailu- ja kulttuuritoimijat

• Vuonna 2016 seuraavat koulutukset
• 4  kpl Luonnosta liiketoimintaa 2 + 1 pv eri puolilla Suomea. Kaksi ensimmäistä päivää luokassa, 

3. pv maastossa. OF tuottaa sisällön, sovitaan pääsääntöisesti ammattikorkeakoulujen kanssa.
• 1-2 kpl Luontokohteiden ylläpito ja huolto –seminaaria yhteistyössä alueellisten hankkeiden 

kanssa. Alueet tuottavat sisällön, parhaat esimerkit, erilaisia toteutuksia. OF koordinoi
• 1-3 kpl Luonto ja digitaalisuus –seminaari. OF tuottaa sisällön

• Lyhyempiä luentoja: esimerkiksi ammattikorkeakouluissa, joiden opiskelijat voisivat tuottaa sisältöä 
monikanavaiseen viestintään. 

• Yhteisiä kokoontumisia eri puolilla Suomea > entistä tiiviimmän yhteistyön rakentaminen ja toisilta 
oppiminen. Alueprofiileiden kirkastaminen, yhteisten teemajulkaisuiden tuottaminen.

Outdoors Finland –luontokohteiden 
ja reitistöjen kehittäminen



Monikanavainen viestintä läpi koko asiakkaan palveluketjun

Inspiraatio Innostus Varaaminen Eläminen Muistaminen

Ydinviesti	ja	
palvelulupaus

Kuvat		ja	
videot

Sanat
GPS

Printti

Yritykset

Mobiili

Alueorgani-
saatio

Internet

Kansallinen
taso

JAKAMINEN JAKAMINEN

JAKAMINEN

JAKAMINEN
JAKAMINEN

Ja Huom! Googlen 
mukaan kohdehaut 

tehdään maa- ja 
teema -pohjaisesti 

11

Outdoors Finland –monikanavainen 
viestintä
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• Käytännössä tarkoittaa Outdoorsfinland.fi ja .com–portaalia, josta rakennetaan valtakunnallista
• Valtakunnallistamisen aiheuttamat toimenpiteet on aloitettu: rakenne muuttuu ja tulee uusia 

toimintoja. Portaaliin on jo investoitu työpanosta
• Kukin maksaa oman osallistumisensa 3 vuoden sopimuksella
• Vain tällä tavoin päästään pysyvään toimintamalliin
• Median puitteissa koulutusta, joka kytkeytyy myös valtakunnalliseen ohjelmaan

• Monikanavaisen viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen. Reittitiedon syöttäminen 
• Alueilta koulutetaan osaajat, jotka jatkossa syöttävät tiedot

• Outdoors Finland –katto-ohjelma tukee
• Toimenpiteisiin osallistuminen keskitetään niihin alueisiin ja yrityksiin, joiden kohteet ja reitit 

on portaalissa (tulee suoraan luontomatkailustrategian painopisteestä: omatoiminen 
kesämatkailu)

• Vain saamalla kohteisiin riittävästi uutta asiakasvirtaa, saadaan myös ohjelmapalveluille lisää 
liiketoimintamahdollisuuksia

• Jos kansainvälistytään pelkästään ohjelmapalvelut kärkenä, nousee hintamielikuva liian 
korkealle. HUOM! Ei sulje pois ohjelmapalveluita vaan korostaa toimintaympäristön 
mahdollisuuksia

Outdoors Finland –
monikanavainen viestintä
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