


Hyvinvointimatkailulla 
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Suomi on maailman paras luonnollisen

hyvinvoinnin lähde.
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The world’s 3.2 billion workers are increasingly unwell

Tilastot: Global Wellness Institute
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Miksi hyvinvointimatkailu?
• Yksi nopeimmista kansainvälisesti kasvavista trendeistä (+12% 

vuosittainen kasvu)

• Suomella on luontaisia edellytyksiä hyvinvoinnin kohdemaaksi 
(maailman puhtain vesi ja ilma)

• Kilpailukentällä on vielä tilaa nimenomaan luontoon 
perustuvalle hyvinvointitarjonnalle (Pohjoismaiden 
edelläkävijä) – 2014 (504 000 ulkomaista matkailijaa käytti 
hyvinvointipalveluita matkansa aikana)

• Suomessa on jo tuotetarjontaa, mutta se on hajanaista

• Isoimmatkaan teeman parissa toimivat tahot eivät välttämättä 
täytä kansainvälisten matkailijoiden kriteerejä
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Suomi maailman puhtain ja vihrein maa
EPI-indeksi Environmental Performance Index), Yale & Columbia University

Suomen Lapissa maailman puhtain ilma
WHO (World Health Organization)

Villit metsämarjat superruokaa – tutkitusti terveellisiä
Ruralia Instituutti

Suomessa EU:n maista eniten hiljaisia ja vähiten meluisia 
alueita

Euroopan ympäristökeskus (EEA)

LUONTAISET EDELLYTYKSET





Hyvinvointimatkailun temaattiset painopistealueet

• 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
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Miten kansainvälisille
markkinoille?



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)



TUOTESUOSITUKSET: FinRelax-tuotteet

SAUNAELÄMYS HOIDOT
LUONNOSSA
LIIKKUMINEN

HILJAISUUS
HYVINVOINTI-

MÖKKI
VESI HYVINVOINTI-

ELEMENTTINÄ

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



SUOMALAISET HOIDOT

• Perinnehoitoja hyödynnetään 
hoitotarjonnassa (suomalainen 
jäsenkorjaus, turvehoidot, kuppaus jne.).

• Suomalaisia raaka-aineita ja tuotemerkkejä 
käytetään mahdollisuuksien mukaan 
hoitotuotteissa.

• Hoidot suoritetaan autenttisessa 
ympäristössä. 

SAUNAELÄMYS

Sauna from Finland ry:n ”Saunan laatukäsikirjan” 
tuotekriteerejä sovelletaan saunapalveluun 
(saunarakennus, hygienia, moniaistinen 
saunaelämys):  

• Suunnittele saunapalvelusi huolella:  luo 
saunaan tunnelmaa, kerro saunan tarina, tarjoa 
vilvoittelutilat jne.

• Valitse saunatiloihisi laadukkaat materiaalit ja  
varmista, että sauna ja sen ympäristö on siisti ja 
turvallinen.

• Käytä selkeitä saunaohjeita (mielellään 
kuvallisia).

• Esittele asiakkaalle myös oheispalveluja kuten 
pesijäpalvelua, hoitoja tai saunaruokaa. 
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LUONNOSSA LIIKKUMINEN

• Asiakkaalle tarjotaan asianmukainen liikunta- ja 
toimintaympäristö 
(vrt. Outdoors Finland), joka stimuloi henkistä ja 
fyysistä hyvää oloa.

• Ohjelmaan sisällytetään mahdollisuuksien mukaan 
Suomeen selvästi liitettäviä aktiviteetteja 
(sauvakävely, hiihto, lumikenkäily), joihin annetaan 
henkilökohtainen opastus.

• Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus kokea luontoa 
kaikin aistein liikuntaharjoitteen lomassa  (puhdas 
luonto ja vesi osana luonnossa liikkumista, puhdas 
ilma, metsän hyvinvointia edistävät vaikutukset 
jne.)

• Luonnossa liikutaan omaa kehoa kuunnellen (ei 
liian vaativia urheilusuorituksia).

• Lisäarvoa luonnossa liikkumiseen luodaan 
hyvätasoisilla, mielellään kotimaisilla varusteilla ja 
suomalaista teknologiaa hyödyntäen.  

HILJAISUUS

• Asiakkaalle luodaan puitteet ja mahdollisuus 
kuunnella 
ja hiljentyä yksin tai ryhmässä (rauhallinen 
ympäristö, retriitti).

• Ei täydellinen hiljaisuus vaan ihmisen 
luomien äänien poissaolo.

• Hiljaisuus on osana jo olemassa olevaa 
palvelua (esim. hiljainen hetki hiihtoretkellä, 
luonnossa liikkuminen metsän hiljaisuutta 
ihastellen, hiljaisuuden sauna jne.)

• Digital detox; rentoutuminen arjesta ilman 
tietoliikennevälineitä.



HYVINVOINTIMÖKKI

• Mökki sijaitsee rauhallisessa paikassa, 
mielellään veden äärellä.

• Mökki on varustukseltaan ja 
sisustukseltaan korkeatasoinen  (4-5 
tähteä).

• Jokaisessa makuuhuoneessa on 
parhaassa tapauksessa oma suihku ja wc. 
Vähimmäisvaatimus suihku ja wc per 
neljä henkilöä.

• Mökissä tulee olla sauna.

• Liinavaatteet ja loppusiivous sisältyvät 
mökin hintaan.

• Mökkiin on haluttaessa saatavissa myös 
muita palveluja ja lähistöllä on tarjolla 
hyvinvointipalveluja. 

VESI HYVINVOINTI-
ELEMENTTINÄ

• Uimapaikan turvallisuus on huomioitu 
luonnon uimapaikoilla (kesä ja talvi; vaivaton 
pääsy   veteen jne.) ja 
uimahallissa/kylpylässä.

• Avantouinnin yhteydessä varmistetaan uijan 
terveydentila  mahdollisuuksien mukaan 
ennen uintia ja hänelle annetaan  
opastetusta avantouinnin saloihin.

• Ohjelmapalveluyrittäjän tarjoamat varusteet 
mainitaan tuotekuvauksen yhteydessä.

• Vesiliikuntavälineet ovat korkealaatuisia ja 
niiden käyttöön opastetaan.

• Kylpytynnyreiden ja porealtaiden hygieniaan 
ja ympäristöystävällisyyteen kiinnitetään 
erityistä huomiota.



EsteettömyysEsteettisyys

Hygienia ja 
puhtaus

FinRelax-peruskriteerit * / Visit Finland

* Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerien ohella

Henkilö-
kunta

Palvelu

Kestävä 
kehitys

Teeman 
viesti

Suoma-
laisuus

Terveys-
vaikutukset

Verkostot

Huomioi 
kohderyhmän 
tarpeet.

Hoitotiloissa, saunoissa, 
kylpytynnyreissä jne.

Hoidettu, huoliteltu, siisti ympäristö
sekä sisällä että ulkona.

Selkeät opastukset.

Kestävät materiaalit, jätteiden lajittelu, 
energia- ja ympäristöystävällisyys, 

paikallinen työvoima.

Perinteet, paikan 
ja alueen historia.

Kotimaiset 
hoitotuotteet. 

Hyvinvointiteema näkyy tuotekuvauksissa, 
markkinointiviestissä, kuvissa. 

Teema löytyy helposti yrityksen kotisivulta.
Oikeat jakelukanavat.

Henkilökohtainen, huomaavainen.
Palvelun merkitys suuri 
hyvinvointimatkailussa. Palveluasenne.

Asiakasryhmät hyvin 
tunteva, ammattitaitoinen, 
sitoutunut.

Mitattavissa ja todistettavissa  olevat 
luonnon, saunan yms. vaikutukset.

Teema-
pohjainen 

ruoka

Sekä matkailun sisäiset että yli toimialarajojen 
ulottuvat (mm. laitteiden, hoitoaineiden valmistajat).

Hyvät, paikalliset raaka-aineet, terveellisyys, 
luonnonantimet

Vrt. ruokamatkailustrategia
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Ohjelma



FinRelax –ohjelma Suomesta luonnollisen hyvinvointimatkailun kärkikohde 2025 
TEMin matkailun tiekartta 2015

Kenelle Kansainvälisillä markkinoilla toimivat tai sinne suuntaavat, erityisesti PK -
yritykset, alueorganisaatiot, DMC:t, kehitysyhtiöt, kehityshankkeet

Tavoitteet Kärkituote-menu (50 kpl) kansainvälisille markkinoille

Toimenpiteet FinRelax–tuotemerkki ja kriteeristö (2015)
WinRelax –tähtituotekilpailu (vuosittainen)
FinRelax Akatemia (tuotekehitysverkosto: 2016-2017) 
MyStay (sähköinen tuotemanuaali, huhtikuu/2017)
Näkyvyys, myynti, markkinointi
* markkinointimateriaalit (mm. kuvat, videot, myynnin tukimateriaalit)
* B2B: mm. PR, mediamatkat, bloggarimatkat, networking-tilaisuudet, 
ostajavierailut, sales runit, messut
* B2C: mm. monikanavaiset markkinointi-ja myynninedistämis-
toimenpiteet; kumppanuusmarkkinointi; messut (2017)

Kohdemarkkinat Saksa, Venäjä, Japani + UK, Ranska ja Kiina
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2017: Markkinointi ja
myynninedistäminen



Markkinointi – digi, taktinen, PR

1. Saksa – Euroopan päämarkkina 2016-2017
• Tiivis yhteistyö Archipelago-ohjelman ja Finrelax Akatemia –alueiden kanssa
• Jatketaan vuoden 2016 b2b toimenpiteitä ja työkaluja (25% panostuksesta)
• 25% panostuksista mj-yhteiskampanjointiin
• 50% PR ja kuluttajamarkkinointiin 2017: SlowFinland –kiertue (kevät2017); 

mahdollisesti TourdeRelax 2017 –kampanja kesällä 2017 (yhteiskampanjat VF:n ja 
Archipelagon kanssa)

2. Japani – Aasian päämarkkina 2H/2016 alkaen
• Tuotefokus – tuotekehitys ja yhteismarkkinointi: (WELLBEING COTTAGES, SAUNA) SILENCE 

• Tiivis yhteistyö jakelukanavien, liikennöintikumppaneiden kanssa 
• Benchmark-matka (Slow: Sauna&Ruoka-teemalla), kevät 2017
• PR- fokus 2017: Ambassador-ohjelma ja sisällöntuotanto; MySlowFinland –online 

artikkelit, Media & TV-tie-ins

3. Venäjä – kohdennettua, taktista
• Tuotefokus – tiivis koordinointi FRX-ohjelman aluepartnereiden ja yritysten kanssa
• 90% digikanavat  + 10% radio
• Venäjällä FRX-teema kärkenä



Toimenpiteet / Saksa (PR)

2017

• Teematiedotejakelu kaikilla markkinoilla (1 krt/ kk – alkaen lokakuu)

• Julkaisuyhteistyö: Flow/Geo Saison (24-sivuinen teemaliite jokaisen 

painetun numeron (maaliskuu/2017) sisällä. Kiinteä yhteistyö 

matkailualueiden kanssa. Flow-lehden levikki 190 000)

• Kansainväliset mediamatkat (6 eri aluetta): Touko-kesäkuu and ja elo-lokakuu 

Yksittäiset mediamatkat ympäri vuoden

• SlowFinland-kampanja: kiertue 140 saunakeskusta Saksassa (helmi-kesäkuu)

• PR-tilaisuudet (yhteistyössä alueiden kanssa: helmi-kesäkuu)



Toimenpiteet / Saksa (Myynninedistäminen)

• Tähtituotteet esillä esitteissä ja MyStay-hakemistossa: 

http://www.visitfinland.com/mystay/

• Dein Finnland Magazine : http://www.dein-finnland.de/ .

• Tähtituotteet tuotemanuaali: http://www.finnland-produkt-manual.de/. 

• SlowFinland –kiertue Saksassa (140 sauna/hyvinvointikeskusta 

pääkohdealueilla) helmi-kesäkuu 2017

• SlowFinland –teema, partnerialueet ja FinRelax-tuotteet esillä valituissa 

hyvinvointikeskuksissa ja niiden markkinoinnissa – viikko/alue

• Sauna-Abend –b2b –iltoja mukaan lähtevien partnereiden kanssa 

(matkanjärjestäjä tai jakelutie-kumppaneille)

• Linkitys Saksan online kesä ja talvikampanjoihin

• Linkitys kesän 2017 TourDeRelax-kampanjaan

• TourDeRelax 2017 -kiertue kesällä 2017 (FinRelax Akatemia-kumppanit sekä 

SlowFinland –kiertuekumppanit)

• Linkitys Saksan online kesä ja talvikampanjoihin

• Matkanjärjestäjävierailut (5 x 6-8 hlöä) / 2017 ja säännölliset päivitykset 

olemassaolevalle verkostolle

• B2b-tapahtumat ja sales run –tapahtumat (ITB 2017 sekä räätälöidyt tilaisuudet 

SlowFinland-kiertueen yhteydessä)

http://www.visitfinland.com/mystay/
http://www.dein-finnland.de/
http://www.finnland-produkt-manual.de/


Toimenpiteet / JAPANI (PR)

2017

• Brand Ambassador  -yhteistyö

• PR-tapahtuma / w/o Brand Ambassador (maaliskuu)

• Mediamatka x 2 (touko-kesä ja elo-lokakuu)

• TV-ohjelma yhteistyö (Brand ambassador) 

• Hyvinvointi/Hää-messut (touko-kesä)

• Kampanjahyvinvointikeskuksissa

• Artikkeli JAL:lin Inlight-lehdessä

• Yhteistyö JALlin kanssa (koneissa)



Toimenpiteet (Myynninedistäminen)

2017

• Yhteistapahtumat agenttien kanssa (helmi-maaliskuu)

• Online-koulutus

• Kansai-lentokentän matkamessut (toukokuu)

• FAM-matka (kesäkuu)

• Moimoi-kiertue (syyskuu)

• TOURISM EXPO (syyskuu)

• SlowFinland-seminaari (lokakuu)



EVENTS (B2B & B2C) WHEN
Incoming operators kickoff –seminar (b2b) TBC (2017)

GrüneWoche 2017 / Berlin (b2c) January 2017

Travel Expo & Meet Finland 2017 / Helsinki (b2b) January 2017

SlowFinland Tour / Germany (b2b & b2c) Feb-June 2017

Four countries workshop, London (b2b) February 2017

ITB Berlin (b2b) March 2017

Benchmark –tour in Japan (b2b) May 2017

Kansai airport travel festival (b2b) May 2017

MoiMoi Workshops Japan (b2b) September 2017

Tourism Expo Japan 2017 (b2b & b2c) September 2017
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Haluaako yrityksesi / tuotteesi olla hyvinvointimatkailun edelläkävijä?

Winrelax-kilpailuun kutsutaan mukaan yrityksiä tai verkostoja, jotka 
panostavat hyvinvointimatkailun kehittämiseen. Haemme mukaan yrityksiä 
ja tuotteita, joilla on vahva kiinnostus lukeutua FinRelax-tuotekehityksen 
edelläkävijöiksi ja FinRelax-tuoteperheen kärkituotteiksi vuonna 2017.



Valmiina KV-markkinoille? Tutustu suosituksiin ja kriteereihin ja arvioi itse.
Täytä kilpailulomake ja liitä mukaan haluamasi
liitteet tai linkit (esim. tuotteen, videon, 
asiakaspalautteen URL). 

Kilpailuaika:  15.10.-09.12 2016

Kilpailulomake: https://www.lyyti.fi/reg/WinRelax_2016_9277

Arviointi ja valinta: Esiraati, kumppanit, kuluttajakysely, 
julkistus oli Matkamessuilla 2017

Palkinnot: Mainetta, kunniaa ja myyntiä (mm. 
Tähtituote-status Visit Finlandin MyStay-
tuotehakemistossa, medianäkyvyyttä, 
myyntikanava-kontakteja, näkyvyys FinRelax-
ohjelman markkinointitoimenpiteissä

Lisätietoja: Kiti Häkkinen, Tel +358 (0)50 453 4720 
Mail kiti.hakkinen@visitfinland.com

https://www.lyyti.fi/reg/WinRelax_2016_9277
mailto:kiti.hakkinen@visitfinland.com


Etelä-Savolaiset Finrelax- tähtituotteet 2016





Visit Finland My Stay

• Suomen kansainvälisten matkailutuotteiden tuotetietokanta 

www.visitfinland.com/mystay. 

• Vuonna 2015 visitfinland.comissa oli 8 349 856 vierailua ja 

6 047 154 eri kävijää.

• Kuukausittain My Stayssa käy tällä hetkellä n. 55 000 kävijää

• Katsotuimpien tuotteiden TOP 10:ssä on useampia 
hyvinvointituotteita

• Viimeisen vuoden aikana visitfinland.comista on ohjattu 
matkailuelinkeinon sivuille  434 887 kertaa, joka on 36 % 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa kasvusta on My 

Stay:n ansiota

http://www.visitfinland.com/mystay


Kiitos!

Kehittämisasiantuntija Liisa Renfors

Hyvinvointimatkailu, talvi- ja joulu, MyStay

liisa.renfors@visitfinland.com

+358  (0)50 597 0608


