
Vetoa Elinvoimaan - kehittämishanke

• Auttaa Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yrityksiä 
2020 poikkeusoloissa löytämään uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia 
ja luomaan verkostoja yhteistyölle

• Toimenpiteinä pienryhmätoiminta, klinikkatoiminta sekä tiedon koonti 
ja jakaminen. Monipuolinen viestintä on avainasemassa.

• Hanketta hallinnoi maaseudun kehittämisyhdistys Leader PoKo ry, 
joka toimii Leader-ryhmä periaatteiden mukaisesti ja on puolueeton.



Tuotteistaminen – yhteistyö – uuden tekeminen
Anu Nylund |  Mood of  Finland Oy | 20.05.2020

www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland | Youtube ja FB  Mood of Finland  



Tänään 

Pohdimme yhdessä, kuinka voimme hyödyntää 
yhteistyötä yrittäjien kesken sekä myyntiä, 
markkinointia ja kokemuksia muualta maailmasta. 

• Mikä oli lähtötilanne, mikä muuttui, millä tavalla 
muuttui.

• Millaisia ratkaisuja tuotetaan ongelmiin tai 
uuteen tekemiseen

• Voiko muutos ollakin uuden liiketoiminnan 
moottori.

Tavoitteenamme on löytää uusia toimintoja, 
palveluita ja ideoita korona-ajasta selviämiseen sekä 
uuden luomiseen. 

www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland | 
Youtube ja FB  Mood of Finland  



Arvot ohjaavat tuotteistamista, markkinointia, 
yhteistyökumppanuuksien valintaa, viestintää ja tekemistä.

MOOD OF FINLANDIN ARVOT:

LUOVASTI, INNOSTAEN, VASTUULLISESTI – YHDESSÄ MUIDEN KANSSA, HYVÄLLÄ MOODILLA

www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland | Youtube ja FB  Mood of 
Finland  



YOUR STORY & 
YOUR BRAND

Jokaisella on oma  henkilökohtainen 
tarina, miten se vaikuttaa  yrityksen 
tarinaan

- Missä sinä olet hyvä?
- Mitä erityisosaamista sinulla on?
- Miten sinä voit erottautua muista?
- Tee osaamisestasi näkyvää
- Blogi + SoMe + LinkedIn + 

tapaamiset
- Ole rohkea
- Ole aktiivinen
- OLE AITO
- Tee muiden kanssa

www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland | Youtube ja FB  Mood of Finland  



Esittelykierros

Ideoista Todeksi Kurssitoiminta (elämykselliset kädentaitokurssit) 

Maatila Myry maatalous

MW-Kehitys Oy matkailu

AAg-infra oy Kahvila ja kyläkauppa

Huurrelilja Oy hyvinvointipalvelut ja -tuotteet

Peltolan luomutila

MW-Kehitys Oy Mänttä-Vilppulan kaupungin kehitysyhtiö

Salustaipale/Pakohuone Kiipeli Maatalous/elämyspalvelut

Fun For Elämys-, ohjelma- ja tapahtumapalvelut

Ylä-Härkösen Tila Maatilamatkailu

Henkireikä Luomumarjojen kasvatus sekä maatilamatkailu ja luomuhunajan ja muiden mehiläisalan tuotteiden tuotanto

SSTL Puhtausala ry

www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland | 
Youtube ja FB  Mood of Finland  



Imagosta brändiin!
Tavoitteena brändin 

rakentaminen.
Sen jälkeen 

markkinointi ja myynti 
on helpompaa

Imago ja brändi

• Imago on se kuva, jollaisena muut yrityksen/ tuotteen 
/kohteen näkevät

• Brändäämällä kohteesta/ yrityksestä/ tuotteesta 
tehdään sellaisia, millaisina ne halutaan koettavan.

• Brändi tuo lisäarvoa asiakkaalle – asiakas sitoutuu 
brändiin

• Nykymarkkinoinnin mukaisia brändejä on ollut jo yli 
sata vuotta sitten, mutta brändäys liitettiin pitkään 
fyysisiin tuotteisiin. 

• Vasta 1990-luvulta lähtien on brändin käsitteistöä 
alettu käyttää palvelujen, organisaatioiden ja kohteen 
markkinoinnissa – henkilöbrändäys käsitteenä on 
2000-luvun tuote.

• Tavoitteena on vakuuttaa vastapelurit, antaa lisäarvoa 
asiakkaalle, parantaa menestystä ja vahvistaa 
asiakkuuksia

• Tärkeää on säilyttää aitous, epäaitous ei vakuuta 
ketään ja se näkyy läpi, aina.

Lue henkilöbrändämisestä: Henkilöbrändiwww.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland | Youtube ja 
FB  Mood of Finland  

Mitä mieltä:

Hyvä  asiakaspalvelu on 
parasta myyntiä ja hyvä 

myynti parasta 
asiakaspalvelua.

https://forestexperience.wordpress.com/tag/brandi/


Muutos! 
• Kun trendejä lanseerattiin, kukaan ei

tiennyt koronaviruksesta

• Nopea reagointi

• Nopean kokeilun innovaatiot ja tuotteet

• Epävarmuuden sietokyky

• Myydään ratkaisuja

• Myydään ja sitten tuotteistetaan –tyyli

• Aitous ja rohkeus

• Luovuus ja rohkeus

• Tarjotaan sitäkin, mitä ei osattu kysyä

• Asiakkuuksista huolehtiminen

• SoMe!

Kuva: Mood of FinlandAnu Nylund | wwww.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | FB 
ja IG Mood of Finland 



Kansainvälisen tutkimuksen mukaan vuoden
2020 tärkeimpiä matkailuaiheita

• Matkakohteiden taloudellisten, sosiaalisten / kulttuuristen, luonnonvarojen ja rakennettujen
resurssien ylläpitäminen

• Turvallisuutta koskevat maailmanlaajuiset huolenaiheet

• Globaalien taloudellisten, sosiaalisten / kulttuuristen ja poliittisten muutosten vaikutukset
matkailuun

• Liikamatkailu, ilmastomuutos ja ilmaston lämpeneminen

• Tarve lisätä monitasoista johtajuutta matkailupolitiikassa ja strategisessa suunnittelussa

• (Center for Responsible Travel, East Carolina University)



Matkailun trendit 2020 by 
Forbes

• Sustainability will be cornerstone for high-end luxury 
travel experiences.

• Traveling off-the-beaten-path is the new Paris 

• Big interest in ‘new’ ways of  transport.

• Motion-based travel is here to stay.



MATKAILUN KANSAINVÄLISIÄ TRENDEJÄ

1: Ownership

Matkailija kutsutaan jonkun maahan ja paikkaan  -> vieraanvaraisuus

2: Collaboration

Matkailija otetaan mukaan tekemään ja kokemaan

3: Storytelling

Tarina on tuotteiden ja palvelupaketin sekä alueen punainen lanka.

4: Authenticity

Matkailija erottaa aidon epäaidosta

5: Adventure

Tutkimusten mukaan viipyvät pidempään ja jopa 65% käyttämästään 
rahasta kohteeseen

6: Wellness

Matkailijat, jotka haluavat parantaa fyysistä, henkistä tai hengellistä oloaan. 
Kuluttaa matkallaan 130% enemmän kuin keskiverto matkailija yleensä.

Lähde: Travindy, Jeremy Smith ANU NYLUND | WWWW.MOODOFFINLAND.FI | TWITTER @ANUNY | FB JA IG MOOD OF FINLAND 



HOTELS.COM –SELVITYS TAMMIKUU 2020 (KOHDERYHMÄNÄ 
MILLENIAALIT

 Onko tarjolla matkailupalveluita Solo-travellereille

 Itsensä kehittymistä hakevista millenniaaleista matkaan lähtisi 
mieluiten yksin 15 prosenttia. Parisuhteessa elävistä 37 
prosenttia ottaa matkaseurakseen mieluiten oman kumppanin, 
30 prosenttia ystävät ja seitsemän prosenttia perheensä.

 Omaan kehittymiseen ollaan valmiita panostamaan. 

 Yksi kolmesta eli 34 prosenttia maksaisi enemmän lomasta, 
joka edistää omaa henkistä ja fyysistä terveyttä, ja heistä lähes 
yhdeksän kymmenestä (88 %) voisi maksaa matkasta jopa 50 
prosenttia enemmän. 

 Yli puolet, eli 55 prosenttia vastanneista on valmiita jättämään 
alkoholin ja 47 prosenttia sosiaalisen median saadakseen 
matkasta irti kaiken mahdollisen.

 Millenniaalien halu kokea uusia asioita tuo valtavirtaan yhä 
uudentyyppisiä lomia ja retriittejä.

 Vaikka perinteisemmät eli kielimatkat, valokuvaus- ja 
kokkauskurssit tulevat edelleen ykkösinä, haluavat itsensä 
kehittäjät tarttua myös epätavanomaisempiin tilaisuuksiin.

 Vastaajista 43 prosenttia haluaisi osallistua itseluottamuksen 
rakentamiseen tähtäävään retriittiin. Monet voisivat kokeilla 
esimerkiksi eläinterapiaa (35 %), yhteyden löytämistä luontoon 
metsäkylvyssä (18 %) tai elimistön puhdistavaa retriittiä (18 
%).

ANU NYLUND | WWWW.MOODOFFINLAND.FI | TWITTER @ANUNY | FB JA IG MOOD OF FINLAND 

https://www.marmai.fi/uutiset/hotelscomin-selvitys-millenniaalimatkailija-ei-kaipaa-lomallaan-alkoholia-somea-tai-romanssia-tarkeinta-itsensa-kehittaminen/ac288e05-f192-49f4-8e16-aa53ddf51fe2?ref=twitter:5fa6


TEM:n matkailustrategiasta

VISIO:  

Omaperäinen ja uteliaisuutta herättävä 
Suomi on Pohjoismaiden kestävimmin 
kasvava matkailukohde. 

MISSIO:    

Matkailu on vastuullinen ja kasvava 
palveluliiketoiminnan ala, joka luo 
hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti 
koko Suomessa

Anu Nylund | Mood of Finland Oy | 
www.moodoffinland.fi



TERVEISIÄ VISIT FINLANDILTA

 Suomen vetovoimatekijät perustuvat pitkälti luontoon, 
mutta yhä enemmän myös suomalaisen elämäntavan ja 
kulttuurin kokemiseen, joka liittyy matkailun suureen 
Live like a local -trendiin.

 Paikallisuuden ja aitouden korostaminen on 
rikastuttanut Suomen kuvaa matkailumaana ja antanut 
mahdollisuuksia erottua naapurimaista.

ANU NYLUND | WWWW.MOODOFFINLAND.FI | TWITTER @ANUNY | FB JA IG MOOD OF FINLAND 



YRITYKSEN OMA STRATEGIA JA 
TOIMINTASUUNNITELMA

 Yrityksen strategia on järkevää ja loogista johtaa muiden
strategioiden pohjalta

 Mikä on visio ja missio -> mikä on tavoite -> miten tavoite
saavutetaan

 Miten strategiasta tehdään toimintasuunnitelma

ANU NYLUND | WWWW.MOODOFFINLAND.FI | TWITTER @ANUNY | FB JA IG MOOD OF FINLAND 



Anu Nylund | wwww.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | FB ja IG Mood of Finland 



4P:N MARKKINOINTI-MIX  TOIMII EDELLEEN TUOTTEISTAMISEN JA 
MARKKINOINNIN RUNKONA

 Yhtäältä tuotteistamiseen kannattaa panostaa tosi paljon 

 Toisaalta kannatan matalan kynnyksen tuotteistamista ja tässä 
taustalla on luovuus ja palvelumuotoilu

 Tunnistetaan nykytila – tunnistetaan tarve – kerätään 
asiakasymmärrystä – ideoidaan – testataan – kehitetään –
jatkoideoidaan – testataan – konseptoidaan

 Jos tuote ja tekijä sen taustalla on vakuuttavasti brändätty, on 
myynti helpompaa

ANU NYLUND | WWWW.MOODOFFINLAND.FI | TWITTER @ANUNY | FB JA IG MOOD OF FINLAND 



PIENI JOHDANTO PALVELUMUOTOILUUN
PALVELUPOLKU: ENNEN, AIKANA, JÄLKEEN



PALVELUPOLKU JA 
ASIAKASYMMÄRRYS

• Jos me olemme sitä mieltä, että 
palvelu pelaa ja kaikki on hyvin -
niin mitä mieltä mahtaa asiakas 
olla?

• Palvelumuotoilu on hyvä keino 
varmistaa liiketoiminnan laadukkuus 
ja se, että tarjotaan niitä palveluita, 
joita asiakkaat haluavat ostaa ja 
käyttää – sillä tavalla kuin asiakas 
haluaa.

• Joskus kiireessä kehitetään uutta 
eikä muisteta huomioida 
asiakasta

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



Lähde: Karusaari & Nylund (2015), Matkailu On COOL, SanomaPro

ANU NYLUND MOOD OF FINLAND WWW.MOODOFFINLAND.FI



Palvelupolkua voidaan hyödyntää myös alueen 
yhdessä tekemisen kehittämisessä

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



Virrat – Ruovesi: 34km
Ruovesi – Juupajoki: 32 km

Juupajoki – Mänttä-Vilppula: 36km
Mänttä-Vilppula –Virrat: 64 /76km 

Helvetinjärven 
kansallispuisto

Isojärven Kansallispuisto

Vesistöreitit

Juna



Anu Nylund | wwww.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | 
FB ja IG Mood of Finland 

traditionaali

moderni
postmoderni

transmoderni
Ultra-

ekologisti

Asiakasymmärrys



IDOIDAAN YHDESSÄ! 

• Pohdi hetki itsekseen, millaisia ihan uusia ideoita voisitte tuottaa alueella

• Mitkä ovat erottautumisen keinot

• Ei mitään rajoitteita – mikä vain on mahdollista

• Voisiko palveluista yhdistää yhteisiä paketteja, kenen kanssa, millä teemalla

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



Anu Nylund | Mood of  Finland | www.moodoffinland.fi



Mitä on viestintä – missä ja 
miten viestitään
• Mitä nähdään

• Mitä kuullaan

• Mitä haistetaan

• Mitä maistetaan

• Mitä tunnetaan (fyysisesti ja emotionaalisesti)

Markkinointiviestintä on yksi osa viestintää. 

Monta muuta tapaa osoittaa vastuullisuutta! 

Lupauksia tulee antaa, hyvistä käytänteistä viestiä ja 
lupaukset pitää lunastaa!

Anu Nylund Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter 
@AnuNy | IG @mood_of_finland



Palvelupolku
vastuullisuuden
näkökulmasta

• Miten ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja 
eettinen vastuullisuus näyttäytyy asiakkaalle

• Ennakkomarkkinointi
• Miten teille pääsee
• Rakennukset / sisustus (kunnioitetaanko/suositaanko

paikallista)
• Henkilökunnan vaatetus (onko ajatuksella valittu)
• Myytävät tuotteet (paikallisuus, eettisyys)
• Tarjoilut ja astiat (paikallisuus, lähituotanto, kestävyys)
• Yrityslahjat / matkamuistot (paikallisuus, harkittuja)
• Erityisryhmät (miten huomioidaan, esteettömyys yms)
• Asenne (rohkeasti vastuullisia, kannustus)

Kuva: Mood of FinlandAnu Nylund Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | 
Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland



Tarinat ja 
draaman kaari

Anu Nylund 2018 www.moodoffinland.fi



Tarinat

 Tarinakone

Anu Nylund 2018 www.moodoffinland.fi

http://www.tarinakone.fi/


KIERTOTALOUS JA RUOKA HUOMIOIDAAN 
MATKAILUPALVELUISSA

 Arvostetaan paikallista ruokaa ja 
kehitetään paikallista 
ruokakulttuuria. 

 Lähi- ja luomuruoka ovat kaikin 
puolin ekologisia ja vastuullisia 
ratkaisuja.

 Kiertotalouden tavoitteena on 
vähentää ruokahävikkiä läpi koko 
ruokaketjun. 

 Jos ruokahävikkiä jää, mitä sille/ sillä 
voisi tehdä?

 Ruoka on innostanut uusiin 
ratkaisuihin, mitä sinulle tulee mieleen?

KIERTOTALOUDESSA ON 
KYSE SIITÄ, ETTÄ SE 

MAKSIMOI MATERIAALIEN JA 
NIIDEN ARVON SÄILYMISEN 

KIERROSSA 
MAHDOLLISIMMAN PITKÄÄN 
JA TUOTTEIDEN MYYMISEN 

SIJAAN ANSAINNAN 
PERUSTAKSI NOUSEVAT 

PALVELUT SEKÄ 
DIGITAALISIIN RATKAISUIHIN 

PERUSTUVA ÄLYKKYYS. 

KIERTO-TALOUDESSA 
TUOTANTO JA 

KULUTUS 
SYNNYTTÄVÄT 

MAHDOLLISIMMAN 
VÄHÄN HUKKAA JA 

JÄTETTÄ. 

SUOMESSA MAAILMAN 
ENSIMMÄINEN 

KIERTOTALOUDEN 
TIEKARTTA 

PELAA KIERTOTALOUDEN PUOLESTA

https://www.sitra.fi/hankkeet/kierrolla-karkeen-suomen-tiekartta-kiertotalouteen-2016-2025/
https://www.sitra.fi/hankkeet/kriittinen-siirto-kiertotalouden-tiekartta-2/


Ongelma - ratkaisu

Anu Nylund | wwww.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | 
FB ja IG Mood of Finland 



Färsaaret ja 
virtuaaliopastukset

Different Road ja 
Europamundo: 
osallistumisen 
mahdollisuus, 
solidaarisuus

https://www.visitfaroeislands.com/?utm_source=T%C3%AD%C3%B0indabr%C3%B8v&utm_campaign=5a5abd9954-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9061afbb1b-5a5abd9954-347331030


Anu Nylund Mood of  Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG 
@mood_of_finland



Koronakriisi ja uudet innovaatiot

Mitä teillä voisi tehdä, mitä on 
teidän alueen vieraanvaraisuus?

https://www.top10matkatarjoukset.com/news-item/1316.aspx?fbclid=IwAR3zglwviAgR9G_Ge8iowEW839PnVZb5smQkyYGGSL93Bf9kvM_KqTqtqK8


Anu Nylund Mood of  Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland

Uutiskynnyksen ylittäviä nostoja, uusia outoja 
paikkoja, erilaista tekemistä, ”maailman 

isoin”, ”maailman ainoa” etc



Tunne asiakkaasi Vastuullisuus

ANU NYLUND | WWWW.MOODOFFINLAND.FI | TWITTER @ANUNY | FB JA IG MOOD OF FINLAND 

http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2018/10/Tunne_asiakkaasi_kohderyhm%C3%A4opas.pdf?dl
http://www.visitfinland.fi/news/tutustu-uusiin-vastuullisen-matkailun-oppaisiin/


KIITOS!

Oli tosi kiva tutustua verkossa! Laittakaa
seurantapyyntöjä SoMe-kanaviin, seuraan
mielenkiinnolla miten teillä tekeminen jatkuu! 

Anu, Mood of Finland

Twitter:
@AnuNy 

Facebook:
Mood of Finland 
Rakkauden Metsä – Love Forest Finland

Instagram: 
@mood_of_finland | @rakkaudenmetsa

LinkedIn:
Anu Nylund

Youtube:
Mood of Finland

www.moodoffinland.fi
www.moodoflearning.com
www.rakkaudenmetsa.fi

http://www.moodoffinland.fi/
http://www.moodoflearning.com/
http://www.rakkaudenmetsa.fi/

	Vetoa Elinvoimaan - kehittämishanke�                   
	��Tuotteistaminen – yhteistyö – uuden tekeminen�Anu Nylund |  Mood of Finland Oy | 20.05.2020� 
	 
	Arvot ohjaavat tuotteistamista, markkinointia, yhteistyökumppanuuksien valintaa, viestintää ja tekemistä.
	 YOUR STORY & �YOUR BRAND
	Esittelykierros
	Imagosta brändiin!�Tavoitteena brändin rakentaminen.� Sen jälkeen markkinointi ja myynti on helpompaa
	Muutos! 
	Kansainvälisen tutkimuksen mukaan vuoden 2020 tärkeimpiä matkailuaiheita
	Matkailun trendit 2020 by Forbes
	Matkailun kansainvälisiä trendejä
	HOTELS.COM –SELVITYS  TAMMIKUU 2020 (kohderyhmänä milleniaalit
	TEM:n matkailustrategiasta 
	Terveisiä visit finlandilta
	Yrityksen oma strategia ja toimintasuunnitelma
	Dia numero 16
	4P:n markkinointi-mix  toimii edelleen tuotteistamisen ja markkinoinnin runkona
	PIENI JOHDANTO PALVELUMUOTOILUUN�PALVELUPOLKU: ENNEN, AIKANA, JÄLKEEN
	PALVELUPOLKU JA ASIAKASYMMÄRRYS
	Dia numero 20
	Dia numero 21
	Dia numero 22
	Dia numero 23
	Palvelupolkua voidaan hyödyntää myös alueen yhdessä tekemisen kehittämisessä
	Dia numero 25
	Dia numero 26
	IDOIDAAN YHDESSÄ! 
	Dia numero 28
	Dia numero 29
	Mitä on viestintä – missä ja miten viestitään
	Palvelupolku vastuullisuuden näkökulmasta
	Tarinat ja draaman kaari
	Tarinat
	�Kiertotalous ja ruoka huomioidaan matkailupalveluissa
	Ongelma - ratkaisu
	Dia numero 36
	Dia numero 37
	Dia numero 38
	Dia numero 39
	Dia numero 40
	��

