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Valmennuksen sisältö ja tavoitteet
Sisältö
■ Työpajassa käydään läpi vastuullisuuden ja laadun osa-alueet matkailupalveluissa. Vastuullisuus 

muodostuu ekologisesta, taloudellisesta, sosiokulttuurisesta ja eettisestä kestävyydestä, joita 
sovelletaan palvelutoimintaan yrityksen tekemin valinnoin. 

■ Laadun ulottuvuudet määräytyvät matkailupalveluissa asiakaskokemuksen kautta (tekninen 
osaamisen, tekemisen laatu, vuorovaikutuslaatu ja emotionaalinen älykkyys). Näkökulmaksi 
voidaan ottaa myös se, että vastuullinen toiminta itsessään takaa palvelutoiminnan laadun. 

Tavoite: 
■ Osallistujat oppivat huomaamaan jo nyt hyvin tekemäänsä toimintaa vastuullisuuden ja laadun 

näkökulmasta ja saavat vinkkejä miten parantaa toimintaansa. 

■ Työpaja on vuorovaikutuksellinen ja keskusteleva tilaisuus, jonka aikana osallistujat tekevät 
muistiinpanoja ja ”piirtävät” oman yrityksensä / organisaationsa palvelupolkua yhteisen 
keskustelun ja sen aikana saatujen ohjeiden mukaisesti vastuullisuus- ja laatunäkökulmasta. 



LAATU JA 
ASIAKASKOKEMUS
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YHTEISKEHITTÄMINEN JA PALVELUMUOTOILU TARJOAVAT
MENETELMIÄ JA TYÖKALUJA AIDOSTI YMMÄRTÄÄ ASIAKASTA



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
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traditionaali

moderni
postmoderni

transmoderni
Ultra-

ekologisti

Asiakasymmärrys
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Asiakaspolku verkossa ja 
paikan päällä
• Asiakkaan kokemuspolku: ennen – aikana – jälkeen

• Yrityksen tarjoama vastuullinen kokemuspolku

• www-sivut

• Mikä erottaa yrityksen kilpailijoista

• Mikä on slogan

• Mikä on visio, arvot ja missio

• Visuaalisuus ja aistikokemukset: Mikä on teema ja värimaailma

Videoista inspiraatiota: 

Kone vai ihminen? OP- palvelumuotoiluvideo

What is Service Design

Nordic Service Design

Service Design in emergency waiting room

Service Design short



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



Palvelupolkua voidaan hyödyntää myös yhdessä 
tekemisen kehittämisessä

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



Palvelun laatu-ulottuvuudet
Grönroos, Hut&Spech

Kokonaislaatu

Tekninen
laatu,
MITÄ

Vuorovaikutus-
laatu

Toiminnallinen, 
MITEN

Imago

Brändi muodostuu tästä kaikesta 

Tilannetaju
Emotionaalinen 

älykkyys ja
tunnelman
luominen

(asiakkaiden
lukeminen)

Turvallisuus ja 
turvallisuuden 

tunteen luominen

Epämukavistakin 
asioista 

tiedottaminen



Huomiotavaa

• Paikallisuuteen ja tarinoihin 
perustuva tuotteistaminen

• RUOKA! Kotiruokailu, katuruoka, 
suomalaisen ruoan tekeminen 
ohjatusti, luonnonantimiin ja keräilyyn 
liittyvät ruokamatkailutuotteet

• Luonnossa ja kulttuuriympäristössä 
tapahtuvat elämykset, 

• Osallistamista ja tekemistä, josta 
asiakas oppii jotain uutta ja tekee 
matkailutuotteen elämykselliseksi.

• Matkailija ei ole passiivinen perässä kulkija 
tai ohjeita vastaanottava tyyppi, vaan halua 
tehdä hyvää ja osallistua

Visit Finland, Julia Kive



PYSÄHDYTÄÄN HETKEKSI
• Pohdi hetki: mikä on se palvelu tai tuote, jota kehität

• Kenelle palvelu on tarkoitettu

• Piirrä palvelupolku: 
• Mitkä ovat kriittisiä pisteitä / asiakaskohtaamisen pisteitä
• Mitä on tapahtunut ennen kuin kohtaat asiakkaan
• Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun asiakas lähtee luotasi
• Mitä asiakas näkee, kuulee, haistaa, tuntee…

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



VASTUULLINEN
MATKAILUTOIMINTA

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



Kestävä kehitys -> vastuullinen toiminta

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

Kestävä matkailu = kehittämistä

Ekologinen
Taloudellinen
Sosiokulttuurinen

Vastuullinen matkailu = toimintaa
Ekologinen
Taloudellinen
Sosiokulttuurinen
Eettinen
Turvallisuus
Yhteiskuntavastuullisuus



Vastuullisen matkailun määritelmä

■ Responsible Tourism is about “making better 
places for people to live in and better places for 
people to visit.” Responsible Tourism requires that 
operators, hoteliers, governments, local people and 
tourists take responsibility, take action to make 
tourism more sustainable.
( Cape Town Declaration 2002)

■ Vastuullinen matkailuyritys
ottaa vastuun toimintansa 
sosiaalisista, taloudellisista ja
ympäristöllisistä vaikutuksista.

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



Tärkeimpiä kestävyyden osoituksia
matkailupalveluissa ovat

■ Vesi- ja energiatehokkuus

■ Jätehuolto

■ Paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttö

■ Kertakäyttöisten tuotteiden minimointi

■ Paikallinen työllistäminen

■ Kulttuuriperinnön vaaliminen

■ Paikallisen väestön huomioiminen

Kuva: Mood of Finland

Visit Finland: Arctic Sustainable Destination Finland

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



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 



EKOLOGINEN 
VASTUULLISUUS

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



Ympäristönäkökohdat

Ympäristönäkökohdat määrittelevät yrityksen 
ympäristötyön ja ekologisen kestävyyden lähtökohdat 

Käytännössä ympäristönäkökohdat ovat niitä asioita, 
joihin yritysten tulisi vaikuttaa ympäristötyössään

Yleisimmät palveluliiketoiminnan 
ympäristönäkökohdat:

Energia
Lämmitys
Vesi
Jätteet ja jätevedet
Kemikaalit
Hankinnat
Liikenne ja liikkuminen
Melu, valo, jne.

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



Miten teille
pääsee?

Miten liikutaan
alueen sisällä?

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



Hiilijalanjälki, päästölaskurit ja kompensointi

■ Konkreettisena ekologisesti vastuullisena tekona asiakas ja 
ammattilainen selvittää kulutuksensa aiheuttaman 
hiilijalanjäljen ja yritys vastaavasti kertoo niistä toimista, 
joilla hiilijalanjälkeä voi pienentää. 

■ Ekologinen jalanjälki kuvaa maa- tai vesialuetta, joka 
tarvitaan ihmisen tai väestöryhmän energian, ravinnon tai 
materiaalien tuottamiseen sekä jätteiden käsittelyyn

■ Hiilijalanjälki mittaa tuotteen, palvelun tai toiminnan 
elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt.

■ KÄY LASKEMASSA OMA HIILIJALANJÄLKI: 
www.ilmastodieetti.fi

■ Ilmastouutiset

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



Ota käyttöön: matkailuyritysten hiilijalanjälkilaskuri

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

KOMPENSOINTI ON TAPETILLA!
Lue blogikirjoitus



Kiertotalous ja ruoka huomioidaan matkailupalveluissa

■ Arvostetaan paikallista ruokaa ja 
kehitetään paikallista 
ruokakulttuuria kiinnittäen 
huomiota myös viljelymaahan ja sen 
kuntoon. 

■ 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?

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



Kiertotalous – ongelmasta innovaatioksi

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



TALOUDELLINEN
VASTUULLISUUS

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



Vastuullinen matkailuyritys

SUOSII PAIKALLISTA
TUOTANTOA

HANKINNOISSAAN
(RUOKA,TARVIKKEET...)

TUOTTAA PALVELUITA JA
ELÄMYKSIÄ PAIKALLISTEN

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN
KANSSA

SUOSITTELEE PAIKALLISIA
YHTEISTYÖKUMPPANEITA

ASIAKKAILLEEN
(ENNEN,AIKANA, JÄLKEEN)

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



Taloudellisesti vastuullinen matkailuyritys

Palkkaa paikallisia
osaajia

Maksaa oikeuden-
mukaisen palkan

Myötävaikuttaa
työntekijöiden
koulutukseen

Pyrkii välttämään
yhden sesongin
työsuhteita

Vastuullinen yritys tekee pitk
äjäteistä
liiketoimintaa

Ei alihinnoitella ja 
vääristetä kilpailua



Matkailutulot sinne, missä
matkailija kuluttaa resursseja
ja palveluja

• Taloudellisesti ja sosiaalisesti
vastuullista matkailu on silloin, kun
mahdollisimman suuri osa
matkailutulosta jää sille alueelle, 
missä matkailija palveluita kuluttaa

• Matkailu tuottaa työllistymisen
kautta hyvinvointia alueelle

• Matkailuala työllistää myös
vaikeammin työllistettäviä kuten
nuoria ja maahanmuuttajia. 

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



Reilu
yhteistyökumppanuus

• Osallistuuko yrityksen edustaja
paikalliseen yrittäjäyhteistyöhön?

• Osallistuuko yrityksen edustaja
paikalliseen vaikuttamiseen?

• Ohjataanko asiakkaita myös muiden
yrittäjien luokse?

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



SOSIAALINEN
KULTTUURINEN

EETTINEN
VASTUULLISUUS

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



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

PAIKALLISUUDEN  
KUNNIOITTAMINEN JA 

HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUN 
TUOTTEISTAMISESSA



Paikallisuuden
arvostaminen

Yrityksen toimitilat: onko arkkitehtuuri muuhun
ympäristöön sopivaa?

• Käytetäänkö paikallisia / suomalaisia tuotteita:
• henkilökunnan vaatetus
• myytävät tuotteet
• rakennukset / sisustus
• yrityslahjat / matkamuistot
• Tarjoilut

Joku muu valinta voi olla ihan yhtä ok, kerro ja 
perustele

Kuva: Mood of Finland

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



Kulttuurinen vastuullisuus

• Kunnioitamme paikallista kulttuurihistoriaa

• Koulutamme ja tiedotamme henkilöstöä
kulttuuriperinnöstä, ympäröivistä kylistä ja 
kansallispuistoista

• Tiedotamme asiakkaitamme kulttuuriperinnöstä, 
ympäröivistä kylistä ja kansallispuistoista

• Edistämme paikallisten tuotteiden myyntiä ja käyttöä
(omissa valikoimissa, tuotannossa, viestinnän keinoin)

• Paikallinen kulttuuri ja perinteet ovat tuotteistamisen
punainen lanka ja tarina

Työkirja: sosiokulttuurinen vastuullisuus

Kuva: Mood of Finland

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



Eettinen toiminta:
Matkailu kuuluu kaikille

• Vastuulliset palvelut ovat esteettömiä
ja vieraanvaraisuuden viesti
osoitetaan tasa-arvoisesti kaikille.

• Vieraanvaraisuus on enemmän kuin
Asiakaspalvelu

• Jokaisen matkailjan tulisi saada kokea
turvallisuuden ja hyväksynnän
ilmapiiri

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

Twitter @AnuNy



Eettinen toiminta
• Eettinen toiminta huomioi kaikki ihmiset

samanarvoisina
• Kaikille tarjotaan samat mahdollisuudet kokea ja 

osallistua
• Ei hyväksytä aikuisiin, lapsiin tai eläimiin

kohdistuvaa hyväksikäyttöä
• Varmistetaan, että työolosuhteet ja työstä maksettu

korvaus ovat aina reiluja
• Epäkohtiin puututaan
• Edistetään tasa-arvoa
• Turvallisuus ( myös henkinen ja emotionaalinen

turvallisuudentunne)
• Esteettömyys
• Eläinen käyttäminen matkailussa
• Saamelaismatkailun eettiset ohjeet

Kuva: Mood of Finland

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



Esimerkkejä
Suomessa
Muumimaailma, Naantali

• Uskollinen alkuperäisille muumien arvoille ja 
filosofialle

• Muumien arvoihin kuuluu mm. luonnon ja 
ihmisten kunnioittaminen, huolehtiminen ja 
välittäminen

• Itsekäs, oman hyödyn tavoitteleminen on vierasta
• Muumilaakso toimii kuin pienoisyhteiskunta, jonka

asukkaat toimivat kohti yhteistä hyvää ja 
vastuullisesti!"

Boutique Hostelli Myö, Helsinki
• Työllistää kehitysvammaisia ja maksavat

TES:n mukaista palkkaa kaikille

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

Twitter @AnuNy



Kansainvälinen
esimerkki

Kuva: Mood of Finland
Anu Nylund | Mood of Finland | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy

Lemon Tree hotelliketju Intiassa
• Ratkaisee ongelmia yhteisöissä
• Tarjoaa työtä vammaisille ja muille

syrjäytyneille
• Parantaa paikallisten hyvinvointia
• Sen sijaan, että annetaan suoraan rahaa, 

tarjotaan työtä -> tekijä kokee olevansa
hyödyllinen ja arvokas yhteisössä ja saa
merkitystä omaan elämään



Anna Pollock: Tiedostava
Matkailu & Good 
Tourism

• Changing our mindsets – the way we see, be and do 
tourism, community by community, host by host

• Exploring and expressing what it means to be fully 
human, fully alive and living in harmony with nature

• Coming together in communities to break down 
the barriers that isolate tourism from other sectors.

• Regenerative Tourism: moves us from “doing less 
harm” past “ doing more good” to becoming partners-
servants of  nature to help life thrive and evolve. 



OTETAAN POLKU ESILLE UUDESTAAN

• Katso palvelupolku ”vastuullisuus-lasit” päässä
• Mitkä ovat kriittisiä pisteitä / asiakaskohtaamisen pisteitä
• Mitä on tapahtunut ennen kuin kohtaat asiakkaan
• Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun asiakas lähtee luotasi
• Mitä asiakas näkee, kuulee, haistaa, tuntee…
• Miten eri vastuullisuuden osa-alueet toteutuvat

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



Voit
käyttää
apuna
myös
yksin-
kertaista
matriisia





Palvelupolku 
1. ennen  2. aikana  3. jälkeen 

1

Mistä asiakas löytää 
yrityksesi, millaisen 

viestin annat 
ennakkoon. 

Mitä muita palveluita 
asiakas käyttää ennen 

kuin kohtaa sinut?
Voitko varmistaa, että 

kokemus on 
tasalaatuinen & 

vastuullinen
Miten teille pääsee? 

2

Ensivaikutelma! 
Aistikokemukset! 

Tunnelma! 
Miten kaikki sujuu? 
Miten vastuullisuus 

todentuu?
Ekologinen, 

taloudellinen, 
sosiaalinen, 

kulttuurinen, eettinen 
ja turvallisuus

3

Miten asiakas jatkaa 
matkaansa, mitä 

tapahtuu seuraavaksi?
Onko palvelu yhtä 

hyvää ja vastuullista?
Oletko yhteydessä 

asiakaaseen?
Reagoitko asiakkaan 
yrityksestäsi jakamiin 

SoMe-viestihin. 
Kiitätkö myös 

positiivisiin 
kommentteihin



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



VIESTINTÄ
TEE TOIMINTA NÄKYVÄKSI JA 

KOETTAVAKSI

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



Miltä sinun yrityksesi vastuullinen palvelupolku näyttää?

■ Onko vastuullisuus yrityksesi arvo

■ Miten kerrot arvoista ja jalkautat ne 
yritykseen sisäisesti

■ Miten kerrot arvoista ulospäin

■ Millaisia lupauksia annat ja miten lunastat 
lupaukset

■ Miten vastuullisuus näkyy toiminnassa

■ Miten vastuullisuus todentuu kokemuksissa

■ Miten viestit vastuullisuudesta

■ TEE SUUNNITELMA 

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



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



Tuotteistaminenkin on viestintää!

• Tuotteella kerrotaan se tarina, jonka uskotaan kiinnostavan asiakasta

• Tuotteella näytetään toteen, että sanat ja lupaukset lunastetaan

• Viesti koetaan elämyksenä

• Jos tuote on tosi hyvä, se myy usein itse itsensä

• Miten vastuullisuus näkyy, kuuluu, tuntuu, maistuu palvelussa/tuotteessa

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



Asiakaskokemuksen
kontaktipisteitä

• Esineet
• Ympäristö (onko takapihakin kunnossa)
• Tilat
• Opasteet
• Astiat,  huonekalut, tekstiilit

• Prosessit
• Itsepalvelu – henkilökohtainen palvelu
• Digipalvelu - verkkopalvelut
• Henkilökunnan toimintatapa

• Ihmiset
• Sosiaaliset taidot
• Tapa puhua
• Palveluhalukkuus
• Työasu Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



KIITOS!
Anu Nylund, Mood of Finland Oy

• www.moodoffinland.fi | www.rakkaudenmetsa.fi
• Twitter: @AnuNy
• Instagram: @mood_of_finland @rakkaudenmetsa
• LinkedIn: Anu Nylund
• Youtube: Mood of Finland
• FB: Mood of Finland | Rakkauden Metsä – Love Forest Finland

#vastuullinenmatkailu #moodoffinland #sustainabletravelfinland
#rakkaudenmetsä #loveforestfinland
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