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• MIKSI?

• MITÄ?

• AIKATAULU JA TULEVAISUUDEN 
VISIOITA

TIETOVARANTO



MIKSI?



• Matkailutieto on hajanaista ja laatu vaihtelee
• Matkailutiedot ovat hyvin pirstaleisesti tarjolla (tuotetiedot, 

tapahtumat, nähtävyydet, reitit, majoitusliikkeet, ravintolat, 
kuvat, videot, kohdetiedot yms.)

• Tietosisällön laatu ja ajantasaisuus heittelee suuresti
• Tietojen päivittäminen useisiin kanaviin syö toimijoiden 

resursseja
• Ei ole keskitettyä ja tehokasta tapaa jakaa tietoa Suomessa 

tarjolla olevista palveluista
• Eri alueilla on ja on suunnitteilla erillisiä datavarantoja –

tarvetta ratkaisuille on, pelkona vielä hajanaisempi ja 
resursseja syövä tilanne

Nykytila ja ongelmat



Yritysten näkökulma tutkimuksen perusteella 

digitalisaation haasteista (12.2019, 217 vastausta)



https://skift.com/traveltech250/

Matkailijan ostopolku on sirpaleinen, sisältää 

lukuisia kanavia



• Inspiraatio

• Haku

• Vertailu

• Varaaminen

• Kokeminen

• Jakaminen

• Online-varattavat tuotteet

• Laadukas kohde- ja 

palvelutieto

• Kansallinen yhteistyö

Matkailija

OTA’t

Vertailu

KauppapaikatSome

Palvelun tarjoajat HintahakuNTO/DMO

Media

Palvelun tarjoajat NTO/Destinaatiot

Vertaisarviot

Integroidut rajapinnat Online-inventaari
Avoin data 
(Datahub)

SUOMEN MATKAILUN DIGITAALINEN EKOSYSTEEMI

TAVOITE: LAADUKASTA JA AJANTASAISTA SUOMI-TIETOA  JA HELPPO OSTETTAVUUS MATKAILIJAN 
KÄYTTÄMISSÄ KANAVISSA



Suomi on älykäs matkakohde, 
joka tarjoaa sujuvan ostopolun 
aina haaveiluvaiheesta perille 
saakka.

Matkailua kehitetään tiedolla 
johtaen ja alustatalouteen 
tukeutuen.

VISIO



MITÄ? 



https://traveldatahub.com/







TUOTTEIDEN SYÖTTÄMINEN, editointi ja 
poisto -YRITYKSET



KURATOINTI ja julkaisu –ALUEORGANISAATIOT 



• Useat matkailualueet eri digitaalisissa palveluissaan

• Visit Finland itse kanavissaan (vf.com, some, 
markkinointikampanjasivut) 

• Varausjärjestelmät, matkailun muut digikanavat, 
yritykset itse, aplikaatiot ym.

DATAN HYÖDYNTÄJÄT



• Tuotesisällöt teemoittain, suuralueittain ja kohteiden 
mukaan

• Dataa siitä mitkä sisällöt kiinnostavat missäkin 
kanavassa ja markkinalla

• Mahdollisuus hyödyntää sekä markkinoinnissa, 
tuotekehityksessä, että myynninedistämisessä 

KANSALLINEN NÄKYMÄ (Visit 
Finland)



AIKATAULU 



• Protoversion testaus ja jatkokehitys joulukuu 2019-
toukokuu 2020)

• Kehityöstö Siili Solutionsin kanssa, kesäkuu 2020-

• MVP lanseeraus syyskuussa 2020 (9.9. VF 
seminaarissa)

• Jatkuvaa kehitystä siitä eteenpäin, pitkä backlog jo 
olemassa ja ominaisuuksia ja uutta dataa lisätään 
tarpeen ja resurssien mukaan

AIKATAULU



KIITOS!
Kaisa Kosonen 

kaisa.kosonen@businessfinland.fi


