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- Visit Finland - what's up with analytics / predictions-

Matkailun tiedolla johtaminen – Antti Niku
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Kansallisen ja Visit Finlandin tiedolla johtamisen toimintamallin
määritys valmistuu syyskuun aikana

Kansallinen ja Visit Finladin tiedolla 

johtamisen nykytila

Kesäkuu

• Tiedolla johtamisen nykytila ja

tarpeet

• Haasteet

• Mahdollisuudet kansalliselle 

yhteistyölle

Kansallinen tavoitetila ja tiekartta

Elokuu

• Tavoitteet kansalliselle tiedolla 

johtamiselle

• Organisointi ja roolit

• Tiekartta

Visit Finlandin rooli ja 

toimintasuunnitelma

Elo-/syyskuu

• Visit Finlandin roolin 

kirkastaminen tiedolla 

johtamisessa

• Kehitystarpeiden 

tunnistaminen

• Toimintasuunnitelma
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Suomen matkailun ja Visit Finlandin toimintaympäristöön
vaikuttavat useat keskeiset muutokset

Covid 19-pandemian vaikutukset 

yrityksiin
Covid 19-pandemian vaikutukset 

matkailijoihin

Taloudellinen ja poliittinen 

epävarmuus
Matkailun lähimarkkinoiden 

kehitys

Kestävä kehitys ja 

matkustamisen vastuullisuuden 

arvot

Saavutettavuus

Digitalisaatio ja 

tiedolla johtaminen

Visit Finlandin asiakasryhmissä 

tapahtuva muutos

Lähteet: Capful / Visit Finlandin strategiatyö
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Tiedolla johtaminen on keskeinen kyvykkyys, jolla 
mahdollistetaan matkailualan organisaatioiden 
digitaalinen muutos ja kilpailukyky

Organisaation 

digitaalinen 

muutos

Digitaaliset tuotteet, 

palvelut ja 

liiketoimintamallit

Toimintojen 

digitalisointi 

(esim. automaatio, 

älykkäät 

järjestelmät)

Digitaalinen 

asiakaskokemus

Tiedolla johtaminen

Prosessit, työkalut ja 

työskentelytavat

Organisaatio, ihmiset ja 

kulttuuri

Turvallisuus ja riskien hallinta

Kyvykkyydet

Teknologia

Lähteet: PwC analyysi
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Matkailualalla iso potentiaali tiedolla johtamisessa on pystyä 
paremmin ennakoimaan ja optimoimaan toimenpiteitä

Lähteet: PwC analyysi

Kuvaile, tiivistä ja 

analysoi historiallista 

dataa

Suosittele "oikeita" tai 

optimaalisia toimia tai 

päätöksiä

Valvo, päätä ja toimi 

itsenäisesti tai 

osittain itsenäisesti

Ennusta tulevia tuloksia 

menneiden tosiasioiden ja 

simulaatioiden perusteella

Kuvaava

Ennakoiva

Suositteleva

Autonominen
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Tunnista trendien ja 

tulosten syyt

Diagnosoiva

Tiedolla johtamisen kypsyys

(Mitä 

tapahtui?)

(Miksi se 

tapahtui?)

(Mitä voisi 

tapahtua?)

(Mitä pitäisi 

tehdä?)

(Miten 

sopeudumme 

muutoksiin?)

Missä sinun

organisaatiosi

haluaisi olla?
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Matkailualalla on lukuisia tiedolla johtamisen
hyödyntämiskohteita

Asiakas-

ymmärrys 

matkailijoista

Vaikuttavuus

Matkailijoiden liikkuminen

Kulutuskäyttäytyminen

Matkailija- ja kävijämäärät

Matkailijavirrat ja matkaketjut

Matkailuneuvonta

Online-käyttäytyminen

Kohderyhmät, tarpeet ja trendit

Taloudellinen vaikutus ja investoinnit

Markkinoinnin ROI

Työllisyys

Asiakaskokemus

Medianäkyvyys

Hiilijalanjäljen mittaus ja vähentäminen

Veden ja energian kulutus

Päästöjen hinta

Riskipaikat

Onnettomuudet

Riskialueilla liikkuminen

Kestävä 

matkailu

Turvallinen 

matkailu

Matkailun 

palvelu-

tuotanto ja 

kehitys

Tuotetiedot

Asiakaspalaute

Verkkokauppa 

Operatiivisen toiminnan tiedot

Infran toimivuus (esim. Paikoitus, WC:t)

Työvoiman suunnittelu

Jakelukanavat- ja alustat; sesonkivaihtelu; 

tarjonta vs. kysyntä; kapasiteetti; investoinnit 

Maahantulovirrat

Sää

Matkailurajoitukset

Viisumisäädökset
Muut ulkoiset 

tekijät

Benchmarking

…Terveysturvallisuus

Saavutettavuus; markkinointi

Paikallisen biologisen 

monimuotoisuuden hallinta

Tasa-arvo

Tasavertaisuus / esteettömyys

Kulttuuriperinnön ja paikallisen identiteetin 

hallinta

Edunvalvonta

Lähteet: PwC analyysi
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Tiedolla johtamisen kehittämistä rajoittavat useat 
haasteet sekä kansallisella että alueellisella tasolla 

K
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Kustannustehokkaat 
tietopalvelut

Pirstaleisen tiedon 
koostaminen kansallisella 

tasolla 
Vertailukelpoinen matkailun 

tieto Kehittämisyhteistyö

Kaupalliset vs. julkiset 

toimijat

Toimijoiden 

eritasoisuus ja 

eritarpeisuus 

Päällekkäisiä ja 

siiloutuneita

investointeja data-

alustojen 

rakentamiseksi

Sopimusasiat

(hankinnan 

skaalaedut jää 

saavuttamatta)

Resurssipula 
Osaamisvaje tiedolla 

johtamisessa

Toimijoiden / 

osallistujien 

sitouttaminen

Matkailualan 

toimijoiden suuri 

määrä

Datan tulkitseminen 

(laatu, arvo, 

ymmärtäminen)

Datan 

vertailukelpoisuus, 

tasalaatuisuus ja 

puhtaus

H
a
a
s
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Koulutukset ja muutoshallinta

Tietoturva ja 

tiedonjakaminen

Osa tiedosta 

pirstaleista 

kansallisesta 

näkökulmasta

Kehityshankkeiden 

huomioiminen 

kansallisessa 

yhteistyössä

Lähteet: Haastattelut, Matkailun tiedolla johtaminen työpaja, PwC analyysi 
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Useat kansainväliset Visit-organisaatiot ovat keräämässä 
matkailutietoa yhteiseen data-alustaan

Visit Denmark

Visit Sweden 

Österreich Werbung

Visit Germany

Visit-organisaatio Päähavainnot

• Ensisijainen matkailutiedon ja näkemysten tarjoaja Tanskassa

• Kasvavat vaatimukset olla relevantti palveluntarjoaja

• Toistaiseksi manuaaliset datan käsittely ja analysointiprosessit

• Rooli on muuttumassa, kun kansainvälisen markkinoinnin 

lisäksi he tulevat vastaamaan avoimen data-alustan projektista 

Ruotsissa

• Kansallinen data-alusta (MVP-vaiheessa*) 

• Edistyneet alueet tiedolla johtamisessa

• Kampanjadatan jakaminen ja hyödyntäminen kansallisesti

• Tietojen integrointi ja rikastaminen kansallisella tasolla

• Kansallinen data-alusta tekeillä (tavoitetila)

• Future meeting space (tapahtumatiedon hallinta)

Lähteet: Haastattelut Visit Denmark, Visit Sweden ja Österreich Werbungin kanssa, OPEN DATA im Deutschlandtourismus

*MVP = Minmum Viable Product, MVP-vaiheessa varmistetaan konseptin toimivuus sitomatta suuria kehitysresursseja 
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Itävallan eräs uniikki ratkaisu on jakaa kampanjatietoa eri 
toimijoiden välillä

Itävallan 

kansallinen 

keskitetty 

DMP

DMO

DMP

Itävallan destinaatiot jakavat ja 

hyödyntävät digitaalisen 

markkinoinnin kampanjoista 

saatavia tietoja toisissa 

kampanjoissa 
DMP (Data Management Platform)

= Tiedonhallintajärjestelmä, jota 

käytetään keräämään ja 

luokittelemaan yleisö- ja 

kampanjatietoja useista lähteistä, 

jolloin markkinoijat voivat kohdistaa 

asiakassegmentit tehokkaammin 

mainoskampanjoissa 

DMO (Destination Management 

Organisation) = Organisaatio, joka 

mainostaa ja hallinnoi destinaatiota 

houkuttelevana matkakohteena 
DMO

DMP

DMO

DMP DMO

DMP

DMO

DMP

Lähteet: Haastattelu Österreich Werbungin kanssa, PwC analyysi
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Määritimme matkailun kansalliselle tiedolla johtamiselle 
tavoitteet, jotka tukevat kansallista matkailustrategiaa

Suomen 

matkailun 

kilpailukyvyn 

parantaminen

4. Edistyneen analytiikan ja tekoälyn 

edellytysten luonti

3. Kansallisella tasolla koostettu laadukas 

ja vertailukelpoinen matkailun tieto 

2. Kustannustehokkuus

1. Selkeät ja yhdenmukaiset roolit

5. Tiedolla johtamisen osaamisen 

edistäminen matkailualalla

Suomen matkailustrategian

2019-2028 painopistealueet Kansallisen tiedolla johtamisen tavoitteet matkailussa

1) kestävän kehityksen 

mukaisen toiminnan 

tukeminen

2) digitaaliseen 

muutokseen vastaaminen

3) saavutettavuuden 

kehittäminen matkailualan 

tarpeet huomioiden sekä

4) kilpailukykyä tukevan 

toimintaympäristön 

varmistaminen

Lähteet:https://tem.fi/suomen-matkailustrategia, PwC analyysi 
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Keskeiset osa-alueet tiedolla johtamisessa liittyvät arvon
luontiin, tiedonhallintaan, organisaatioon ja prosesseihin

1. Tiedon hyödyntämiskohteet, 

tietopalvelut ja analytiikka

2. Data ja tieto

3. Teknologia ja infrastruktuuri
4. Hallintamalli, 

kyberturvallisuus ja tietosuoja

6. Organisointi, kulttuuri ja

osaaminen

5. Prosessit ja integraatiot
Tiedolla 

johtamisen 

viitekehys

Lähteet: PwC analyysi
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Datatalouden trendit vaikuttavat myös matkailualaan ja 
suunta on kohti yhteisiä datavarantoja ja tietopalveluita

Lähteet: Sitra, PwC analyysi

Vaihe 1:
Vain sisäistä dataa

Vaihe 2:
Ulkoista ja avointa dataa

Vaihe 3:
Tiedon jakamista

Vaihe 4:
Tietopohjaisia palveluita

• Toimijat hyödyntävät ainoastaan omaa 

sisäistä dataa

• Toimijat yhdistävät oman, avoimen ja 

ostetun ulkoisen datan

• Tiedon myyjä sanelee säännöt

• Kolmannessa vaiheessa dataa jaetaan 

toimijoiden välillä

• Yrityksien muodostama löyhä verkko 

tarvitsee sääntöjä ja palveluja

• Neljännessä vaiheessa luodaan ja 

tarjotaan tietopohjaisia palveluita

• Dataverkostoissa on yhteiset palvelut, 

säännöt ja toimintamallit 

Data-alusta

D
a
ta

v
a
ra

n
to

Tieto-

pohjaiset 

palvelut

Kasvava kypsyystaso
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Tiedolla johtaminen voidaan kansallisella 
tasolla organisoida eri tasoisilla yhteistyömalleilla

Kansallisesti hajautettu

Tiedolla johtaminen tehdään 
pääosin hajautetusti

Kansallinen koordinointi

Yhdistelmä kansallisesta 
koordinoinnista ja yksittäisistä 
toimijoista 

Rajallisesti keskitetty 
kansallinen malli

Pienen kansallisen keskusyksikön ja 
hajautettujen toimijoiden yhdistelmä

Kansallinen 
huippuosaamisen keskus 

Yhdistelmä täysin toimivasta 
kansallisesta keskusyksiköstä ja 
hajautetuista toimijoista

Päävaihtoehdot organisoitumiselle kansallisella tasolla

Kansallisella tasolla tiedolla johtamisen vastuut ehdotetaan 

jakautuvan Visit Finlandin ja alueiden muodostaman yhteistyön 

(esim. Yhteisyritys) välille
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Tavoitetilassa Suomeen syntyisi muutamia kansallisesti 
palvelevia data-alustoja tehostaen tiedolla johtamista

Kestävän 

matkailun 

data

KV-

matkailun 

tieto

Matkailun 

toiminta-

ympäristön 

tiedot

Kaupalliset 

kotimaisen 

matkailun 

tietolähteet

Alueelliset 

tietolähteet

Yritysten 

sisäiset 

tietolähteet

Alueiden 

sisäiset 

tietolähteet
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Avoimet 

rajapinnat

1
Maksulliset 

rajapinnat

2
Dashboard-

palvelut

3
Tutkimuk-

set & Insight-

palvelut

4
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Alueet Matkailuyritykset Julkinen sektori
Tietopalveluiden 

tuottajat
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Tuote-

tiedot

Kansallinen data-alusta (Visit Finland)

Alueiden yhteinen data-alusta

Yritysten

data-alustat

2
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