
Trendikortit



Saatteeksi

PALMA:n trendikorttien avulla voit avartaa 
omaa ajatteluasi ja ideoida uusia ratkaisuja 
tulevaisuuden tarpeisiin. 

Trendikortit on koostettu ajatellen matkailu-   
yrittäjiä, mutta niitä voi ilman muuta hyödyntää 
myös muilla toimialoilla. 

Trendeihin tutustuminen auttaa suunnittelemaan 
toimintaa ja niiden kautta voi peilata, miten   
esimerkiksi asiakastarpeet ja kuluttajakäyttäy- 
tyminen voivat muuttua tulevaisuudessa. 

Kortteja voi hyödyntää monin eri tavoin, kuten 
oppimateriaalina, visiointityökaluna, unelma-
kortteina tai uusien näkökulmien antajina.

Trendikortit ovat toteutettu Palvelumuotoilulla 
uutta liiketoimintaa maaseudulle -projektin 
aikana vuosina 2018-19. Lue lisää: palma.fi.



Ikääntyvät
matkailijat

Photo by Abi Ismail from unsplash.com



• Yksi nopeimmin  
kasvavista kohderyhmistä

• Hyvinvointi- ja terveyspalvelut  
sekä paikalliskulttuuri kiinnostavat

• Matkustavat myös  
sesonkien ulkopuolella

• Hinta- ja laatutietoisia

• Arvostavat personoituja palveluita

VÄESTÖN  IKÄÄNTYMINEN

Ikääntyvät matkailijat



Y- ja Z-
sukupolvet

Photo by Jayakumar Ananthan from unsplash.com



• Matkustaminen on  
osa elämäntapaa.

• Hyväksyvät muutoksia,  
omaksuvat uusia asioita nopeasti

• Matkoilta halutaan aitoja  
ja uniikkeja elämyksiä sekä  
uuden oppimista

• Viestinnässä kuvilla  
ja visuaalisuudella sekä  
vuorovaikutuksella tärkeä rooli

• Toimivat myös markkinoijina  
ja sanansaattajina

VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN

Y- ja Z-sukupolvet



Photo by Ryoji Iwata from unsplash.com

Kasvava 
keskiluokka



• Koulutus- ja tulotaso lisääntyvät

• Matkailu yksin tai  
pienryhmissä tulee kasvamaan

• Hyvä hinta-laatusuhde  
tärkeää matkaa suunnitellessa  
ja varatessa

• Valtaosa näistä matkailijoista  
on tulevaisuudessa Aasian maista

• Kulttuuriin ja uskontoon  
liittyvien vaatimusten huomiointi

VARALLISUUDEN JA KESKILUOKAN KASVU

Kasvava keskiluokka



Perhe- 
matkailu

Photo from pexels.com



• Eri sukupolvien yhdessä tekemät  
matkat yleistyvät tulevaisuudessa

• Matkustamisessa tärkeintä  
viettää aikaa yhdessä

• Lasten mielipiteet vaikuttavat  
perheen lomapäätöksiin

• Tulee huomioida ikäryhmien eri tarpeet

VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN, 
VARALLISUUDEN JA KESKILUOKAN KASVU

Perhematkailu



Uusi luksus

Photo by Michal Vrba from unsplash.com



• Matkailijat määrittävät  
luksuksen eri tavalla kuin ennen

• Aitoja elämyksiä ja uniikkeja  
kokemuksia aidoissa ympäristöissä

• Mahdollistaa pienillekin  
palveluntarjoajilla erottautumisen

• Personoitu, henkilökohtainen  
palvelu ja tarpeiden ennakointi

 ILMASTONMUUTOS ,  
KULUTUKSEN KASVU JA RESURSSIEN VÄHENEMINEN

Uusi luksus



Hyvää 
tekevä 
kuluttaja

Photo by Slava Bowman from unsplash.com



• Vapaa-ehtoismatkojen suosion kasvu

• Matkailija osallistuu mielekkäisiin  
hankkeisiin kohteessa

• Eettisyys, ekologisuus ja 
kulutuksen väheneminen 

• Kuluttajat haluavat vastuullisia  
palveluita ja tuotteita

• Erilaiset sertifioidut merkit  
(esim. ympäristömerkit)  
tuovat lisäarvoa

ILMASTONMUUTOS ,  
KULUTUKSEN KASVU JA RESURSSIEN VÄHENEMINEN

Hyvää tekevä kuluttaja



Toimialojen 
välinen 
yhteistyö

Photo by Stefan Stefancik from unsplash.com



• Eri alojen välinen yhteistyö tuo lisäarvoa

• Yhteistyötä tarvitaan, jotta  
esimerkiksi teknologiaa voidaan  
hyödyntää matkailussa tehokkaasti

• Uudet teknologiat ja sovellukset tuovat  
uusia ulottuvuuksia luonnon kokemiseen 

DIGITALISAATIO, GLOBAALISAATIO

Toimialojen välinen yhteistyö



Turvallisuus

Photo by Siarhei horbach from unsplash.com



• Yksi tärkeä kilpailuvaltti  
Suomen matkailulle

• Poliittiset tilanteet, luonnon  
olosuhteet ja levottomuudet  
vaikuttavat matkailuun

• Suomen turvallinen liikenne,  
veden ja ilman puhtaus, terveydenhoito  
ja laadukkaat matkailupalvelut ovat  
merkittäviä kilpailuvaltteja

• Mobiililaitteet ja paikannukseen  
perustavat palvelut voivat  
oikeinkäytettyinä lisätä  
turvallisuutta 

 ERIARVOISUUDEN LISÄÄNTYMINEN,  
GLOBAALISAATIO, ILMASTONMUUTOS

Turvallisuus



Vastuullisuus
Photo by Karsten Wurth from unsplash.com



• Vastuullisuus, kestävyys  
ja ympäristötietoisuus tulevat  
vaikuttamaan matkailuvalintoihin

• Matkailulla suuri vaikutus kuluttamiseen

• Vaikutukset tulevat kiinnostamaan  
matkailijoita yhä enemmän

• Sosiaalisesti vastuullisia  
yrityksiä tullaan suosimaan

• Lähimatkailu ja kotimajoitusten  
suosio tulee lisääntymään

ILMASTONMUUTOS, KULUTUKSEN KASVU, 
YMPÄRISTÖN SAASTUMINEN

Vastuullisuus



Uudet 
teknologiat

Photo by Owen Beard from unsplash.com



• Lisääntynyt tuotteiden ja  
palveluiden kohdentaminen

• Teknologiset muutokset vaikuttavat  
asiakkaiden tapaan etsiä tietoa,  
matkustaa ja kokea matka

• Virtuaali- ja lisätty todellisuus, IoT,  
puettavat teknologiat, tekoäly ja  
lohkoketjut voivat vaikuttaa  
matkailuun mullistavasti

• Saavutettavuus helpottuu liikenteen  
automatisoitumisen, robotiikan  
ja autojen yhteiskäytön avulla

DIGITALISAATIO, TEKNOLOGIAN KEHITYS

Uudet teknologiat



VR ja AR

Photo by Samuel Zeller from unsplash.com



• Matkakohteisiin etukäteen tutustuminen

• Uusia näkökulmia aktiviteetteihin

• Virtuaalitodellisuus mahdollistaa  
matkakohteen ja aktiviteettien  
kokemisen etänä

• AR eli lisätty todellisuus mahdollistaa  
kokemuksen kohteessa uudella tasolla,  
esimerkiksi historiaa avataan matkailijalle

• Matkailu on yksi eniten  
virtuaaliteknologiasta hyötyvistä aloista

DIGITALISAATIO, TEKNOLOGIAN KEHITYS

VR ja AR



Aina 
tavoitettavissa

Photo from pexels.com



• Matkustaminen lisää usein tarvetta  
jakaa kokemuksia ja pitää yhteyttä 

• Samanhenkisten ihmisten yhteentuominen 
esimerkiksi sovellusten avulla; sosiaalista 
ulottuvuutta matkailuun

• Matkailijat eivät ole pelkästään  
asiakkaita, vaan toimivat myös alueen  
ja yrityksen markkinoijina

• Asiakkaiden sisällöntuotannon  
merkitys, vuorovaikutus  
ja aktiivinen tiedontarjonta  
tulee korostumaan

DIGITALISAATIO, TEKNOLOGIAN KEHITYS

Aina tavoitettavissa



Irtiotto 
digilaitteista

Photo by Carlos Grury Santos from unsplash.com



• Vastatrendi kiireelle ja jatkuvasti  
tavoitettavissa olemiselle 

• Matkailijat haluavat toteuttaa  
omin ehdoin ja tavallaan

• Teemaan keskittyneitä hotelleja ja  
palveluita on avattu eri puolille maailmaa

• Toteutetaan usein luonto-ympäristössä

DIGITALISAATIO, TEKNOLOGIAN KEHITYS

Irtiotto digilaitteista



Jakamistalous
Photo by Diego Duarte Cereceda from unsplash.com



• Kuluttajia ei enää määrittele mitä  
he omistavat, vaan mitä he jakavat

• Taustalla uusien kokemusten  
jakaminen, ympäristöystävällisyys,  
autenttisuus, sosiaalisuus

• Syrjäseutujen majoituskapasiteetin  
lisäämiseen

• Kuljetuspalveluiden jakaminen  
helpottaa pääsyä kohteisiin

• Kasvava kiinnostus kotimajoitukseen  
ja autenttisiin majoitusvaihtoehtoihin 

KULUTUKSEN KASVU, RESURSSIEN VÄHENEMINEN

Jakamistalous



Yksilöllinen 
matkailija

Photo by Jake Ingle from unsplash.com



• Matkoilta etsitään omiin  
kiinnostuksiin liittyviä kokemuksia 
ja elämyksiä

• Halu matkustaa omalla tavalla

• Yksilöllinen palvelu

• Yhä useampi nainen  
matkustaa lomalle yksin

GLOBAALISAATIO 

Yksilöllinen matkailija



Ruoka

Photo by Majk M from unsplash.com



• Vahva paikallisuuden korostaminen  
on yksi vahvimmista ruokatrendeistä

• Kasviproteiinit, erikoiskasvit, villiyrtit,  
perinteistä lihaa korvaavat vaihtoehdot

• Ruokaelämysten avulla paikallisten  
ihmisten elämään ja historiaan tutustuminen

• Erilaiset ruokaan liittyvät  
aktiviteetit ovat yhä suositumpia

• Luontoruoka, tarinat, osallistuminen 
ruoan valmistukseen ja ruokakokemusten  
jakaminen

ILMASTONMUUTOS, YMPÄRISTÖN SAASTUMINEN 

Ruoka



Itämeren 
ruokavalio

Photo by Pixabay.com from pexels.com



• Yhdistää ruuan maun, terveellisyyden, pai-
kallisuuden, aitouden, luontoruuan, vastuulli-
suuden, eettisyyden ja ekologisuuden 

• Käsittää monipuolisesti läheltä tuotettuja, 
sesongin mukaisia ja paikallisilta tuottajilta 
saatuja raaka-aineita

• Erikoiskasvit, kuten tattari, kvinoa, lupiini ja 
öljyhamppu, ovat osa tulevaisuuden kestä-
vää ruokavaliota

PAIKALLISUUS

Itämeren ruokavalio



Paikallisuus

Photo by Julian Bialowas from unsplash.com



• Paikallisuus koetaan ja nähdään ympärillä 
olevana elämänä ja elämäntapana

• Suomalainen maisema tarjoaa ainutlaatuisia 
ja erilaisia kokemuksia ympäri vuoden

• Maisema yhdessä ruokailun kanssa on vahva 
paikallisten elämysten luoja

• Tarinat herättävät tunteita ja kiinnittävät 
matkailijan osaksi paikan tarinaa

PAIKALLISUUS

Paikallisuus



Arktisuus  
ja kylmyys

Photo by Serge Gugelmann from unsplash.com



• Arktisen alueen merkitys  
matkailun kannalta on kasvussa

• Kestävä matkailu

• Rauha, pimeys, yksinäisyyden  
tunne ja koskemattomat alueet  
vetovoimatekijöitä

• Kylmyyden ja jään ympärille  
perustuvissa hyvinvointipalveluissa  
on potentiaalia

ILMASTONMUUTOS

Arktisuus ja kylmyys



Ilmaston-
muutos

Photo by Augustin Lautaro from unsplash.com



• Alueiden välillä tulee olemaan  
suuria eroja talviolosuhteiden  
muutoksissa

• Vaikuttaa sääoloista ja  
vuodenajoista riippuviin  
aktiviteetteihin 

• Kulutustottumuksilla suuri  
vaikutus muutoksen suuruuteen

• Vastuullisuus toiminnassa  
nousee yhä tärkeämmäksi

• Kiinnostus ilmastonmuutoksen  
vaikuttamiin alueisiin vähenee;  
vaikuttaa globaaleihin  
matkailijavirtoihin 

ILMASTONMUUTOS, RESURSSIEN VÄHENEMINEN

Ilmastonmuutos



Kokonais-
valtainen 
hyvinvointi

Photo by Julia Caesar from unsplash.com



• Ihmiset etsivät hiljaisuutta,  
rauhaa ja rauhoittumista

• Hiljaisuusmatkailu on yksi  
nousevia matkailumuotoja

• Luonnon äänet ja visuaalinen  
maisema ovat tärkeässä osassa

• Palveluita unettomuudesta  
ja huonosta unen laadusta kärsiville 

• Ajatusmaailmaa tukevat  
tuotteet ja palvelut 

 DIGITALISAATIO,  KAUPUNGISTUMINEN

Kokonaisvaltainen hyvinvointi



Luontoyhteys
Photo by Josh Willink from pexels.com



• Ihmiset hakeutuvat enemmän  
luontoon. Halutaan löytää  
luontosuhde uudelleen

• Terveyttä edistävä vaikutus

• Paikallisten yrttien, marjojen  
ja mudan hyödyntäminen  
kauneudenhoitopalveluissa  
ja kosmetiikassa

• Vahvistetaan luontokontaktia  
tarjoamalla kokemuksia erilaisista  
luontoympäristöistä ja materiaaleista

ILMASTONMUUTOS, KAUPUNGISTUMINEN

Luontoyhteys



Puhtaus

Photo from unsplash.com



• Ulkomaalaiset matkailijat liittävät  
Suomeen sanat: puhdas luonto, ilma,  
ruoka ja vesi 

• Kansainvälisessä vertailussa Suomen  
metsät ovat erittäin puhtaita

• Luomumetsien osuutta olisi mahdollisuus 
kasvattaa. Merkittävä imagoarvo.

• Matkailu- ja virkistyskäytön osalta  
puhdas vesi on tärkeä myyntiargumentti

ILMASTONMUUTOS, KULUTUKSEN KASVU

Puhtaus



Jokaiselle 
jotakin

Photo by John Schnobrich from unsplash.com



• Tyypillistä kuluttajaa  
ei enää ole, puhutaan  
hybridikuluttajasta

• Kuluttaja voi kuulua  
moniin eri asiakasryhmiin

• Digitaalisten työkalujen  
myötä pienetkin asiakasryhmät  
ovat saavutettavissa

• Matkailualalla erilaisten  
kohdennettujen matkojen  
ja palveluiden tarjonta

DIGITALISAATIO, GLOBAALISAATIO, 

Jokaiselle jotakin



Lapsen-
mielisyys

Photo by Bernard Hermant from unsplash.com



• Nykyaikuinen uskaltaa  
heittäytyä ja eläytyä tilanteisiin

• Itsensä haastaminen

• Aikuisille suunnatut  
seikkailupuistot 
ja leirit ovat kasvussa

• Lapsuuden ja nuoruuden  
nostalgian hyödyntäminen

• Uusien harrastusten kokeilu  
tai aiemman uudelleen aloittaminen

VARALLISUUDEN JA KESKILUOKAN KASVU, 
VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN

Lapsenmielisyys



Kehon 
ja mielen 
temppeli

Photo by Bekir Donmez from unsplash.com



• Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi  
kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän

• Lisääntynyt kiinnostus ruoan  
terveellisyyteen ja alkuperään

• Digiurheilutuotteet ja sovellukset

• Oman kehon mittaaminen; unen  
määräja laatu, liikkuminen, stressitaso

DIGITALISAATIO 

Kehon ja mielen temppeli



Ihan  
itse tein

Photo by rawpixel.com from unsplash.com



• Itsepalvelukulttuurin ja  
vapaa-ajan lisääntyminen

• Käsityöharrastusten kasvu.  
Myös nuoremmat kiinnostuneet

• Itseilmaisu, stressin lievittäminen

• Uudet teknologiat ja internet  
ovat antaneet mahdollisuuden  
opetella ja tuottaa itse

DIGITALISAATIO 

Ihan itse tein



Tulevaisuuden
visioita

Photo by Steve Roe from unsplash.com





Hyperloop

Photo by Nick Reynolds from unsplash.com



Hyperloop

• Uskotaan mullistavan lähekkäin  
sijaitsevien suurkaupunkien liikenteen

• Päästään suurin matkanopeuksiin,  
vauhti nopeampaa kuin nykyisillä  
lentokoneilla

• Perustuu alipaineistetussa  
putkessa liikkumiseen

• Ensimmäisen julkisen yhteyden  
pitäisi avautua 2020-luvulla,  
mutta yhteyksien arkipäiväistyminen  
vie pidempään

TULEVAISUUS



Lentämisen 
tulevaisuus

Photo by Matthew Kerslake from unsplash.com



Lentämisen tulevaisuus

• Ilman kuskia liikkuvia  
robottilentokoneita ja -helikoptereita  
kokeillaan lähitulevaisuudessa 

• Ympäristöystävällisyyden vuoksi  
ilmalaivan modernit versiot saattavat  
yleistyä matkustajaliikenteessä 

• Moottoriteknologian saralla täytyy  
tehdä mullistavia keksintöjä kulutuksen  
ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

• Lentonopeudet kasvavat,  
lentokoneiden ulkonäkö muuttuu.  
Esim. ikkunat saatetaan korvata  
upotetuilla näytöillä

TULEVAISUUS



Avaruus-
matkailu

Photo by David Menidrey from unsplash.com



Avaruusmatkailu

• Avaruusturismissa on otettu ensiaskelia

• Tulevaisuudessa halpenisi ja nopeutuisi

• Yhtenä toteutusmahdollisuutena  
avaruushissi, joka kulkisi kaapelissa 

• Lomailua maan kiertoradan hotelleissa 

• Matkalle muille planeetoille

TULEVAISUUS



Hotelli- 
elämää

Photo by Mike Kononov from unsplash.com



Hotellielämää

• Huone muuttuu asiakkaan mukaan

• Muistaa mieltymykset ja mukautuu toiveisiin

• Unen laadun tarkkailu sensorien avulla,  
huoneen lämpötilan sopeuttaminen

• Monikäyttöisyys - huone voi olla  
päivällä toimisto, illalla hotellihuone

TULEVAISUUS



Kaikki 
liikkuu

Photo by Ishan from unsplash.com



Kaikki liikkuu

• Kauppojen, virastojen  
ja koulujen arvellaan muuttuvan  
tulevaisuudessa liikkuviksi huoneiksi

• Tulevaisuudessa matkan ensimmäinen  
hotellihuone voi olla kulkuneuvo, jolla  
liikutaan kohteeseen

• Rakennusmateriaalien kevenemisen  
myötä kodeista tulee moduuleita, joita  
voi liikutella paikasta toiseen

TULEVAISUUS



Robotit

Photo by Joshua K Jackson from unsplash.com



Robotit

• Roboteille voi opettaa pikkutarkkuutta  
vaativia tehtäviä, kuten ruoanlaittoa

• Robottikokit voivat toistaa äärimmäisen  
tarkasti huippukeittiömestarin reseptit.  
Mahdollistaa ravintoloiden konseptien  
monistamiseen

• Aito elämys kiinnostaa kuitenkin  
matkailijoita jatkossakin. Robottiruoka  
on kopio, ihmisen valmistama annos aito  
ja inhimillinen

• Ravintolan sijainnilla ja käyntikokemuksella 
tulee olemaan entistä suurempi merkitys

TULEVAISUUS



Lähteet

Hiltunen, E. 2016. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa: trendit ja ilmiöt. 
Docendo. ISBN: 9789522913166 

Konu, H., Tyrväinen, L., Pesonen, J., Tuulentie, S., Pasanen, K. & Tuohino, 
A. 2017. Uutta liiketoimintaa ja kestävän luontomatkailun ja virkistys-
käytön ympärille – Kirjallisuuskatsaus. Valtioneuvoston selvitys ja tutki-
mustoiminnan julkaisusarja, nro 45. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/ handle/10024/79836/45_VIRKEIN_.pdf

Matkailusilmä. Aitoja elämyksiä aidossa ympäristössä. 2016. Saatavissa: 
http:// www.matkailusilma.fi/teemat/henkilot/ aitoja-elamyksia-aidos-
sa-ymparistossa.html

Väkevä, V. 2018. Matka tulevaisuuteen. Mondo 6/2018. 

Teksti: Kati Kumpulainen
Taitto ja kuvitus: Juulia Ylismaa
2018




