
Matkailun alueelliset 
kehittämishankkeet

Yhteinen tapaaminen 18.3.2021 klo 13-16



Ohjelma: 
13.00 Tervetuloa (Kirsi Tervola-Joutsen, TEM)

TEM:n ajankohtaiset matkailukuulumiset (Sanna Kyyrä, TEM)

13.15 Hankkeet ja viestintä (Ida Honkanen ja Hanna-Mari Kuhmonen, TEM)
verkkosivut, blogit, Twitter, matkailun uutiskirjeet
tulevat yhteiset tapaamiset 2021 
hankkeiden itseohjautuvat teema/pienryhmätapaamiset

13.30 Teams-tiimi (Kirsi Tervola-Joutsen, TEM)
Pelisäännöt, jäsenet

13.40 Rahoittavien viranomaisten ajankohtaiset 
(Katriina Säisä ja Heli Gynther, Etelä-Savon maakuntaliitto)

suora- ja pienhankinnat
hankkeiden esille nostamat kysymykset

14.00 Tauko (10 min)
14.10 Hankkeiden esittelyt 
15.45 Tilaisuuden päätös
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TEM ajankohtaiset 
matkailukuulumiset



Ajankohtaisia matkailutiimin kuulumisia 
• Suomen kestävän kasvun suunnitelman luonnos julkaistu 15.3. kommentoitavaksi
• Rahoituslähteitä mm. Haku alueiden väliseen verkostoyhteistyöhön, React EU –rahoitus ELY-

keskuksissa ja maakuntien liitoissa 
• Matkailukysynnän kehitysarviot julkaistiin 17.3.
• Rajat ylittävän matkustamisen linjaukset – uusimmat STM (14.3.) ja Euroopan komission (17.3.) 

tiedonanto Euroopan avaamiseksi ja ehdotus digitaalisesta vihreästä todistuksesta
• Suomi toimii pohjoismaisen matkailutyöryhmän puheenjohtajana vuonna 2021
• Toimialapäällikön tehtävät hoidetaan matkailutiimissä

• Kysymykset toimialaraporttiin tms. liittyen matkailu@tem.fi

• Valmistuneet selvitykset 
• Kotimaanmatkailun nykytila ja potentiaali – selvitys kohderyhmistä ja kehittämistoimista
• Selvitys ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttöä ja matkustuskäyttäytymistä tarkastelevasta tutkimusasetelmasta

• Tulevat selvitykset 
• Alueellinen matkailutilinpito 08/2021 (Myös Visit Finlandin Matkailutilinpito) 
• Julkinen tuki matkailussa syksy 2021 
• Suunnitelmissa myös kotimaanmatkailun kehittämisen työpajasarja sekä matkailutyöllisyyden tilannekuva 
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https://vm.fi/kestava-kasvu
https://tem.fi/-/haku-alueiden-valiseen-verkostoyhteistyohon-on-kaynnissa
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/a0X5B5jWrSqc/content/lisarahoitusta-haettavissa-yritystukiin-osana-react-eu-toimenpiteita/maximized
https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/arvio-koronapandemia-vahentaa-matkailijoiden-kulutusta-jopa-50-prosenttia-tana-vuonna
https://twitter.com/KristaKiuru/status/1371114874177257475
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1181
mailto:matkailu@tem.fi
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162882
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162780


Hankkeet ja 
viestintä



• Kukin hanke vastaa omasta viestinnästään ja noudattaa omaa 
viestintäsuunnitelmaansa.

• Viestinnässä tulee muistaa saavutettavuus, ks. http://www.saavutettavasti.fi/

• Hankkeiden tulosten tulee olla julkisia ja yleisesti käytettävissä. 

• Hankkeilta toivotaan aktiivista ja monipuolista viestintää matkailuyritysten, 
alueiden sekä rahoittajien suuntaan.

• Hankkeiden kesken toteutetaan mahdollisimman avointa viestintää ja 
tiedonjakoa organisaatio- ja hankerajojen yli. Näin vältetään päällekkäinen 
tekeminen ja jaetaan oppeja ja käytäntöjä.

• Miten toteutunut tähän mennessä, kokemuksia tai kehitysehdotuksia?
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Hankkeiden viestintäperiaatteet

http://www.saavutettavasti.fi/


• TEM:n roolina on viestiä alueellisten matkailun kehittämishankkeiden 
kokonaisuudesta. 

• Hankkeille on TEM:n verkkosivuilla oma alasivunsa: 
www.tem.fi/alueelliset-matkailun-kehittamishankkeet

• TEM:n verkkosivulle linkitetään kunkin hankkeen (mahdolliset) omat sivut
• Tavoitteena koota tieto isosta hankekokonaisuudesta helposti saataville. 

• TEM:n matkailun uutiskirjeessä on oma osio hankkeille
• Jokaiselta hankkeelta toivotaan vuoden 2021 aikana kolme (käynnistyminen, eteneminen, 

tulokset) nostoa esim. hankkeiden blogeihin, uutisiin ym. ajankohtaisiin kuulumisiin.
• Maaliskuun uutiskirjeeseen nostot 22.3.2021 mennessä

• Sosiaalisessa mediassa alueellisista hankkeista kannustetaan käyttämään 
tunnisteita: #matkailualueetnousuun #turismregionernalyfter

Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 7

TEM koordinoi kokonaisuutta

http://www.tem.fi/alueelliset-matkailun-kehittamishankkeet


• Kaikille hankkeille yhteisiä tapaamisia järjestetään säännöllisesti:
• 18.3. klo 13-16 
• 9.6. klo 13-16 
• 7.10. klo 9-12
• 1.12. klo 13-16

• Tapaamisten tavoitteena on verkostoituminen, oppiminen sekä 
kokemusten ja näkemysten vaihtaminen.

• Muista ilmoittautua esittelemään hankettasi!

• Tapaamisissa käydään läpi yhteisiä asioita. Lisäksi jokainen hanke 
esittäytyy jossakin tapaamisessa.

• Toiveena on myös hankkeiden itseohjautuvat teema/pienryhmätapaamiset 
hankkeiden yhteensovittamisen ja keskinäisen tiedonvaihdon tukena. 

• Miten toteutunut tähän mennessä, kokemuksia tai kehitysehdotuksia?
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Hankkeiden yhteiset tapaamiset



Hankkeiden Teams
• Teamsissa mahdollisuus verkostoitua ja jakaa hankkeiden ajankohtaisia 

kuulumisia – perustettu hankkeiden toiveesta
• Säännöt: viralliset kyselyt rahoittaville viranomaisille sähköpostitse
• Jäseniksi lisätty sähköpostilistalla olevat yhteyshenkilöt

• Hankkeet saavat itse päättää osallistujat, ei rajattu osallistumista
• Lisättäviä henkilöitä sähköpostilistalle tai Teamsiin? Lähetä pyyntö sähköpostitse:  

matkailu@tem.fi

• Tällä hetkellä Teamsissa kaksi kanavaa: 
• Blogit, uutiset ja muut ajankohtaiset
• Hankkeiden yhteiset tapaamiset

• Ehdotuksia sisällön kehittämisestä? Mitä lisätään?
• Teams yhteyshenkilö: Kirsi Tervola-Joutsen, TEM
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mailto:matkailu@tem.fi


Maakuntaliittojen 
ajankohtaiset



Tauko
10 min



Hankkeiden 
esittelyt



Hankkeiden esittelyt: 
• Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle 

Kirsi Piirainen, projektipäällikkö, Iisalmen kaupunki
• Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen 

Sanni Liimatta, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
• Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishanke 

Anne Muurinen, asiakkuuspäällikkö, Turku Science Park Oy
• Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen Tampereen seudun matkailuun - Digitrack

Turo Leppänen, projektipäälikkö, Visit Tampere
• Matkailuelinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus 

Laura Kortelainen, projektiasiantuntija, Äänekosken kaupunki
• Inari-Saariselkä matkailualueen digitaalinen kehittäminen

Marja Kumpuniemi, toimitusjohtaja, Inari-Saariselkä Matkailu Oy
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