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Hankkeen tavoitteet

Päätavoitteena on vahvistaa alueen matkailuelinkeinon liiketoiminta- edellytyksiä ja 
matkailukehittämisen johtamista. 

Osatavoitteita ovat:

1) matkailuliiketoiminnan digitalisoitumisen edistäminen ja 

ekosysteemin kehittäminen

2) alueorganisaation roolin vahvistaminen

3) eteläpohjalaisen matkailun kehittämisen vauhdittaminen

4) matkailuyritysten auttaminen koronakriisistä elpymisessä ja

resilienssin parantaminen

5) ajankohtaisen matkailijatiedon hyödyntäminen myynninedistämisessä



Työpaketit ja 
toimenpiteet

Työpaketti 1. 
Digitaalinen myynninedistäminen / Visit Lakeus Oy

Työpaketti 2. 
Alueorganisaation roolin vahvistaminen 
/ Visit Lakeus Oy

Työpaketti 3. 
Eteläpohjalaisen matkailun kehittämisen kriittiset 
kärjet ja koronakriisistä elpyminen / SeAMK

Työpaketti 4. 
Matkailijaselvitykset / SeAMK



Visit Lakeus Oy/ työpaketti 1 Digitaalinen 
myynninedistäminen
Työpajasarja, toteuttaja Flowhouse Oy, osallistujia 20 

- 1. Oman matkailutuotteen kehittäminen digitaaliseen myyntiin 
soveltuvaksi 25.2.

- 2. Digitaalisen myynnin edistäminen ja löydettävyyden kehittäminen 
18.3.

- 3. Digitaaliset myynnin ja markkinoinnin kanavat. 8.4.

- 4. Sosiaalisen median kanavat ja niiden hyödyntäminen. 27.4.

- 5. Seurantatyöpaja; ajankohta sovitaan syksylle



Visit Lakeus Oy / työpaketti 2 
Alueorganisaation roolin vahvistaminen
• Markkinointi- ja myyntisuunnitelman laatiminen /ostopalvelu

• Tarjouskilpailun perusteella valittu Kasvumanageri Oy
• Toteutettiin 17.12.2020; jatkotyö tammi-helmikuun aikana

• Myyntialustan hankinta alueorganisaatiolle
• Perustuu selvitystyöhön, joka on käynnistynyt maaliskuulla
• Selvitystyö on juuri valmistunut  ja sen perusteella johtopäätökset hankinnasta heti 

lomien jälkeen

• Tutustuminen 2-3 vastaavan alueorganisaation toimintaan
• Visit Oulu, Visit Keski-Pohjanmaa ja Visit Lahti

• Yhteistyön vahvistaminen Visit Finlandin määrittelemässä 
suuralueyhteistyössä markkinoinnin näkökulmasta: tulossa myöhemmin



Seuraavat askelmerkit hankkeen toteutuksessa

Työpajasarjan loppuunsaattaminen; syksyllä palautepalaveri miten kevään 
työpajasarjassa esille nousseet asiat on huomioitu 

Erilliseen selvitystyöhön perustuva mahdollinen myyntialustan hankintapäätös ja 
hankinta; hallituksen käsittely kesäkuulla 

Visit Finland –yhteistyön läpikäynti ja alueorganisaation rooli suuralueyhteistyössä 
sekä Kvarken –yhteistyössä; tavoite toteuttaa heti kesälomien jälkeen



SeAMK / työpaketti 3 Eteläpohjalaisen matkailun 
kehittämisen kriittiset kärjet ja koronakriisistä elpyminen

• Koronakriisistä elpyminen - Hyvien käytänteiden selvittäminen benchmarking-tutkimuksen 
avulla, aineistona mm. Rural Finlandin maakuntakiertueen materiaalit. Teemoina nousi mm. 
yhteistyön kehittäminen, digitalisaatio, luontomatkailu ja uudet palvelukonseptit

• Koronakahvit-verkkotapahtuma: Ajankohtaisen tiedon jakaminen matkailun kehittäjien ja 
matkailuyritysten välillä ja toimijoiden verkostoituminen. Puhujissa edustettuina ELY, Into 
Seinäjoki, SeAMK sekä alueen yrityksiä

• Koronakysely kevät 2021: Ajankohtaisten vaikutusten kartoittaminen, toimialan tilanne ja 
tulevaisuudennäkymät

Tehdyt toimenpiteet

• Koronakysely syksy 2021: Seurantatiedon hankkiminen kesäkauden jälkeen

• Eteläpohjalaisen matkailubarometrin toteuttaminen: Pysyväksi jäävä, säännöllisesti toteuttava 
kysely. Valmistelussa hyödynnetty Rural Finland I-hankkeessa kehitettyä 
maaseutumatkailubarometria.

• Verkostoitumisen edistäminen alueen yritysten ja muiden matkailutoimijoiden kanssa sekä
tiedon levittäminen mm. matkailijaselvityksen tuloksista

Tulevat toimenpiteet



SeAMK / työpaketti 4 Matkailijaselvitykset

•Teemoina asiakkaiden matkustusmotiivit, tiedonhakukanavat, matkailijoiden lomakokemukset, rahankäyttö, 
kiinnostuksen kohteet ja palvelutarpeet

•Kaksivaiheinen toteutus: haastattelijat keräävät lyhyeen esikyselyyn vastauksia, esikyselyyn vastanneille 
lähetetään jatkokysely

•Tulokset hyödynnettävissä kaikilla matkailutoimijoilla esimerkiksi tuotteistamiseen, matkailupalvelujen 
kehittämiseen, myynninedistämiseen 

Tausta

•Haastatteluita tehtiin viikoilla 8-10 eri puolilla Etelä-Pohjanmaata, lisäksi usea maaseutumatkailuyritys keräsi 
vastauksia esikyselyyn asiakkailtaan

•Haasteista huolimatta saimme tilanteeseen nähden hyvän vastaussaaliin: Vastaajia esikyselyssä >750 ja 
jatkokyselyssä >400 (vastausprosentti 55)

•76% Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta, 71% yöpyi, 89% pääkohde oli Etelä-Pohjanmaalla

Matkailijaselvitys kevättalvi 2021

•Aineistonkeruu 14.6. - 15.8.2021

•Haastatteluita tehdään paikan päällä yli 15 yrityksessä, lisäksi 20 maaseutumatkailuyritystä kerää lomakkeita 
asiakkailtaan 

Matkailijaselvitys kesä 2021



Tiedottaminen

Hankkeesta ja ajankohtaisista toimenpiteistä on tiedotettu alueellisesti useista 
kanavia pitkin, kuten:

• SeAMK verkkolehden artikkelit (Kyselyillä tietoa matkailun elpymisen ja 
kehittämisen tueksi , Korona-ajan onnistumisista nostetta matkailualalle)

• Yrittävä Lakeus –lehteen kirjoitettu matkailijaselvityksestä

• Uutiskirjeet: SeAMKin matkailuhankkeiden uutiskirje, Visit Lakeuden uutiskirje

• Sosiaalinen media (mm. tapahtumista tiedotettu Facebookin Matkailutoimijat, 
Etelä-Pohjanmaa –ryhmässä)

https://lehti.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/kyselyilla-tietoa-matkailun-elpymisen-ja-kehittamisen-tueksi/
https://lehti.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/korona-ajan-onnistumisista-nostetta-matkailualalle/


Kiitos!

Kohti digitalisoituvaa matkailun 
ekosysteemiä Etelä-
Pohjanmaalla
Yhteystiedot

Tuula Lahti, Visit Lakeus Oy 
tuula.lahti@intoseinajoki.fi

Marjo-Riitta Kaakinen, Visit Lakeus Oy 
marjo-riitta.kaakinen@visitlakeus.fi

Elina Hirvonen, SeAMK
elina.hirvonen@seamk.fi

Elina Järvinen, SeAMK
elina.jarvinen@seamk.fi

Sanna Jyllilä, SeAMK
sanna.jyllila@seamk.fi
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