
Ylä-Savon matkailutuotteet 
kestävälle kehityspolulle -

hanke



Taustaa
Iiden ry / 

Iisalmi ja tienoot 

yli 30 matkailujäsentä
(+100 keskustan kivijalkayritystä) 

yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä

Majoitus, ravintola, 
tapahtuma, museo, elämys

Iiden ry
Matkailun rahoitus- ja kehittämis-
yhteistyösopimus vuosille 2019-

2023 kuntien kanssa

Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, 
Sonkajärvi, Vieremä

Vuosibudjetti
Iisalmi ja tienoot

kuntarahoitus 0,5 e/asukas, 
jäsenten markkinointimaksu 410 e/v 

= yhteensä 35 000 e/v

Koordinointi

v 2014 alkaen Iisalmen 
kaupungin 

matkailuasiantuntija 60 % 
työpanoksesta



Jäsenet päättää

1.12.2020 – 31.12.2021

Ylä-Savon matkailutuotteet 
kestävälle kehityspolulle 

-hanke

Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät 
hankerahoitus 

80 % ja
Ylä-Savon seuturaha 20 %

2018 

Jäsenkyselyn toiveet: 
Pitkäjänteinen kehittämis- ja rahoitussopimus 

kuntien kanssa

Toiminnan ja kehittämisen painopisteet: 
• Matkailuryhmän vetäjä
• Myynti ja markkinointi
• Alueen houkuttelevuus

2019

Iisalmi ja tienoot 
strategian 

kehitys- ja brändityö 
- workshopit -> brändikirja 

2020
Strategian jalkautus ja mittarointi

Johku verkkokauppa
Tuotteistus ja tuotekehitys

2019

Iisalmi ja tienoot 
–matkailubrändin strategia, 

jonka kaikki kunta- ja yritys-kumppanit voivat 
yhteisesti allekirjoittaa. 

Mediatoimistojen kilpailutus

Yhteistyösopimus 

Hurry Oy

Yhteistyössä

Hurry Oy



www.iisalmijatienoot.fi
toiminnan kehittäminen 2021

TEM:
Ylä-Savon matkailutuotteet 

kestävälle kehityspolulle –hanke
136.750 e

Hallinnoijana Iisalmen kaupunki

OLVI-säätiö
10 000 e

• verkkokaupan kehittämispilotti 
yhteistyössä Iiden ry:n kivijalkayritysten 

ja matkailutoimijoiden kanssa

Iisalmi ja tienoot 
Budjetti 35 000 e

Kestävyydestä Suomen 
matkailun kilpailuvaltti:

- Kestävän matkailun koulutuksia
- Valinnoista viestiminen

- Verkkosivujen esteettömyys
- Laadun kehittäminen
- Kehitetään tuotteita 
sesonkien tasaamiseksi



Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:

1. 
Matkailutuotteiden 

kehittäminen laadun ja kestävyyden 
näkökulmasta

Toimenpiteet: 
- Palvelutarvekysely asiakasryhmälle

- Yritysten lähtötasokartoitus
- Laatukoulutus

- Laatutyön tukeminen yritys-/toimitsijatasolla 
ja kehittämistarpeiden 

kartoitus

3. 
Seutuorganisaation 

toiminnan vahvistaminen 
ja tulevan toimintamallin suunnittelu

Toimenpiteet:
- Seudullisen matkailuorganisaatio 

toimintamallin selvitystyö 

2.
Laadukkaiden 

tuotteiden paketointi ja 
verkkokaupan hyödyntäminen

Toimenpiteet:
- Tuotetestaus

- Tuotteet myytäväksi
- Viestintäkampanjat

- Uusien palvelutarpeiden 
esilletuominen

4.
Matkailumarkkinointia tukevan 

medialaitteiston hankinta viiden 
kunnan/kaupungin alueelle

Toimenpiteet:
- Laitteiston ostopalvelu, 

käyttöönotto ja 
sisältösuunnittelu



Mitä askeleita otetaan? 
Kuinka toimitaan?

Digitaalisuus 
Asiakaslähtöinen ajattelu

Seudun vahvuudet haltuun
Uudet toimijat mukaan

Vastuullisen matkailun ymmärrys

Meneillään olevien hankkeiden kanssa 
vahva yhteistyö

- Työpajat ja webinaarit
- Sama päämäärä

- Tietojen vaihto
- Kehittämisehdotukset 

Toimiva verkkokauppa 
ja laadukkaat tuotteet

-Tuotteita kehitetään  palvelutoiveiden pohjalta
- Olemassa olevien tuotteiden 

jatkokehittäminen
- Tuotetestaus

- Tuotteiden lanseeraus verkkokauppaan

Luotettava ja haluttu alue

Yrityskontaktointi, 
yrityskohtainen 

neuvontatyö 

Mietittävä 
millaisilla 

toimenpiteitä ja 
missä asioissa 

voidaan juuri nyt 
auttaa?

Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle -hanke

Kulttuuri- ja 
tapahtumamatkailu-

sesongin pidentäminen.

Digitaaliset 
viestintäpalvelut



Mitä jää elämään hankkeen jälkeen?

Uusia tuotteita ja tuotepaketteja,

jo olemassa olevien tuotteiden 
jatkokehitys

!

Ymmärrys mitä 
vastuullinen matkailu ja kestävä 

kehitys tarkoittaa liiketoiminnassani. 

”Kehitän vastuullisuutta  yritykselleni 
sopivalla tavalla sekä viestin siitä 

asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.”
!

Kuntarajat ylittäviä 
teematuotteita

Yritysten yhteistyö yli 
kuntarajojen

!
Alueen verkkokaupan kehittäminen

Iisalmi ja tienoot alueen tunnettuus, 
saavutettavuus ja löydettävyys

Yhteinen viestintä
!



Tervetuloa kylään!

Jarmo Miettinen
Matkailu- ja markkinointiasiantuntija
IISALMEN KAUPUNKI
ELINVOIMAPALVELUT
Jarmo.miettinen@iisalmi.fi Pohjolankatu 14, 74101 Iisalmi

Kirsi Piirainen
Projektipäällikkö
Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle –hanke
IIISALMEN KAUPUNKI
ELINVOIMAPALVELUT
Kirsi.piirainen@iisalmi.fi
Puh. 040 628 9910


