
Syötteen matkailualueen digitaalisen 
asiakaspolun kehittäminen 

Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja: Syötteen Matkailuyhdistys ry
Hankkeen osatoteuttaja: Pudasjärven Kehitys Oy

Hankkeen kesto: 1.10.2020 - 31.12.2021 + jatkoaika 31.3.2022
Hankkeen budjetti / omarahoitusosuus: 200 000 / 40 000 euroa

Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään TEM:n rahoittamilla kehittämishankkeilla, 
joilla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää matkailua, vahvistaa matkailun kehittämisen johtamista ja koordinointia, 
sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Rahoittaja: Etelä-Savon maakuntaliitto, Rahoitus: TEM



Hankkeen toteutus yhteistyössä

• Hanke toteutetaan Syötteen Matkailuyhdistys ry:n ja Pudasjärven 
Kehitys Oy:n yhteistyöllä

• Hankkeen tuloksena saadaan alkuperäisen suunnitelman mukaiset 
toimenpiteet

• Digitaalisen alustan pääkomponentit: Syötteen matkailualueen brändi 
+ nettisivusto syote.fi + karttapalvelu + tapahtumakalenteri

• Hankkeen vaikutuspiirissä on yli 20 yritystä sekä Pudasjärven 
kaupunki ja alueen yhdistyksiä (esim. kylätoimijoita)



Hankkeen tarve ja tavoitteet

1. Edistää Syötteen matkailualueen brändin mukaista, alueen vetovoimatekijöihin ja niiden 
kommunikointiin perustuvaa aluemarkkinointia

2. Tuoda asiakaspolun ajattelumalli osaksi Syötteen matkailualueen digitaalista markkinointia 

3. Tuoda Syötteen aluemarkkinoinnissa käytettävät työkalut tähän päivään ja mahdollistaa 
ketterä kehitys jatkossa

4. Lisätä alueen toimijoiden valmiuksia hyödyntää alueen digitaalista asiakaspolkua 
markkinoinnissaan. Tuetaan yritysten onlinemyyntiin siirtymistä ja lisätään valmiuksia 
digitaalisen välineiden hyödyntämisessä.

5. Lisätä työkaluja ja edistää yhteistyötä avainsidosryhmien kanssa digitalisoinnin strategisessa 
edistämisessä, mm. Visit Finlandin DataHub, VisitOulun digitiekartta. Päivittää 
aluemarkkinoinnin käyttämät työkalut, tekniset ratkaisut, ja uusia toimintamallit vastaamaan 
asiakaspolkuajattelua.

6. Luoda pohja jatkuvalle kehittämiselle ja asiakaspolun optimoinnille, tiedolla johtaminen 
lisääntyy

7. Edistää Suomen ja paikallisten matkailustrategioiden toteutumista



Konkreettiset toimenpiteet (tavoitteet)

1. Luodaan alueelle digitaalisen asiakaspolun kehittämisprosessi
2. Kehitetään alueelle brändin mukaiset verkkosivut ja otetaan käyttöön 

tekniset ratkaisut tukemaan asiakaspolun kehittämistä
3. Jalkautetaan asiakaspolku-ajattelu osaksi aluemarkkinointia: yritysten 

digitaaliset markkinointi- /myyntikanavat kartoitetaan ja integroidaan 
osaksi alueellista asiakaspolkua ja tuetaan siirtymistä digitaalisiin 
kanaviin

4. Kehitetään tulevaisuuden matkailua tukevaa sisältöä, joka rikastaa 
asiakaspolun eri vaiheita yhteismarkkinoinnissa. Esimerkiksi virtuaalista 
matkailua tukevat ratkaisut.

5. Osaamisen kehittäminen tiedolla johtamisen työkalujen 
hyödyntämiseen alueellisesti sekä yritystasolla. Esimerkiksi 
mahdollisimman reaaliaikaiset analysointityökalut



Konkreettiset toimenpiteet (toteutus + eurot)

1. Yritysten digitaalisen markkinoinnin nykytila-analyysi (5000e)

2. Digitaalisen asiakaspolun koulutus (noin 10 000e)

3. Brändin kirkastaminen (noin 15 000e)

4. Visit Finland DataHub-integrointi (noin 10 000e)

5. Verkkosivuston kehittäminen (noin 20 000e) 

6. Sisällönkehittäminen (noin 40 000e)

7. Tiedolla johtaminen; Visitory yms. (noin 10 000 e)

OSTOPALVELUITA YHTEENSÄ 110 000 eur



Hankkeen vaikutukset ja toivotut lopputulokset

Hankkeen vaikutuksella edistetään alueen yritysten ja matkailualueen selviytymistä 
koronaepidemian aiheuttamasta äkillisestä markkinamuutoksesta on tuettu ja on kehitetty sekä 
työkaluja, prosesseja että toimintatapoja kohtaamaan uudenlainen kysyntä tuloksekkaasti. Syötteen 
matkailualueesta tulee kilpailukykykyisempi matkailualan murroksessa digitalisoinnin avulla.

1. Syötteen matkailualueelle muodostuu ymmärrys digitaalisista asiakaspoluista tukemaan 
markkinointia ja otetaan käyttöön niitä tukevia uusia työkaluja

2. Alueelle luodaan uudet verkkosivut tukemaan alueen brändiä ja asiakaspolun eri vaiheita. 

3. Alueen vetovoimatekijöistä tuotetaan ajantasaista sisältöä ja niiden löytäminen ja ostaminen 
tehdään asiakkaalle helpoksi.

4. Yritysten osaaminen digitaalisessa markkinoinnissa vahvistuu

5. Alueella otetaan käyttöön tiedolla johtamisen työkaluja ja niitä hyödynnetään aktiivisesti

6. Digitaalisen kaupankäynnin osuus yritysten liikevaihdossa lisääntyy

7. Syötteen alueen digitaalinen markkinointisisältö integroituu vahvemmin osaksi isompia 
kokonaisuuksia

8. Suomen ja paikallisten matkailustrategioiden toimeenpanoa on edistetty



KIITOS!
Lisätietoja hankkeesta:

Mika Pekkala, Syötteen Matkailuyhdistys, hallituksen pj, Pikku-Syöte

Jukka Koutaniemi, projektipäällikkö, Pudasjärven Kehitys Oy 

050 544 2300, jukka.koutaniemi@pudasjarvi.fi

Nina Oja, digimarkkinoinnin asiantuntija, Pudasjärven Kehitys Oy

050 552 1622, nina.oja@pudasjarvi.fi

Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään TEM:n rahoittamilla kehittämishankkeilla, 
joilla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää matkailua, vahvistaa matkailun kehittämisen johtamista ja koordinointia, 
sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Rahoittaja: Etelä-Savon maakuntaliitto, Rahoitus: TEM


