
Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä

Matkailun kansainvälistyMisen  
askelMerkit etelä-PohjanMaalla
Toimenpidesuositukset v. 2016 – 2018





Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä

Matkailun kansainvälistyMisen  
askelMerkit etelä-PohjanMaalla
Toimenpidesuositukset v. 2016 – 2018

Seinäjoki 2015



seaMk elintarvike ja maatalous

Matkailun kansainvälistymisen ASKELMERKIT  Etelä-Pohjanmaalla -hanke
Hankenro 118405

ISBN 978-952-7109-38-0
ISBN 978-952-7109-39-7 (verkkojulkaisu)

Painopaikka Fram Oy, Vaasa



esipuhe

Matkailutoimiala on kehittynyt, ja matkailijamäärät ovat kasvaneet viime vuosina Etelä-
Pohjanmaalla hyvin. Toimialan kasvu ja lisääntyneet matkailijamäärät tulevat kuiten-
kin yli 95 prosenttisesti kotimaan markkinoilta. Ulkomaalaisten osuus alueen rekiste-
röidyistä yöpymisvuorokausista on viimeisen vuosikymmen pysynyt keskimäärin neljän 
prosentin tuntumassa. Markkinointi- ja myynninedistämistoimenpiteet on suunnattu 
lähes kokonaan kotimaahan. Pitkällä tähtäimellä kasvu on kuitenkin haettava kan-
sainvälisiltä markkinoilta. Digitaalisuuden kehittyminen on vaikuttanut matkailuun 
monella tapaa ja mullistanut matkailumarkkinoinnin täydellisesti. Globalisaatio on 
nykypäivän matkailutodellisuutta ja siinä mukana pysyminen on edellytys matkailu-
alan menestymiselle tulevaisuudessa.  Maakunnallisessa matkailustrategia-asiakir-
jassa on lueteltu keskeiset kehittämistoimenpiteet vuoteen 2018 saakka. Käytäntö on 
osoittanut vuosien 2013–2014 aikana, että matkailun kansainvälistymisen edistäminen 
tarvitsee tarkemman toimenpidesuunnitelman, ”askelmerkit”, jolla työhön saadaan 
suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta, konkreettisuutta ja pitkäjänteisyyttä, ja 
jonka avulla  kansainvälistymisen perusasioita saadaan alueella edistettyä.

Matkailun kansainvälistymisen Askelmerkit luo suuntaviivat Etelä-Pohjanmaan matkai-
lun kansainvälistymiselle seuraaville kolmelle vuodelle, huomioiden maakunnallisessa 
strategiassa valitut kansainvälistymisen painopistealueet ja alueen yritysten näkökulman. 
Toimintasuunnitelma laadittiin vuoden 2015 aikana Seinäjoen ammattikorkeakoulun hal-
linnoimassa Matkailun kansainvälistymisen Askelmerkit – hankkeessa. Työtä rahoittivat 
Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy ja Seinäjoen ammattikorkea-
koulu. Hankkeen edistymistä seurasi ohjausryhmä, jossa oli edustus eri seutukunnista 
sekä matkailun eri sektoreilta. Kokonaistyöhön osallistui laaja joukko alueen matkailuyrit-
täjiä, kulttuuri- ja oheispalvelujen tarjoajia, tapahtumajärjestäjiä ja sidosryhmän edustajia. 

Onnistunut kansainvälistyminen edellyttää yleensä paitsi pitkäjänteistä suunnitelmallista 
toimintaa, myös kykyä reagoida nopeasti muutoksiin. Se edellyttää myös yrityksen joh-
don ja henkilöstön sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin. Matkailun kansainvälistymisessä 
laaja-alainen, rajat ylittävä yhteistyö on avainasemassa. Eri sidosryhmien ja kumppaneiden 
yhteistoimintaa ja tukea tarvitaan yritysten ja alueen kansainvälistymisen edistämiseksi. 

Toivon, että näistä askelmerkeistä on apua kaikille maakuntamme matkailutoimijoille 
aloittaessamme yhteistä matkaamme kohti kansainvälistyvämpää matkailualuetta.

seinäjoella 4.11.2015

Arja Kortesluoma
projektipäällikkö, Etelä-Pohjanmaan matkailukoordinaattori
Matkailun kansainvälistymisen ASKELMERKIT Etelä-Pohjanmaalla – hanke
SeAMK, Elintarvike ja maatalous
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JOhDANTO 

Matkailun kansainvälistyminen on aina pitkäjänteistä, määrätietoista, ammattimaista 
ja suunnitelmallista työtä. Yritysten ja koko alueen tulee sitoutua siihen sekä ajallisesti 
että taloudellisesti. Kansainvälisen matkailun kasvun pohjana on perusasioiden kun-
toon saattaminen alueen yrityksissä ja matkailupalveluissa sekä suunnitelmallinen 
yhteistoiminta niin yritys- kuin aluetasollakin.

Yhteisen kansainvälistymisen toimintasuunnitelman tehtävänä on saattaa niitä matkai-
luyrityksiä kansainvälistymisen polulle, joilla siihen on halua ja innostusta. Perusasiat 
yrityksissä tulee olla kunnossa, jotta pystytään asettamaan yhteisiä tavoitteita ja teke-
mään laajempia suunnitelmia ja yhteisiä toimenpiteitä. Tämän suunnitelman tehtä-
vänä on tuoda tavoitteellisuutta ja konkretiaa perusasioiden kuntoon saattamiseen ja 
käytännön tekemiseen sekä helpottaa viestintää ja tavoitteiden asettamista eri tahojen 
kesken. Myös viranomais- ja kehittäjätahoille toivotaan tästä suunnitelmasta olevan 
hyötyä kehittämistoimien suunnittelussa. 

Niiden yritysten, joilla on halua kansainvälistymiseen, on syytä panostaa yrityksen 
oman kansainvälistymissuunnitelman laatimiseen, joka toimii työkaluna yhdessä 
maakunnallisen suunnitelman kanssa. Laatimisessa kannattaa käyttää apuna kan-
sainvälistymisen sekä matkailun asiantuntijoita. 

Kansainvälistymisen toimintasuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty aikaisempien 
tutkimusten ja selvitysten tuloksia, tehty omia selvityksiä, haastatteluja ja taustakar-
toituksia sekä huomioitu olemassa olevat valtakunnalliset ja maakunnalliset matkai-
lustrategiat ja niiden linjaukset kansainvälisessä matkailun kehittämisessä.
 
Toimintasuunnitelma sisältää Etelä-Pohjanmaan matkailun kansainvälistymisen 
tavoitteet, valitut päämarkkina-alueet kohderyhmineen, käytännön toimenpidesuosi-
tukset matkailuyrityksille ja palvelujen tuottajille, matkailun alueorganisaatiolle sekä 
keskeisimmille sidosryhmille vuoteen 2018 saakka. 
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1 MATKAiLuN KANsAiNVÄLisTYMiseN 
LÄhTöKOhDAT 

Kansainvälisten matkailijoiden määrässä tehtiin vuonna 2014 uusi ennätys 1,138 mil-
jardilla saapumisella. Kansainvälisten saapumisten määrä maailmassa kasvoi edel-
liseen vuoteen verrattuna 4,7 %. Maailman matkailujärjestö UNWTO (World Tourism 
Organization) arvioi matkailun kasvavan Euroopassa keskimäärin 3-4 % vuodessa 
kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä (v. 1995: 336 milj., v. 2010: 527 milj,  
v. 2014: 588 milj., ennuste v. 2020: 717 milj.). Eurooppa lujittaa asemaansa eniten vie-
railtuna alueena maailmassa, sillä yli puolet maailman kansainvälisten matkailijoiden 
saapumisista, yhteensä 588 miljoonaa, kirjattiin v. 2014 Euroopan alueelle. Kasvua 
edelliseen vuoteen 2013 verrattuna oli 4 %, eli 22 miljoonaa saapumista.1

Suomessa ulkomaalaisten yöpymisten määrän kehitys on ollut positiivista aina vuo-
teen 2013 saakka. venäläisyöpymisten merkittävä väheneminen (-17,4 %) vuonna 2014 
vaikutti niin, että ulkomaalaisten yöpymiset Suomessa vähenivät kokonaisuudessaan 
2,8 % edellisvuoteen verrattuna. vuonna 2014 kansainvälisten matkailijoiden yöpymi-
siä kirjattiin koko maassa 5,7 miljoonaa yöpymistä (v. 2013: 5,9 milj.). Puolet kaikista 
ulkomaisista yöpymisistä tuli EU-maista. venäjä oli suurin yksittäinen lähtömaa (1,3 
milj. yöpymistä).2 Ulkomaalaisten lähtömaat vaihtelevat Suomen eri alueilla; venä-
läiset ovat suurin ryhmä itäisessä osassa maata ja pääkaupunkiseudulla. vastaavasti 
rannikko- ja saaristoseudulla ruotsalaiset ovat suurin ulkomaalaisryhmä.3 (kuvio 1.) 

Top 3 lähtömaat matkailualueittain ja osuus kaikista alueen ulkomaisista yöpymi-
sistä Suomessa:

LAPPI JÄRVI-SUOMI
RANNIKKO ja 
SAARISTO

HELSINKI

1. Britannia 18 % 1. Venäjä 53 % 1. Ruotsi 25 % 1. Venäjä 14 %

2. Venäjä 16 % 2. Saksa 7 % 2. Venäjä 18 % 2. Saksa 8 %

3. Saksa 11 % 3. Viro 5 % 3. Saksa 9 % 3. Ruotsi 7 %

KuViO 1. ulkomaalaisten matkailijoiden lähtömaat v. 2014 suomen eri alueilla.  

Lähde: Visit Finland

1 UNWTO, 2015. World Tourism Barometer.
2 Visit Finland, 2015. Matkailun kehitys 2014.
3 Visit Finland, 2015.
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1.1 Nykytilanne Etelä-Pohjanmaalla 

Matkailijamäärien viime vuosien kasvu Etelä-Pohjanmaalla on tullut kotimaan mark-
kinoilta. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 10 % vuodesta 2010 vuoteen 2014, jolloin 
kokonaisyöpymisten määrä maakunnan rekisteröidyissä majoitusliikkeissä oli 668 116 
vuorokautta. Ulkomaalaisten osuus oli alimmillaan 3,5 % kokonaisyöpymisistä vuonna 
2010 ja vastaavasti korkeimmillaan vuotta myöhemmin 4,5 %. vuonna 2014 ulkomaa-
laisten osuus oli 3,9 % kokonaisyöpymisistä. 
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KuViO 2. ulkomaalaisten yöpymisten kehitys vuosina 2001–2014 .

Kansainvälisten matkailijoiden yöpymisten suhteellinen osuus ei ole vuosien kuluessa 
alueella juurikaan kasvanut, vaan on pysynyt alle viidessä prosentissa kokonaisyöpy-
misistä, mikä on noin 30 000 yöpymisvuorokautta. Eri kansallisuuksista merkittävim-
mät lähtömaat ovat viime vuosina olleet venäjä, Ruotsi, viro ja Saksa. vuosina 2011–
2013 thaimaalaisia marjanpoimijoita majoittui maakunnan leirintäalueilla syyskuussa, 
mistä johtuu kuukausitasolla sekä kansallisuuksissa aasialaisten kohdalla merkittävä 
tilastopiikki kyseisinä vuosina.4

4 Visit Finland ja Tilastokeskus, 2015. Tutkimukset ja tilastot. 
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TAuLuKKO 1. Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset etelä-pohjanmaalla asuinmaittain.

Yöpymiset asuinmaittain 2008–2015 (kumulatiivinen)

etelä-pohjanmaa

YöpYMiseT

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yhteensä 649168 595492 606186 690094 674157 691278 668116 522378

Kotimaiset 622854 572609 584714 658947 645637 660505 642076 505494

Ulkomaiset 26314 22883 21472 31147 28520 30773 26040 16884

% ulkom. 4,1 % 3,8 % 3,5 % 4,5 % 4,2 % 4,5 % 3,9 % 3,2 %

Eurooppa 21136 16994 16238 22204 21795 21229 20329 12277

EU-28 16968 12582 13230 16523 15646 16331 16402 9573

Skandinavia 5119 4461 3569 4477 4796 4271 3404 2691

Aasia 1843 1121 1733 5955 4275 6798 1895 930

Amerikka 1187 867 604 1795 1330 1230 1378 567

Venäjä 2539 2959 1986 3998 3880 3754 3090 2017

Ruotsi 3040 2799 2336 2784 2721 3029 2517 1808

Saksa 2735 2617 2245 2035 2327 2454 3284 1795

Britannia 1680 733 890 1332 1029 816 533 556

Ranska 514 277 647 712 521 478 304 217

Viro 2381 1276 2379 2892 2887 3305 3447 1610

Japani 475 393 345 646 434 173 219 137

v. 2015 kumulatiivinen, tiedot elokuun loppuun saakka
Lähde: Tilastokeskus / Majoitustilasto ( 4.11.2015)
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KuViO 3. ulkomaalaisten yöpymiset etelä-pohjanmaalla kuukausittain v. 2011 - 2014.

1.2 Tehdyt selvitykset 

Alueen matkailuyrittäjien ja palveluntarjoajien halukkuutta matkailun kansainvälisty-
mistoimiin on kartoitettu maakunnallisen matkailustrategian päivitysprosessien yhtey-
dessä toteutetuissa työpajoissa sekä kyselyissä. Pienimuotoisia selvityksiä kansainvä-
listymisestä on tehty myös matkailun kehittämishankkeiden, mm. MATKO3:n toimesta 
sekä opinnäytetöiden toimeksiantoina. Yhteenvetona edellä mainituista aikaisemmista 
selvityksistä voidaan todeta, että alueen matkailutoimijoiden halukkuus panostaa toi-
mialan kansainvälistymiseen on ollut verrattain vähäistä. 

Tätä toimenpidesuunnitelmaa varten toteutettiin sähköinen kysely alueen matkailu-
palveluntarjoajille ja tapahtumajärjestäjille sekä haastateltiin maakunnan matkailu-
yrittäjiä, ylimaakunnallista visit Pohjanmaan matkailun yhteistyöryhmää ja sidosryh-
mien edustajia. Lisäksi järjestettiin työpajat Kulttuurimatkailun CF aluetiimille sekä 
maakunnalliselle matkailun alueorganisaatiolle. Yrittäjien ja toimijoiden näkemyksiä 
kartoitettiin MATKO3:n syksyllä 2014 järjestämässä kansainvälistymisseminaarissa ja 
alueellisissa yrittäjätapaamisissa. 

Kärkiyritysten kansainvälistymisnäkemyksiä on yhteisesti kartoitettu v. 2014 sähköi-
sellä kyselyllä ja Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n järjestämissä yhteistyökokouksissa 
syksyllä 2015. Kärkiyrityskyselyn (14) näkemyksen mukaan valtaosa (83 %) markkinoin-
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tipanostuksista tulee edelleen suunnata kotimaan markkinoille. Kansainvälistyminen 
tulee aloittaa lähialueilta ja kärkiyritysvetoista yhteismarkkinointia tulee lähivuosina 
suunnata erityisesti Ruotsin lähimarkkina-alueelle, västerbottenin suuntaan. 

1.2.1 Yrityskyselyn tulokset tiivistettynä 

Tämän suunnitelman pohjaksi avattu sähköinen kysely alueen yrityksille oli verkossa 
avoinna toukokuusta lokakuuhun 2015. vastaajien määrä jäi vähäiseksi huolimatta 
useista muistutusviesteistä. Kyselyyn vastasi 28 yritystä, joista valtaosa on mikroyri-
tyksiä. Lisäksi kyselylomakkeen oli avannut 36 yritystä vastaamatta kuitenkaan kyse-
lyyn. Tutkimuksen toteutuksella ei saada selville sitä, johtuuko kyselyyn vastaamatta 
jättäminen siitä, että toimijoilla ei ole kiinnostusta kansainvälistymistä kohtaan vai jos-
tain muusta syystä. 

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 22:ssa käy tällä hetkellä ulkomaalaisia asiakkaita. 
Yrityksiä pyydettiin arvioimaan ulkomaalaisten kävijämääriä vuonna 2014. Kyselyyn 
vastanneissa yrityksissä vieraili yhteensä noin 1232 ulkomaalaista päiväkävijää ja 2287 
yöpyjää. Ei-yöpyvien määrä vaihteli 10 – 500 kävijän välillä yritystä kohden ja majoittu-
vien asiakkaiden lukumäärä 10 – 970 henkilön välillä vuodessa. 

Kyselyn perusteella kolme tärkeintä ulkomaalaisten asiakkaiden lähtömaata olivat 
venäjä, Ruotsi ja Saksa. Ulkomaalaiset on yritysten arvion mukaan tavoitettu lähinnä 
omien nettisivujen, tuttavien tai alueella asuvien sukulaisten kautta. 

Ulkomaalaisille asiakkaille suunnattuja tuotteita, joista on olemassa muu kuin suo-
menkielinen tuotekuvaus, oli tällä hetkellä myynnissä ainoastaan kolmella kyselyyn 
vastanneella yrityksellä. 

Yritysten kotisivuilta löytyy tietoa englanninkielellä vajaalla puolella (43 %) vastan-
neista eli 12 yrityksellä, ruotsinkieliset sivut ovat kahdeksalla yrityksellä eli 29 %:lla 
vastanneista, kuudella yrityksellä (21 %) on venäjänkieliset kotisivut ja saksankielellä 
tietoa tarjoaa kolme yritystä (11 %). 

Yritysten oman arvion mukaan vieraista kielistä englanti oli parhaiten hallussa. 
vastanneista yrityksistä löytyy myös sellaisia, joissa ei osata englantia lainkaan. vain 
pari yritystä ilmoitti ymmärtävänsä ja puhuvansa venäjää, valtaosassa yrityksistä 
venäjänkielistä asiakaspalvelua ei pystytä tarjoamaan ollenkaan. vastausten perus-
teella parissa vastanneessa yrityksessä ei osata ruotsia lainkaan, muissa yrityksissä 
pystytään palvelemaan ruotsin kielellä.
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Puolet vastaajista ei ole lainkaan toteuttanut kv-asiakkaille suunnattuja markkinoin-
titoimenpiteitä viime vuosina. Joissakin yrityksissä on käynyt ulkomaalaisia toimittajia 
ja matkanjärjestäjiä tutustumassa yrityksen palveluihin. Muutama yritys on myös osal-
listunut myyntitapahtumaan tai myyntimatkaan tai on mukana jossakin ulkomaalai-
sille suunnatussa matkailuportaalissa.

vastanneista yrityksistä 71 % ilmoittaa olevansa kiinnostunut tekemään toimenpi-
teitä ulkomaalaisten asiakkaiden tavoittelemiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana, 
neljäsosa vastaajista vielä empii. Rahallisesti ollaan valmiita panostamaan enintään 
1000 €, vain muutama yritys olisi valmis satsaamaan enemmän. Henkilöresursseja 
kansainvälistymisen edistämiseksi on suurimmassa osassa yrityksistä käytettävissä 
enintään yhden henkilötyöpäivän verran kuukaudessa.

1.2.2 Tapahtumajärjestäjäkyselyn tulokset tiivistettynä

Tapahtumajärjestäjille toteutettiin oma kysely valikoidulla otannalla. Kysely lähetet-
tiin 11:lle tapahtumajärjestäjälle, joiden kävijämäärä on yli 10 000 ja joiden tapahtu-
man sisältö ja tarjonta kiinnostavat mahdollisesti myös kansainvälisiä matkailijoita. 
Mukana oli myös yksi uudehko pienemmän kävijämäärän tapahtuma, jolla on mah-
dollisuuksia tulevaisuudessa kehittyä merkittäväksi kv-asiakkaidenkin näkökulmasta. 
Muistutusviestien jälkeen vastaus saatiin kaikilta 11 tapahtumalta. 

Kansainvälisten asiakkaiden osuus tapahtumavieraista vuonna 2014 oli vastaajien 
arvion mukaan pieni, tapahtumasta riippuen 10–300 vierasta. vain yksi tapahtuma 
arvioi ulkomaisia tapahtumakävijöitä olevan arviolta tuhat vierailijaa. Ulkomaalaisten 
määrä ei tapahtumajärjestäjillä ole tarkkaan tiedossa, koska tapahtumavieraita ei 
rekisteröidä samalla tavalla kuin majoitusyritysten asiakkaita. Pääasiassa ulkomaa-
laiset vieraat tulivat Ruotsista ja virosta. Kansainväliset kävijät on pääosin tavoitettu 
nettisivujen kautta. vain viidellä tapahtumalla nettisivut ovat suomen lisäksi englan-
niksi ja kolmella ruotsiksi. Nettisivuja ei kaikilla vastanneilla ollut edes suomeksi, sillä 
yhdeksän vastaajaa 11:sta ilmoitti, että niillä on ainoastaan suomenkieliset kotisivut.

viisi tapahtumaa on kiinnostunut tavoittelemaan kv-asiakkaita lähimmän kolmen vuo-
den aikana, kaksi tapahtumaa vastasi ”ehkä”, jos siihen löytyy riittävästi resursseja. 
Seitsemän tapahtumaa on lähivuosina valmis panostamaan rahallisia resursseja ulko-
maalaisten tavoittelemiseen, neljä tapahtumaa ei vielä osannut ottaa kantaa asiaan. 
Henkilöresursseja kansainvälistymiseen olisi käytettävissä suurimmalla osalla yhden 
henkilötyöpäivän verran kuukaudessa. Ruotsi, viro ja Saksa mainittiin merkittävim-
miksi kohdemaiksi, joihin mahdollisia tapahtuman kansainvälistymistoimenpiteitä 
suunnataan. 
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Kaikkien tapahtumien pääkohderyhmät löytyvät tällä hetkellä, ja myös lähivuosina, 
vielä kotimaasta. Mahdollista kasvua ja uusien asiakkaiden tavoittelemista ulkomailta 
ollaan tapahtumajärjestäjien keskuudessa vasta miettimässä, eikä sen suhteen ole 
vielä tehty tarkkoja suunnitelmia. 

1.2.3 Alueen toimijoiden näkyvyys sähköisissä kanavissa

Internetin tai globaalien markkinointi- ja myyntikanavien käyttö kansainvälisten asi-
akkaiden tavoittelemiseksi on vielä vähäistä alueen yrityksissä ja käyntikohteissa. 
Esimerkiksi lokakuun 2015 tilanteen mukaan kansainvälisessä matkailun suosittelu-
palvelu TripAdvisorissa oli mukana eteläpohjalaisista majoitusyrityksistä 14 %, käynti- 
ja vierailukohteista 16 % ja ravintolayrityksistä 32 %. Globaalisti toimivan sähköisen 
majoitusvarausjärjestelmän Booking.com:n kautta majoituksen pystyi varaamaan  
22 %:iin alueen majoitusyrityksistä. 

Alueorganisaatio Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n sivut ovat suomen lisäksi englan-
niksi ja venäjäksi. Ähtäri Zoo Resortin sivuilla on tietoa englanniksi, ruotsiksi ja venä-
jäksi, ja sivustolla on myös majoituksen online – varausmahdollisuus. 

Kuntien matkailusivujen taso vaihtelee erittäin suuresti. Joidenkin kohdalla tiedot ovat 
vanhentuneita, koska sivuja ei ole aktiivisesti päivitetty. Seitsemän kunnan sivuilta löy-
tyy jonkin verran matkailutietoa sekä englanniksi että ruotsiksi. venäjäksi ja saksaksi 
matkailutietoa löytyy neljän kunnan sivuilta. Osa sivustojen kieliversioista oli toteutettu 
esimerkiksi linkillä vieraskieliseen pdf-esitteeseen. Joillakin sivulla oli silmiinpistäviä 
virheitä, jotka antoivat väärän kuvan tai virheellistä tietoa asiasta. 

1.2.4 Tuotetarjonta

Kansainvälisille markkinoille soveltuvia visit Finland -tuotekriteerit täyttäviä, myynti-
kelpoisia tuotteita alueella on tällä hetkellä tarjolla todella vähäinen määrä. Keväällä 
2015 tehdyssä CF-tuotekartoituksessa löytyi Etelä-Pohjanmaalta kulttuurimatkailu-
sisältöisiä tuotekriteerit täyttäviä tuotteita alle kymmenen. Lähes kaikki näistä tuot-
teista olivat ryhmille suunnattuja. vielä heikompi tuotetilanne on muiden teemojen 
kohdalla. Yrityskyselyn ja haastattelujen perusteella yksittäisten yritysten perustuo-
tetarjonta on huonosti tuotteistettu. Ainoastaan kolmella yrityksellä oli vastaustensa 
mukaan kv-asiakkaille tehtyjä tuotteita, joista oli olemassa vieraskieliset tuotekortit. 
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n verkkosivuilla oli lokakuussa 2015 myynnissä seitse-
män matkailutuotetta, joista kolme oli ryhmille ja viisi individuaali- eli yksittäismatkai-
lijalle tuotteistettuja. 
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2 MATKAiLuN KANsAiNVÄLisTYMiseN 
sTrATegiseT LiNJAuKseT 

Matkailu on tällä hetkellä yksi harvoista toimialoista, joka kasvaa ja tuo lisää työpaik-
koja alueille. Tämä on huomioitu useissa elinkeinopoliittisissa linjauksissa ja suunni-
telmissa. Matkailun kansainvälistyminen on esillä Etelä-Pohjanmaalla useissa maa-
kunnallisissa strategioissa ja toimintasuunnitelmissa. valtakunnallisesti matkailun 
kehittäminen liittyy Työ- ja elinkeinoministeriön vastuualueeseen kuuluvaan aluepo-
litiikkaan.

2.1 Matkailun kansainvälistymisen linjaukset Etelä-
Pohjanmaan matkailustrategiassa vuoteen 2018 ja 
Matkailun eStrategiassa

Etelä-Pohjanmaalle on laadittu matkailustrategia, joka kattaa kehittämistoimenpitei-
den suuntaviivat vuoteen 2017 saakka. Maakunnallisessa strategiassa painopistealu-
eiksi on nostettu matkailukeskittymien sekä teemapohjaisen matkailun kehittäminen. 
Matkailukeskittymien edelleen kehittämisellä luodaan alueelle matkailullista imagoa 
ja houkuttelevuutta. Matkailukeskittymät, samoin kuin muut toiminnalliset keskus-
paikat, toimivat veturiroolissa, ja maakunnan muut verkostoituneet toimijat ovat sitä 
kautta asiakkaiden löydettävissä. Strategiassa yhteisesti kehitettäviksi pääteemoiksi 
valikoituivat maaseutu-, hyvinvointi- ja tapahtumamatkailu. Kulttuuri- ja ruokamat-
kailu sisältyvät kaikkiin kolmeen teemaan, samoin kuin matkailukeskittymien kehit-
tämistoimiin läpileikkaavina teemoina. Matkailustrategiassa on yhtenä viidestä kehit-
tämisen painopistealueesta maakunnan matkailun kansainvälistyminen erityisesti 
hiljaisten kausien tasaajana. Ensisijaisiksi päämarkkina-alueiksi valikoituivat venäjä 
ja Ruotsi.5

Kansainvälistymistyön painotukset strategiassa määritellään kolmeen osa-alueeseen:
•	 markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden kohdistaminen valituille markkina-alueille
•	 sähköiseen markkinointiin ja myyntiin panostaminen
•	 kansainvälisille asiakkaille soveltuvien tuotteiden kehittäminen ja ostettavuuden 

helpottaminen.6 

Kolmen pohjalaismaakunnan yhteinen Matkailun eStrategia Pohjanmaan kautta 2014–
2017 linjaa digitaalisuuden osalta viisi toimenpidekokonaisuutta, joita kehittämällä alu-

5 Kortesluoma, 2013. Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2013–2017
6 Kortesluoma, 2013. Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2013–2017
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een matkailupalvelut ovat globaalisti löydettävissä ja asiakkaiden ostettavissa käyte-
tyimmissä matkailun sähköisissä kanavissa vuoteen 2018 mennessä. Digitaalisuuden 
osalta kehittämistoimet tulee suunnata yhteistyöhön, tuotekehitykseen, myynninedis-
tämiseen, markkinointiviestintään sekä osaamisen lisäämiseen.7

Matkailutuotteet digitaalisesti löydettäväksi ja ostettavaksi on myös yksi Suomen 
matkailun tiekartan kuudesta strategisesta projektista.8 TEMin toimesta kesällä 2015 
toteutettu taustaselvitys osoittaa, että tämä on yksi tämän hetken suurimmista haas-
teista maassamme matkailun kehittämistyössä.9

2.2 Matkailun kansainvälistyminen maakunnallisissa 
muissa strategioissa

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2015–
2016 keskeisiksi toimenpiteiksi on nostettu maakunnan matkailupalvelujen sisäl-
löntuottaminen ja kansainvälistäminen. Toimeenpanosuunnitelmassa todetaan, 
että pitkällä tähtäimellä matkailun kasvu on haettava ulkomaisista matkailijoista. 
Toimenpidesuunnitelmassa kehittämistoimia linjataan suunnattavaksi siten, että 
matkailun peruspalvelut, tuotesisällöt, markkinointi- ja myyntimateriaali kehitetään 
vastaamaan kansainvälisen matkailijan tarpeita ja ulkomaille suunnattavan markki-
noinnin vaatimuksia. Tehtäviä matkailun kansainvälistymistoimenpiteitä tulee toteut-
taa systemaattisesti ja pitkäkestoisesti. Kansainvälisille matkailijoille on tarjottava 
perusmatkailupalvelujen lisäksi myös lisäpalveluja ja tuotesisältöä. Sisällöntuotanto 
edellyttää tuotteistamista ja yhteistyötä laajasti koko maakunnassa. Myös sähköis-
ten markkinointi- ja myyntikanavien sisällöntuottamiseen eri kielillä tulee panostaa 
yhteistyössä.10

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelmassa todetaan maakunnan 
olevan uudenlaisten haasteiden edessä. Toimintaympäristömme kansainvälistyy nope-
asti, ja maakunnan tulee olla kehityksessä mukana aktiivisena toimijana. Maakunnan 
kansainvälistymisen toimintaohjelmassa määriteltynä tavoitteena on vuoteen 2020 
mennessä luoda puitteet Etelä-Pohjanmaalla ympärivuotiselle kansainväliselle mat-
kailulle ja hakea off season -kausille kannattavaa kasvua ulkomaalaisista matkaili-
joista. Tuotteita tulee kehittää kansallisten teemojen ja suositusten pohjalta ja linkittää 
tuotteet kansallisiin visit Finland -markkinointiteemoihin sekä panostaa sähköiseen 
markkinointiin ja myyntiin saatavuuden parantamiseksi ja asiakaslähtöisesti ostetta-
vuuden helpottamiseksi.11

7 Ratilainen, 2014. Matkailun eStrategia Pohjanmaan kautta 2014–2017. 
8 TEM, 2015. Suomen matkailun tiekartta 2015–2025.
9 Vesterinen, 2015. TEM.
10 Etelä-Pohjanmaan liitto, 2014. Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015–2016.
11 Etelä-Pohjanmaan liitto, 2014. Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma.
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Etelä-Pohjanmaan alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa 2014–2020 
matkailun kansainvälistymiseen tähtääviä toimenpiteitä on nostettu esille erityisesti 
kahdessa painopistealueessa: Yrittäjyyden edistäminen maaseudulla / Yritysten kan-
sainvälistymiskynnyksen madaltaminen sekä Alueellisen vetovoiman kasvattaminen / 
Maaseutumatkailu ja kansainvälisyys. Käytännön toimenpiteissä painotetaan luonnol-
lisesti samoja asioita kuin muissa maakunnallisissa strategioissa: verkostoituminen, 
kansainväliseen myyntiin soveltuvien asiakaslähtöisten myyntikelpoisten tuotteiden 
kehittäminen visit Finlandin tuote- ja markkinointiteemojen pohjalta erityisesti säh-
köisiin markkinointi- ja myyntikanaviin soveltuviksi sekä vieraskielisen markkinointi- 
ja myyntimateriaalin tuottaminen.12

2.3 valtakunnalliset linjaukset

Suomen matkailustrategia 2020 ja tammikuussa 2015 julkistettu Suomen matkailun 
tiekartta linjaavat kansallisesti matkailun kehittämisen painopistealueet vuoteen 2025 
saakka. Kansallisen matkailustrategian ja Tiekartan lähtökohtana on tukea Suomen 
matkailuelinkeinon kasvua ja uudistumista. Päämäärä on, että Suomi on vuonna 2025 
Pohjois-Euroopan ykkösmatkailukohde. Matkailutarjonta koostuu korkealaatuisista, 
hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisistä ja helposti löydettävistä ja ostettavista elä-
myksistä. Tarjontaa on yksittäismatkailijoille, ryhmille ja jälleenmyyjille. Markkinoinnin 
ja myynnin asiakaslähtöisten ratkaisujen ohella digitaalisuudella lisätään myös elä-
myksellisyyttä ja parannetaan yritysten kannattavuutta. Kestävä matkailu, kannatta-
vuus, uudet yhteistyömallit ja laatujohtaminen ovat keskeisiä menestyksen tukipila-
reita.13

 
visit Finlandin päätehtävänä on  Suomen matkailumaakuvan rakentaminen maail-
malla markkinoinnillisin keinoin. Eri markkinoilla painotetaan eri toimenpiteitä riip-
puen markkina-alueesta. Tuotemarkkinointia tehdään yhdessä elinkeinon kanssa. 
Tavoitteena on aktiivinen yhteistyö matkailupalvelujen tuottajien ja myyjien välillä sekä 
verkottumisen edistäminen.  visit Finland hankkii jatkuvasti uutta tietoa eri markki-
noilta ja kohderyhmistä, toimijoiden markkinointitoimenpiteiden ja matkailutuote-
suunnittelun pohjaksi. visit Finland kehittää valtakunnalliseen matkailustrategiaan 
ja matkailun Tiekarttaan pohjautuvia teemahankkeita ja ohjelmia, sekä valmistelee ja 
koordinoi niitä toteutusvaiheessa.14

Kehittämistyötä linjaavat visit Finlandin johdolla työstetyt teemakohtaiset kehittä-
misstrategiat kulttuuri-, luonto-, hyvinvointi- ja talvimatkailuun. Käytännön työtä vie-

12 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2013. Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 
2014 – 2020.

13 TEM, 2015. Suomen matkailun tiekartta 2015-2025.
14 Visit Finland, 2015. Visit Finlandin ydintehtävät pähkinänkuoressa. 
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dään eteenpäin visit Finlandin toimesta valtakunnallisten katto-ohjelmien johdolla. 
Ohjelmien tavoitteena on ohjata ja koordinoida eri puolilla maata tehtävää kehitystyötä, 
edistää yritysten verkostoitumista sekä varmistaa teemojen mukaisten tuotteiden riit-
tävä laatu ja vientikelpoisuus. Kehitystyön tavoitteena on myös ohjata tarjonnan kehit-
tämistä samansuuntaiseksi Suomen matkailukuvan viestinnän kanssa. Ohjelmat ovat 
lähtökohtaisesti avoinna kaikille kansainvälistyville yrityksille.15

Käynnissä olevia ohjelmia on kuusi: Outdoors Finland (luontomatkailu), Culture 
Finland (kulttuurimatkailu), FinRelax (hyvinvointimatkailu), Merellinen saaristo, 
Stopover Finland sekä Ruoka.

Outdoors Finland -ohjelmaa on toteutettu jo vuodesta 2009 alkaen. Suomen luonto 
on matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä, ja sen tuotteistamista houkutteleviksi ja 
myytäviksi paketeiksi ja päiväretkiksi pyritään edistämään ohjelman avulla. Ohjelman 
ensisijaiset markkina-alueet ovat Saksa, Ranska, Hollanti, Iso-Britannia ja venäjä.

Culture Finland katto-ohjelman tavoitteena on tarjota matkailijoille kulttuurillisia 
elementtejä sisältäviä tuote- ja elämyskokonaisuuksia, joiden kautta kulttuurista 
kiinnostuneet matkailijat voivat kokea erilaisen, kilpailijamaistamme erottuvan kult-
tuurielämyksen. Kohderyhmä modernit humanistit odottaa Suomen kulttuurimatkai-
lutarjonnalta erityisesti suomalaista elämäntapaa, kulttuuriperintöä ja ruokakulttuu-
ria koskevaa näkemistä ja tekemistä. Päämarkkinat ovat Euroopan maissa (Saksa, UK, 
Italia) ja Aasian suunnalla Japanissa. 

FinRelax-hyvinvointimatkailuohjelman tavoitteena on tehdä Suomi kansainvälisesti 
tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteena puhtaaseen luontoon, saunaan, liikuntaan, 
terveelliseen ruokaan ja hoito-osaamiseen perustuvan tarjonnan avulla. Ohjelman 
pääkohdemarkkinat ovat venäjä, Saksa ja Japani. Muita ohjelman aikana seurattavia 
markkinoita ovat Ruotsi, Ranska, UK ja Kiina.

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi -ohjelmalla pyritään nostamaan 
Suomen saariston tunnettuutta maailmalla mm. yhteistä saaristobrändiä kehittä-
mällä, ja muodostamalla yrityksistä koostuvia keskittymiä, ns. saariston portteja, saa-
vutettavuuden helpottamiseksi. Ensisijaiset kohdemarkkinat ovat Euroopassa: Italia, 
Ranska, Saksa ja Sveitsi.

Stopover Finland -ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta vetovoimainen vierailu-
kohde Helsinki-vantaan lentoaseman kautta kulkeville kansainvälisille matkailijoille. 
Ohjelman toimenpiteet kohdistuvat kasvaville Aasian markkinoille. Tärkeimmät koh-
demaat ovat Kiina, Japani ja Etelä-Korea.16

 

15 Visit Finland, 2015. Tuotekehityksen teemat ja niihin liittyvät ohjelmat.
16 Visit Finland, 2015. Tuotekehityksen teemat ja niihin liittyvät ohjelmat. 
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3 MATKAiLuN KANsAiNVÄLisTYMisTÄ 
eDisTÄVÄT TOiMeNpiDesuOsiTuKseT 
VuOTeeN 2018 

Tehtyjen selvitysten ja taustakartoitusten pohjalta voidaan todeta suurimmat haasteet, 
joihin kansainvälistymistoimenpiteet tulee ensivaiheessa suunnata:
1. Alueelta puuttuvat kansainvälisiä asiakkaita houkuttelevat luontaiset vetovoima-

tekijät / erottautumistekijät Suomen muihin alueisiin verrattuna
2. Alueen heikko saavutettavuus ja tuntemattomuus ulkomailta katsottuna
3. Matkailuyrityksiltä puuttuvat kansainvälistymissuunnitelmat 
4. Tuotekehityksen heikkous ja ulkomaalaisille myytävien matkailutuotteiden vähäi-

syys / puuttuminen 
5. Yritysten ja kohteiden vähäinen mukanaolo digitaalisissa globaaleissa myynti- ja 

markkinointikanavissa 
6. Kansainvälisen markkinointi- ja myyntimateriaalin puuttuminen 
7. Yritysten heikko osaaminen ja tiedon puute kansainvälistymisen toimintatavoista 

esim. ulkomaalaisten matkanjärjestäjien kanssa
8. Yhteistyön puute alueen kokonaistarjonnan esilletuomisessa eri kv-kohderyhmille 

→ alueellinen kiinnostavuus ei kyllin houkutteleva ilman yhteistarjontaa

Maakunnallisessa matkailustrategiassa esitetyt toimenpiteet ja linjaukset antavat 
raamit matkailun kansainvälistymistä edistäviin toimenpiteisiin Etelä-Pohjanmaalla. 
Tässä toimenpidesuunnitelmassa on määritelty konkreettisia tavoitteita, joihin pääsy 
edellyttää yrittäjiltä ja toimijoilta käytännön työtä, suunnitelmallista toimintaa ja pit-
käjänteistä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Suunnitelmassa esitetään käytännön 
neuvoja ja keinoja yrityksille ja muille toimijoille edistää ulkomaalaisten asiakkaiden 
saamista ja matkailun kansainvälistymistä Etelä-Pohjanmaalla. 

Nykyisellä tarjonnalla on mahdollista houkutella alueellemme vain minimaalinen osa 
Suomen matkakohteeksi valinneista ulkomaalaisista matkailijoista. Tosiasia on, että 
ulkomaalaisia matkailijoita Suomeen houkuttelevat erottautumistekijät (Lappi, järvet, 
saaristo, pääkaupunki) puuttuvat Etelä-Pohjanmaalta lähes kokonaan. Siksi kasvuta-
voitteet ja toimenpiteet tulee rakentaa tosiasioiden pohjalle. 

Tulevaisuudessa matkailun kansainvälistymismahdollisuuksia ja alueen tunnet-
tuutta ulkomailla voivat onnistuessaan edesauttaa vetovoimatekijöinä Suupohjan 
alueella sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan ainoat kansallispuistot. Ainutlaatuisia kansal-
lispuistojamme ei ole vielä osattu tarpeeksi nostaa esille Suomen kansainvälisessä 
markkinoinnissa ulkomaalaisille. Suupohjassa selvitetään parhaillaan alueelle mah-
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dollisesti haettavaa Geopark-statusta. Statuksen hakeminen tarjoaa selkeät toimin-
tamallit alueen luontaisten vahvuuksien (kansallispuistot, Hyypänjokilaakson maise-
manhoitoalue) hyödyntämiseen. Geopark-statuksen saaminen voisi onnistuessaan 
tuoda alueelle kansainvälisiä ryhmiä luontomatkailun, tieteen ja ympäristökasvatuk-
sen nimissä. Power Park pohjoismaiden suurimpana huvipuistona, Duudson Activity 
Park sekä Ähtäri Zoo Resort voivat yhteisesti olla riittävän vetovoimaisia houkutel-
lakseen erityisesti lapsiperheitä lähimarkkina-alueilta Ruotsista, Pohjois-Norjasta 
ja virosta.

3.1 Toiminnalliset ja imagolliset tavoitteet

•	 Ruotsalaisten perhe- ja individuaalimatkailijoiden sekä matkanjärjestäjien kes-
kuudessa Etelä-Pohjanmaa mielletään matkailullisesti kiinnostavaksi alueeksi.

•	 Tarjolla on ulkomaalaisille kehitettyjä matkailutuotteita ja palveluja, jotka ovat 
ostettavissa myös valituilla kohdemarkkina-alueilla.

•	 Englannin ja ruotsin kielistä viestintä- ja markkinointimateriaalia on tuotettu 
koko alueelta yhteisesti. 

•	 Alueorganisaatiolla ja keskittymien myyntiyhtiöillä (yrityksillä) on yhteistyökump-
paneita valikoiduilla markkina-alueilla.

•	 Toimivia yhteistyöverkostoja kansainvälistymistä edistämään on syntynyt sekä 
maakunnan sisällä että ylimaakunnallisesti. 

•	 Kansainvälistymisestä kiinnostuneiden yritysten ja toimijoiden valmiudet vas-
taanottaa ja palvella ulkomaalaisia ovat lisääntyneet.

3.2 Määrälliset tavoitteet

Kansainvälisten matkailijoiden määrä ja kasvutavoitteet vuoteen 2020 mennessä on 
määritelty maakunnallisessa matkailustrategiassa. Ulkomaalaisten matkailijoiden 
osuus alueen matkailijoista on ollut keskimäärin vain neljän prosentin luokkaa vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. Rekisteröidyillä majoitusvuorokausilla mitattuna 
strategiassa tavoitteeksi on määritelty, että kansainvälisten yöpymisten määrä maa-
kunnassa on vuonna 2020 noin 8 % kokonaisyöpymisistä. Systemaattista kehittämis-
työtä kansainvälistymisen edistämiseksi maakunnassa ei ole kuitenkaan toistaiseksi 
tehty. Myös globaali taloudellinen laskusuhdanne ja venäläismatkailijoiden katoami-
nen Suomesta ovat vaikuttaneet Etelä-Pohjanmaalla ulkomaalaisyöpymisten määrään 
negatiivisesti. 
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Suuntaa antavat määrälliset tavoitteet vuoteen 2018 mennessä Etelä-Pohjanmaalla:
•	 Ulkomaalaisten matkailijoiden rekisteröityjen yöpymisten määrä 32 000 vrk
•	 Ruotsalaismatkailijoiden määrään tavoitellaan vuoden 2014 lukuihin verrattuna  

5 % vuosittaista kasvua kahtena seuraavana vuotena ja vuodesta 2018 alkaen  
10 % vuosittaista kasvua

•	 venäläismatkailijoissa pyritään kahden seuraavan vuoden aikana saavuttamaan 
rekisteröidyissä yöpymisissä vuoden 2014 taso ja vuodesta 2018 tavoitellaan noin  
3 %:n vuosittaista kasvua

•	 Globaaleissa sähköisissä markkinointi- ja myyntikanavissa on mukana 50 % 
alueen matkailuyrityksistä ja käyntikohteista

•	 Kv-tuotekriteerit täyttäviä vieraskielisiä tuotteita on myynnissä 100 tuotetta 
(20–30 tuotetta / teema)

•	 Kaikilla 18 kunnalla on suomenkielisten matkailusivujen lisäksi myös englannin- 
ja ruotsinkieliset sivut ja/tai ohjaus alueorganisaation sivuille.

 

3.3 Toimenpiteiden ydinalueet

Kolme ydinaluetta, joiden ympärille kansainvälistymistoimien tulee lähivuosina Etelä-
Pohjanmaalla rakentua ovat: 
•	 yhteistyö tuotteistuksessa ja markkinoinnissa
•	 näkyvyys verkon sähköisissä globaaleissa kanavissa 
•	 johdonmukainen ja pitkäjänteinen yhteistoiminta.

Yhteistyö 
tuotteistuksessa & 

markkinoinnissa

Johdonmukainen 
ja pitkäjänteinen 

yhteistoiminta

Näkyvyys 
globaaleissa 

kanavissa

Toimenpiteiden ydinalueet

KuViO 5. Matkailun kansainvälistymistoimien ydinalueet.
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3.4 Markkina-alueet ja kohderyhmät

Matkailun kansainvälistymisen ensisijainen markkina-alue on lähivuosina Ruotsi, eri-
tyisesti lähimarkkinat Merenkurkun toisella puolella västerbottenissa ja sen ympäris-
tössä. Taloustilanteesta johtuen matkustus venäjältä Suomeen on romahtanut. venäjän 
markkinoille suunnataan lähivuosina kuitenkin rajoitetusti toimenpiteitä, joilla ylläpi-
detään nykyisiä markkinointisivustoja ja valmiuksia ryhtyä käytännön markkinointiin 
sekä vastata kysyntään heti kun matkustus Suomeen taas elpyy. 

Keski-Euroopan ja kaukaisempien markkina-alueiden osalta lähivuosien panostukset 
keskitetään kansallisten katto-ohjelmien kautta valikoituviin kohdemaihin yritysten 
valinnan ja katto-ohjelmien tarjoamien toimenpiteiden mukaan. 

Kohderyhmänä ovat tuoteteemoittain ja valittujen markkina-alueiden mukaan per-
heet ja individuaalimatkailijat, pääosin omalla autolla Suomeen ja alueelle saapuvat. 
Ruotsin markkinoiden kohdalla kohderyhmänä ovat myös bussiryhmät, painottuen 
kansainvälistymiseen panostavien yritysten ja yritysverkostojen asiakassegmentteihin. 
Potentiaalista kohderyhmää vapaa-ajanmatkustukselle ovat myös alueella vierailevat 
työmatkustajat ja kansainvälistä kauppaa tekevät muiden alojen yritykset maakun-
nassa ja lähialueilla. Alueelle työmatkustuksen vuoksi saapuvien viipymää pyritään 
pidentämään tarjoamalla kohderyhmälle sopivia, helposti työmatkaan yhdistettäviä 
vapaa-ajan tuotteita.

Kansainvälisten matkailijoiden määrän lisääntymiseen vaikuttaa olennaisesti alueen 
saavutettavuus. Seinäjoen lentoaseman lakkautuspäätöksen jälkeen lentoteitse alu-
eelle saapuvia matkailijoita palvelevat lähimmät lentoasemat ovat matkailukeskitty-
mistä riippuen vaasassa tai Jyväskylässä. Wasalinen autolauttaliikenne mahdollistaa 
alueen saavutettavuuden ruotsalaisten lisäksi myös esimerkiksi Keski-Euroopasta 
saapuville automatkailijoille. vantaan lentoaseman kautta saapuville matkailijoille 
junayhteys Seinäjoelle on nopea. Kuitenkin realiteetit alueen saavutettavuuden osalta 
on myönnettävä ja tästä johtuen pääkohderyhmänä ovat omalla autolla matkustavat 
lähimarkkina-alueiden individuaalimatkailijat, perheet ja bussiryhmät.

visit Finland kerää tilasto- ja markkinatietoa Suomen tärkeimmistä markkina-alu-
eista. Maakatsaukset sisältävät tietoa mm. Suomen asemasta ja kehityksestä mat-
kakohteena kyseisessä lähtömaassa. Tietoa löytyy myös tuotekehityksen ja myynnin 
tueksi. Tässä yhteydessä ei erikseen käydä läpi markkina-alueselvityksiä, jotka löyty-
vät verkosta www.visitfinland.fi → markkinatietoa.17

 

17 Visit Finland, 2015. Tilasto- ja markkinatietoa Visit Finlandin tärkeimmistä markkina-alueista.
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3.5 Toimenpidesuositukset yrityksille ja 
matkailupalvelujen tarjoajille

Yrityksen kansainvälistymisen lähtökohtana on halu kansainvälistyä ja vastaanottaa 
ulkomaalaisia matkailijoita. Tehtyjen selvitysten perusteella valtaosa maakunnan 
matkailuyrityksistä haluaa edelleen panostaa pääosin kotimaan markkinoille. On 
kuitenkin mahdollista, että niihinkin yrityksiin, jotka ovat tehneet tietoisen valinnan 
keskittyä kotimarkkinoille, tulee kansainvälisiä matkailijoita tai yritys voi myöhemmin 
kiinnostua kansainvälistymisestä. 

Jos kansainvälistyminen on yrityksen suunnitelmissa ja tavoitteissa, kannattaa lähteä 
liikkeelle panostamalla yrityksen oman kansainvälistymissuunnitelman laatimiseen. 
Laatimisessa kannattaa hyödyntää asiantuntijoiden osaamista ja tukea. Kun oman 
yrityksen suunnitelmat on laadittu, on helpompi lähteä mukaan yhteistyönä toteutet-
taviin kansainvälistymistä edistäviin toimenpiteisiin, markkinointiin ja myyntitapah-
tumiin. Kansainvälisillä markkinoilla menestyminen edellyttää pitkäjänteistä työtä, 
keskimääräinen aika on vähintään 3 vuotta työtä ja panostamista ennen kuin tuloksia 
alkaa näkyä. Yleensä kansainvälinen matkailija haluaa nähdä mahdollisimman paljon 
ja tutustua matkakohteessa useisiin kohteisiin, siksi verkostoituminen ja yhteistyö ovat 
äärimmäisen tärkeitä matkailun kansainvälistymisessä. 

Matkailuyrityksen / käyntikohteen MUST TO DO -lista 
•	 Teetä yrityksesi verkkosivuista kieliversiot kohdemarkkinoiden mukaan. Mikäli 

resurssit ovat vähäiset, voit tehdä sivut pelkästään englanniksi, jota useimmat 
ulkomaalaiset osaavat jonkin verran. Jos yrityksessäsi jo nyt käy asiakkaana 
huomattava määrä jotain tiettyä kansallisuutta, kannattaa harkita tekeekö sivut 
kyseisellä kielellä. Kieliversioiden teossa kannattaa käyttää asiantuntija-apua. 

•	 Teetä yrityksen turvallisuus- ym. asiakasohjeistuksista kieliversiot pääasiakas-
ryhmien kielillä tai vähintään englanniksi. 

•	 Käy läpi yrityksessäsi olevat kyltit, hinnastot ja ohjeistukset (esim. pesu- ja sau-
natilat) ja tee niistä tarvittaessa kieliversiot englanniksi ja/tai pääasiakasryhmäsi 
kielelle. 

•	 Majoitusyrityksen on helppoa ja edullista aloittaa ulkomaalaisten asiakkaiden 
tavoittelu liittymällä johonkin globaaliin sähköiseen myyntikanavaan. Näitä löytyy 
lukuisia, joista tällä hetkellä suosituimmat eteläpohjalaisten yritysten keskuu-
dessa ovat mm. Booking.com, Hotels.com ja villas.com. Näiden myyntikanavien 
etuna ovat mm. globaali näkyvyys sekä markkinointimaksun maksaminen vain 
onnistuneesta ja kauppaan johtavasta markkinoinnista (komissio myynnistä). 

•	 varmista että yrityksesi tiedot näkyvät eniten käytetyllä, globaalilla matkailun 
suosittelusivustolla TripAdvisorissa. Jos et ole vielä luonut yrityksellesi profiilia 
TripAdvisor-portaaliin, tarkista kuitenkin, ettei joku asiakkaistasi ole jo syöttänyt 
yrityksestäsi tietoja palveluun. Jos tiedot on jo syötetty, ota omistajana sivusto 
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haltuusi rekisteröitymällä profiilin haltijaksi. Ohjeita TripAdvisorin käyttöön löydät 
mm. visit Finlandin tekemästä Matkailuyrittäjän kansainvälistymisoppaasta.

•	 varmista, että pystyt vastaamaan myös esim. vieraskielisiin kyselyihin, viestei-
hin, palautteeseen ja tarjouspyyntöihin. Mikäli yrityksestäsi ei löydy kielitaitoa, 
selvitä mistä saat tarvittaessa kielitaitoista aputyövoimaa, tai ota yhteyttä mat-
kailualan oppilaitoksiin ja tarjoa alan opiskelijoille harjoittelupaikkaa tai osallistu 
itse kielikoulutuksiin.

•	 Tuotteista yrityksesi palveluja kansainvälisille asiakkaille myytäviksi tuotteiksi, 
tee niistä tuotekuvaukset vähintään englanniksi ja laita tarjolle esimerkiksi säh-
köisiin kanaviin. 

•	 Lisää osaamistasi ja tietoa kansainvälistymisen mahdollisuuksista osallistumalla 
kansainvälistymistyöpajoihin, koulutuksiin, seminaareihin ja kv-yritysverkostoi-
hin. 

•	 Käännätä ruokalistat vähintään englanniksi ja ruotsiksi tai pääasiakasryhmiesi 
kohdekielelle. Käännöstyössä on suositeltavaa käyttää asiantuntija-apua tai voit 
tehdä yhteistyötä esimerkiksi ravintola-alan oppilaitosten kanssa. 

•	 Kansainvälistymistä vasta suunnittelevan ja mahdollisesti aloittavan yrityksen 
kannattaa tehdä lähtökohdan analysoimiseksi kansainvälistymistesti. Sellainen 
löytyy esimerkiksi kirjautumalla Oma Yritys-Suomi -työtilaan. 

•	 Pienen kansainvälistymistä aloittavan yrityksen on yleensä hidasta, kallista ja 
vaikeaa päästä kansainvälisille markkinoille, ainakin yksin. etsi sopivia kansain-
välistymisestä innostuneita yhteistyöyrityksiä ja liity sopiviin yritysverkostoihin. 
Yhteistyö on voimaa ja sillä säästetään kustannuksissa. 

•	 Yrityksen, joka haluaa osallistua esimerkiksi visit Finlandin ja/tai alueorgani-
saatioiden kanssa ulkomaille suuntautuviin markkinointi- ja myyntitapahtumiin, 
on syytä tehdä aluksi yrityksen oma kansainvälistymisstrategia. Suunnitelma 
sisältää mm. mille markkina-alueille yritys pyrkii ja miten, mitä asiakasryhmiä 
ja mitä kautta tavoitellaan, mikä on jakelukanavastrategia ja budjetti, tavoitteet 
vuosittain ja miten tavoitteiden saavuttamista seurataan. Yrityksen kansainvälis-
tymissuunnitelman laatimiseen on saatavissa asiantuntija-apua ja myös talou-
dellista tukea. 

https://oma.yrityssuomi.fi
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Kansainvälistymistä 
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KANSAINVÄLISTYMISNEUVONTA

Kansainvälistymisvalmiuksien 
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Kansainvälistymissuunnitelma

Markkinoille menon toteutus

Markkina-aseman parantaminen

Uusien markkinoiden avaaminen

Tuotetarjonnan suunnittelu 
kv-markkinoille
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valikoiduille markkinoille

Maakohtaiset räätälöinnit

Tuotekehitys uusille markkinoille

TUTKIMUKSET, TILASTOT, MARKKINATIETO JA TYÖKALUT

Työpajat

Katto-ohjelmien jakelukanavakartoitukset

Matkanjärjestäjien tutustumismatkojen vastaanotto

Markkina- ja tutkimustieto, 
kehittämisstrategiat

Vientikelpoisuuskriteerit

Kansainvälistymisopas

Modernit humanistit -työkirja

Katto-ohjelmien toimenpiteet

Opintomatkat messuille

Networking- ja 
myyntitapahtumat, 
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Teemakohtaiset työkalut

Verkostoituminen kotimaassa

Networking-tilaisuudet kotimaassa
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VF What’s up -katsaukset

Matkailun laatuosaaja

KuViO 6 Visit Finlandin yrityksille tarjoamat kansainvälistymispalvelut.  

Lähde: Visit Finland

3.6 Toimenpidesuositukset julkisen tahon toimijoille

Julkisen tahon toimijoiden, kuten esimerkiksi kuntien, rahoittajien tai oppilaitos-
ten rooli matkailun kansainvälistymisessä, on ensisijaisesti tukea matkailuyritys-
ten toimintaympäristöä ja mahdollistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvu-
mahdollisuuksia. Tehtävät ja keinot ovat tahosta / organisaatiosta riippuen erilaisia. 
Maakunnallisessa matkailustrategiassa on kerrottu maakunnan matkailutoimijoiden 
työnjaosta ja roolista enemmän.

Etelä-Pohjanmaan liitto on selvittänyt alueen kuntien kansainvälistymissuunnitelmia 
keväällä 2015. Selvityksen mukaan yli 90 prosentilla kunnista ei ole erityistä kansain-
välistymisstrategiaa ja 64 % ilmoitti, että kansainvälisyydelle ei ole osoitettu erillisiä 
määrärahoja kunnan budjetissa. Kuntien kansainvälisen toiminnan tavoitteissa ja pai-
nopistealueissa matkailun kehittäminen nähtiin neljänneksi tärkeimmäksi osa-alu-
eeksi 2,71 keskiarvopisteillä (maksimi 5).18

18 Elina Koivisto, 2015. Selvitys Etelä-Pohjanmaan ystävyyskuntatoiminnasta.
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 Kunnan / kaupungin MUST TO DO -lista
•	 Huolehtia että kunnan ylläpitämät ja matkailullisesti merkittävät luontorei-

tit täyttävät Outdoors Finlandin reittikriteerit ja että maastosta löytyy myös 
vähintään englanninkieliset kyltitykset ja opastaulut. Toteutustyössä tulee olla 
mukana myös OF-suositukset tunteva henkilö.

•	 Ystävyyskaupunkivierailujen suunnitteluun olisi suositeltavaa ottaa mukaan 
myös matkailualan myyntiorganisaation edustaja sekä yrittäjiä. vierailuille 
tulee asettaa kv-matkailun edistämiseen tähtääviä konkreettisia tavoitteita ja 
sopia tapaamisia esimerkiksi paikallisten matkanjärjestäjien ja yhteistyötahojen 
kanssa.

•	 Mikäli kunnalla on omat matkailusivut verkossa, tulee huolehtia että myös 
vieraskielistä (esim. englanti) matkailutietoa on saatavilla joko kunnan omilla 
sivuilla tai ohjaamalla alueorganisaation sivuille.

•	 vieraskielisten nettisivujen sisältö tulee tarkistuttaa asiantuntijalla (kielen-
tarkastus) ja on huolehdittava että sivujen sisältö on ajantasaista ja päivitettyä 
tietoa.

•	 elinkeinotoimen tehtävänä on neuvoa yrittäjiä kansainvälistymispolulla ja ohjata 
yrittäjää asiantuntijapalveluiden äärelle.

•	 Kunta tai kunnan elinkeinoyhtiö voi tukea yritysten kansainvälistymistä toimi-
malla esimerkisi matkailuyritysten yritysryhmähankkeen hallintotahona.

•	 Kunta voi tarvittaessa ja halutessaan osoittaa rahoitusta matkailun kansain-
välistymiseen esimerkiksi tukemalla matkailuyritysverkoston kansainvälistä 
yhteismarkkinointia. 

Alueen oppilaitokset (matkailu- ja palveluala) MUST TO DO -lista
•	 Kartoittaa matkailualan opiskelijoista sekä oppilaitosten kansainvälisistä opiske-

lijoista ne, jotka ovat halukkaita tekemään projekti- ja opinnäytetöitä tai suoritta-
maan työharjoittelua alueen matkailualan yrityksissä, ja informoida elinkeinoelä-
mää potentiaalisista tekijöistä.

•	 Tarjota myös matkailuyrityksille suunnattua kansainvälistymiskoulutusta. 
•	 Mikäli oppilaitos tuottaa esimerkiksi käännöspalveluja tai muita kansainvälisty-

mispalveluja, tulee niistä ja muista yhteistyömahdollisuuksista tiedottaa nykyistä 
paremmin alan yrittäjille ja muille toimijoille. 

•	 Alan opettajien tulee päivittää matkailuosaamistaan osallistumalla aktiivisesti 
alan seminaareihin ja kansainvälistymistapahtumiin, hankkiakseen ajantasaista 
toimialan erityistietoutta. 

•	 Kehittää ja tarjota matkailuyrittäjille koulutusta sähköisistä markkinointikana-
vista.

Matkailun kehittämishankkeita ja yritysryhmähankkeita hallinnoivien sekä rahoit- 
tavien viranomaisten toivotaan tarkistavan, että matkailu- ja kansainvälistymishank-
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keiden sisältösuunnitelmissa ja toimenpiteissä on mukana myös kansainvälistymis-
suunnitelman ja visit Finlandin katto-ohjelmien mukaisia konkreettisia kehittämistoi-
mia. verkostoituminen ja yhteistyö on nostettu TEMin Matkailun Tiekartan kantavaksi 
teemaksi: ”Yhdessä enemmän”.19 Yhteistyö ja laaja-alainen verkostoituminen tulisi 
näin ollen huomioida myönnettäessä rahoitusta matkailualan kansainvälistymishank-
keisiin. 

3.7 Toimenpidesuositukset maakunnalliselle 
matkailun alueorganisaatiolle Etelä-Pohjanmaan 
Matkailu Oy:lle 

Kansainvälisessä matkailukaupassa järjestelyjä kotimaassa tekevät alueelliset 
matkailuorganisaatiot, alueelliset matkanjärjestäjät ja DMC-toimistot (Destination 
Management Company). Alueelliset toimijat voivat myydä palveluja suoraan ulkomaa-
laisille asiakkaille tai paketoida palveluja valmiiksi tuotekokonaisuuksiksi ja välittää 
niitä ulkomaiselle matkanjärjestäjälle tai matkatoimistolle. Matkanjärjestäjät ja val-
mismatkapaketteja myyvät toimistot kuuluvat Suomessa valmismatkalain piiriin, mikä 
edellyttää rekisteröitymistä valmismatkaliikkeeksi. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on 
rekisteröity valmismatkaliikelain mukaisesti Kuluttajaviraston ylläpitämään valmis-
matkaliikerekisteriin, joka mahdollistaa matkanjärjestäjänä ja matkanvälittäjänä toi-
mimisen, ja alueen matkailutarjonnan tuotteistamisen useita eri palveluita sisältäviksi 
tuotepaketeiksi. 

Matkailun alueorganisaation MUST TO DO -lista
•	 Laatia alueorganisaation oma maakunnallinen kansainvälistymissuunnitelma, 

joka sisältää myös resurssoinnin. 
•	 Tuotteistaa ulkomaalaisille suunnattuja, asiakaslähtöisiä ja visit Finland -tuote-

kriteerit täyttäviä verkostotuotteita alueen matkailupalveluista. 
•	 Pyrkiä hankkimaan matkanjärjestäjäkontakteja valituista kohdemaista (täsmen-

netään alueorganisaation / verkostoyritysten kv-suunnitelmassa).
•	 Toteuttaa alueorganisaation omista nettisivuista ruotsin markkinoille suunnattu 

sivusto sekä uudistaa englanninkielinen sivusto asiakaslähtöisemmäksi.
•	 Kartoittaa muiden vieraskielisten sivustojen tarve tai toteutusmahdollisuus 

esimerkiksi visit Pohjanmaa -yhteistyönä.
•	 Kartoittaa tällä hetkellä tarjolla oleva vieraskielinen painettu markkinointi- ja 

myyntimateriaali ja tuottaa tarpeiden mukainen painettu matkailun yleisesite 
alueesta. 

•	 Laatia nykyisen venäjäsivuston ylläpitämisen pitkän tähtäimen suunnitelma, 
sisältäen resurssoinnin (raha + henkilö).

19 TEM, 2015. Suomen matkailun tiekartta 2015–2015.
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•	 Kartoittaa kansainvälistymisestä ja yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset ja edes-
auttaa yritysverkostojen syntymistä.

•	 Suunnitella ja toteuttaa kansainvälisiä markkinointi- ja myynninedistämistoimia 
yhteistyössä ylimaakunnallisen yhteistyöryhmän Visit pohjanmaa -toimijoiden 
kanssa. 

•	 Seurata resurssien sallimissa puitteissa maakunnan matkailun näkyvyyttä ja 
sähköisten kanavien haltuunottoa (Tripadvisor, Booking.com, villas.com, jne.) ja 
kannustaa mikroyrityksiä liittymään globaaleihin myyntikanaviin.

•	 Miettiä toimenpidesuunnitelmiin tasot yritysten koon ja ammattimaisuuden 
mukaan → veturiyrityksille omat toimenpiteet, pienemmille omansa.

Alueorganisaation toimenpiteet valtakunnallisten katto-ohjelmien ja strategisten 
ohjelmien osalta 
•	 Toimeenpanna ja edistää kansallisten katto-ohjelmien alueorganisaatioille 

osoittamia tehtäviä maakunnassa ja ylimaakunnallisesti (esimerkiksi yhteistyö 
Merellinen saaristo -ohjelmassa) ts. vastata visit Finland katto-ohjelmien alue-
koordinaatiosta. 

•	 Toimia yhteystahona teemoihin soveltuvien yritysten kartoittamisessa, tuotteis-
tuksessa ja materiaalin tuottamisessa omalla alueellaan.

•	 Osallistua valtakunnallisten katto-ohjelmien ja strategisten hankkeiden tilai-
suuksiin ja toteutukseen.

•	 hyödyntää valtakunnallisesti tuotettuja työkaluja tuotteistamisessa ja jalkauttaa 
niitä alueen yrityksille. 

•	 Toimia alueellisena yhteistyötahona ja osallistua aktiivisesti kansainvälisiin 
matkanjärjestäjä- ja mediavierailuiden ja bloggaajamatkojen järjestelyihin, 
ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä Visit Finlandin katto-ohjelmien 
kanssa.

•	 Nostaa katto-ohjelmien mukaiset alueen parhaat kohteet markkinoinnissa esiin 
ja osallistua kehittämistyöhön.

3.8 Toimenpidesuositukset tuotekehitys, myynti- ja 
markkinointi

Kansainvälinen matkailumarkkinointi ja myynti ovat muuttuneet verkkoviestimien ja 
digitalisaation myötä. Matkailutuotteiden ja tuotepakettien sisällönrakentamisessa ja 
kehittämistyössä on asiakassegmentin valinnasta alkaen suunniteltava tuotteen mark-
kinointiviestintä ja huomioitava myyntikanavavalinnat, erityisesti sähköisten kanavien 
tarjoamat mahdollisuudet. Tuotekehitys ei tarkoita pelkästään tuotteen paketointia, 
vaan keskeisessä osassa tuotteistusprosessia on asiakassegmenttien mukaisten vies-
tintä- ja myyntikanavien suunnittelu, joka voi vaikuttaa myös tuotteen hinnoitteluun.
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TUOTE JA HINTA
JAKELU JA MYYNTI

digitaalisuus

Etukäteis- ja jälki-
MARKKINOINTI

digitaalisuus

TUOTTEEN KÄYTTÖ/
PALVELUTAPAHTUMA

digitaalisuus

ASIAKAS

KuViO 7. Asiakaslähtöinen matkailun tuotekehitys.

Kansainvälisille markkinoille suunnattujen tuotteiden kehittäminen edellyttää kiinteää 
ja toimivaa yhteistyötä alueen eri yritysten kesken sekä tuotesisällön rakentamisessa 
että tuotteen markkinoinnissa ja myynnissä. Kansainvälisillä markkinoilla menes-
tymiseen ei riitä pelkästään yksittäisten yritysten palvelut. Ulkomaalaisille vetovoi-
maisia ovat laajasti alueen kokonaistuotetarjontaa esittelevät tuotekokonaisuudet ja 
houkuttelevasti paketoidut, helposti ostettavat ja monipuoliset tuotteet laajemmalta 
alueelta. Matkailija harvoin valitsee kohteen pelkästään yhden käyntikohteen tai hyvän 
majoituspaikan vuoksi. Ulkomailla matkailullisesti tuntemattoman alueen (vrt. Etelä-
Pohjanmaa > < Lappi tai Helsingin seutu) yksittäisellä matkailuyrityksellä tai kunnalla 
ei ole varaa toimia ”yksilölajina”. Toimiva verkostoyhteistyö tuo menestystä ja parem-
paa bisnestä kaikille yrityksille ja koko alueelle. 

Asiakaslähtöisessä tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja myynnissä huomioitavaa: 
•	 laaja-alainen yhteistyö yli alue- ja toimialarajojen tuotteistamisessa, myynnissä 

ja markkinoinnissa
•	 asiakasymmärryksen lisääminen, asiakaslähtöisten tuotteiden kehittäminen ja 

niiden toimiva paketointi
•	 ymmärryksen lisääminen uusista markkina-alueista ja markkinoiden erilaisuu-

desta
•	 tiedon lisääminen sähköisistä viestintä-, markkinointi- ja myyntikanavista ja 

niiden huomioinen tuotekehitysprosessissa 
•	 tuotteistamistyökalujen käyttöönotto ja parempi hyödyntäminen yrityksissä ja 

kehittämishankkeissa 
•	 laadun ja turvallisuuden parantaminen entisestään ja kansainväliset asiakkaat 

huomioiden
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•	 jakelukanavaosaamisen lisääminen ja sähköisten myyntikanavien käyttöönotto.
•	 koko alueen matkailutarjonnan näkyvyyden lisääminen.

3.8.1 Työkaluja matkailun kansainvälistymiseen 

visit Finland, kansalliset katto-ohjelmat ja muut julkiset tahot tarjoavat monipuolisia 
työkaluja matkailun kansainvälistymisen avuksi. Tähän on koottu muutamia työkaluja, 
joista on apua matkailuyrityksille kansainvälistymisen tiellä. Lisää työkaluja ja vink-
kejä asiantuntijatahoista löytyy mm. Matkailuyrityksen kansainvälistymisoppaasta, 
joka on jokaisen kansainvälistymistä suunnittelevan yrittäjän suositeltavaa lukea aivan 
ensimmäiseksi. 

Hyviä työkaluja:5

MATKAILUYRITYKSEN KANSAINvÄLISTYMISOPAS tarjoaa perustietoa ja käytännönlä-
heisiä työkaluja pk-yrityksille, jotka harkitsevat tuotteidensa myyntiä ulkomaalaisille 
asiakkaille. Kansainvälistymisoppaasta on hyötyä myös kv-kauppaa jo aloittaneille 
yrittäjille. Oppaasta löytyy tietoa tuotetta, hinnoittelua ja jakeluteitä koskevissa valin-
noissa, ja se selventää sähköisten markkinointikeinojen viidakkoa.

KANSAINvÄLISEN MARKKINOINNIN PERUSTEET -vALMENNUS on kaksipäiväinen 
työpajakoulutus, joka tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin matkailuyrityksen kan-
sainvälistymiseen liittyvistä kulmakivistä ja haasteista. Työpajassa saa konkreettisia 
vinkkejä ja tuoreita eväitä tuotetta, hinnoittelua, jakeluteitä ja sähköistä markkinointia 
koskevista valinnoista. Sisältö perustuu edellä mainittuun visit Finlandin julkaisemaan 
Matkailuyrittäjän kansainvälistymisoppaaseen.

MATKAILUYRITYKSEN KANSAINvÄLISTYMISKRITEERIT määrittelevät tärkeim-
miksi koetut perusedellytykset kansainvälisillä markkinoilla toimimiselle. 
Kansainvälistymiskriteerien täyttämistä suositellaan kaikille visit Finlandin ulkomaan 
markkinointitoimenpiteisiin osallistuville yrityksille. Ne toimivat myös apuna tuoteke-
hityksessä ja laadun kehittämisessä.
 
MODERNIT HUMANISTIT -TYÖPAJA on päivän kestävä koulutus, jossa tutustutaan pal-
velumuotoilun keinoilla visit Finlandin kansainvälisen markkinoinnin kohderyhmäksi 
valitun joukon matkailukäyttäytymiseen, tarpeisiin ja mieltymyksiin. Työpajatyöskentely 
perustuu Modernit humanistit –työkirjaan.

MATKAILUYRITYSTEN TURvALLISUUSASIOITA edistämään on luotu runsaasti työka-
luja. Keskitetysti tietoa löytyy visit Finland sivuilta sekä Lapin Matkailualan tutkimus- 
ja koulutusinstituutin Matkailun turvallisuustyökalut –sivustolta.

5 Visit Finland, 2015. Apuvälineitä kansainvälistymiseen. 

http://www.visitfinland.fi
http://www.visitfinland.fi
http://www.visitfinland.fi
http://www.visitfinland.fi
http://www.visitfinland.fi
http://some.lappia.fi/blogs/turvallisuusnormisto/
http://www.visitfinland.fi/
http://www.visitfinland.fi/
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visit Finlandin päätehtävänä on  Suomen matkailullisen imagon kehittäminen maa-
ilmalla eli käytännössä Suomen markkinointi valituilla kohdealueilla. Tietoa visit 
Finland markkinointi- ja myyntitoimenpiteistä, kanavista, tapahtumista ja markkinoin-
timateriaaleista löytyy verkosta.

Perustietoa yritysten kansainvälistymiseen tarjoavat lukuisat eri tahot. Mikäli yri-
tys vasta miettii lähtisikö kokeilemaan kansainvälisiä markkinoita, kannattaa aluksi 
tutustua perustietoa yritysten kansainvälistymiseen tarjoaville verkkosivustoille. 
Esimerkiksi Yrityssuomi.fi -sivusto tarjoaa työkaluja yrityksen kansainvälistymisen 
alkutaipaleelle. Sivustolla on muun muassa kansainvälistymistesti, tietoa rahoitus-
kanavista sekä sähköinen kansainvälistymissuunnitelma yrityksen liiketoiminnan 
suunnitteluun. 

Kuva: Arja Kortesluoma

http://www.visitfinland.fi/
http://www.visitfinland.fi/
http://www.visitfinland.fi/
http://www.visitfinland.fi/
https://www.yrityssuomi.fi/kansainvalistyminen
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4 LOppusANAT

Tässä esitetyt toimenpidesuositukset ovat perusasioita, jotka jokaisen matkailuyrityk-
sen ja matkailijoille palveluja tarjoavan kohteen tulee saattaa kuntoon. Digitaalisuus ja 
internet ovat mullistaneet matkailutuotteiden markkinoinnin ja jakelun ja helpottaneet 
kansainvälisten matkailijoiden tavoitettavuutta merkittävästi. Tämä asettaa yrityksille 
uusia haasteita mm. osaamisen ja ajankäytön osalta. Mikäli taloudelliset tai ajalli-
set resurssit eivät riitä, kannattaa voimavaroja yhdistää. Samojen ongelmien parissa 
painivien yrittäjien kannattaa toimia yhdessä ja muodostaa esimerkiksi yritysryhmä-
hanke, jonka avulla kansainvälistymisen perusasioita on mahdollista viedä eteenpäin. 
Yritysryhmähanke mahdollistaa yhteistoimenpiteiden lisäksi myös yrityskohtaisen 
asiantuntija-avun käyttämisen. Lisätietoja saa oman alueen Leader-toimistosta, Ely-
keskuksesta tai elinkeinoyhtiöistä.

Mitä aikaisemmin ryhdymme toimeen ja otamme ensiaskeleet kansainvälistymisen 
polulla, sitä nopeammin pääsemme yhdessä kulkemaan entistä suurempia teitä kohti 
alueemme matkailun kansainvälistymistä. Pitkällä tähtäimellä tehty johdonmukainen 
työ tuo maakuntaan uusia asiakkaita ja menestystä koko alueelle. Yhteistyö on kan-
sainvälistymisessä avainasemassa – Yhdessä olemme enemmän!
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