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KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI  
       
 

A. Hankkeen tausta ja lähtökohdat 
 
Matkailun kehittymistä Etelä-Pohjanmaalla oli viety eteenpäin v. 2006 laaditun Matkailustrategian 
pohjalta. Strategia laadittiin kattamaan vuodet 2007–2013. Strategiaa voitiin pitää onnistuneena, 
koska käytännön tasolla toimenpiteet olivat pääosin noudatelleet strategian linjauksia ja siinä 
määriteltyjä tehtäviä, ja strategiassa asetettuihin määrällisiin kasvutavoitteisiin oli päästy, 
esimerkiksi yöpymismäärien ja matkailutulon osalta. Matkailustrategiaa on kuitenkin jatkuvasti 
uudistettava, jotta toimialan kehitys voidaan turvata. Onnistunut strategiaprosessi on jatkuvaa 
työtä, johon kaikkien eri toimijoiden tulee sitoutua ja myös aktiivisesti osallistua 
strategiaprosessin eri vaiheissa.  
 
Etelä-Pohjanmaan matkailun toimintaympäristö koostuu liki tuhannesta toimijasta; pitäen 
sisällään varsinaiset matkailuyritykset, kuten majoitus- ravitsemis- ja ohjelmapalveluyritykset, 
mutta myös matkailullisesti merkittävät tapahtumat, kulttuuri- ja käyntikohteet sekä 
matkailullisesti tärkeät ostoskohteet ja kauppaliikkeet. Lisäksi matkailun toimintaympäristöön 
kuuluvat matkailun sidosryhmät, niin maakunnan sisällä kuin valtakunnallisellakin tasolla. 
Matkailuhankkeita tai matkailualaan läheisesti liittyviä projekteja, on maakunnassa käynnissä 
jatkuvasti keskimäärin parikymmentä. Monet hankkeet sivuavat läheisesti toisiaan, jolloin 
vaarana on myös päällekkäisyydet toiminnoissa. Hankkeiden välisen yhteistyön koordinoinnin 
maakunnassa, ja myös yli maakunnallisesti, on koettu olevan siksi tärkeää. 
 
Maakunnan alueella toimi hankkeen käynnistyessä kaksi eri matkailun alueorganisaatiota; 
Seinäjoella toimistoansa pitävän Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n jäseninä oli 13 alueen kuntaa 
ja kaupunkia. Kuusi alueen kunnista oli puolestaan Vaasassa sijaitsevan Pohjanmaan Matkailu 
ry:n jäseniä. Alueorganisaatioiden pääasiallisena tehtävänä on maakunnan matkailun 
markkinointi ja myynti sekä matkailuneuvonnan hoitaminen. Matkailun kehittämistyö ja sen 
koordinointi ei kuulu alueorganisaatioiden varsinaisiin tehtäviin. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman Suomen matkailustrategian mukaan matkailulla on laajoja 
kerrannaisvaikutuksia ja se on toimialarajat ylittävää toimintaa (TEM 2010, 6). Kun yksistään 
Etelä-Pohjanmaan pelkkä matkailun toimintaympäristö koostuu sadoista eri toimijoista, ja 
alueella on jatkuvasti käynnissä parikymmentä matkailuhanketta, oli toimialan kehittymisen 
kannalta ensiarvoisen tärkeää, että matkailun kehittämistyötä koordinoidaan maakunnassa. 
Koska alueorganisaatioiden tehtävänä on hoitaa matkailumarkkinointia ja myyntiä, eikä 
kumpikaan alueorganisaatio toiminut koko maakunnan alueella, oli tärkeää että 
alueorganisaatioiden tukena maakunnassa toimii puolueeton matkailun kehittämistä koordinoiva 
taho. Edellä mainittuihin seikkoihin, matkailustrategiaan ja elinkeinosta lähteneeseen tarpeeseen 
pohjautuen koettiin tärkeäksi saada maakuntaan matkailun kehittämistoimia koordinoiva hanke, 
jonka tehtävänä on matkailuasioiden yleinen koordinointi ja toimenpiteiden 
strategianmukaisuuden varmistaminen maakuntatasolla sekä yhteydenpito ylimaakunnallisiin ja 
valtakunnallisiin toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin.   
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B. Hankeorganisaatio 
 

Hankkeen hallinnoijana toimi Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Elintarvike ja maatalous yksikkö. 
Käytännön työstä ja projektin toteutuksesta vastasi hankkeeseen palkattu projektipäällikkö. 
Projektipäällikkönä ja samalla maakunnan matkailukoordinaattorina toimi Arja Kortesluoma koko 
hankkeen keston ajan. Projektipäällikön apuna hankkeessa työskenteli projektisihteerinä 
/projektikoordinaattorina Sanna Jyllilä helmikuusta 2012 alkaen hankkeen loppuun saakka. 
Lisäksi hankkeessa työskenteli määräaikaisissa, lyhyempikestoisissa työsuhteissa Jaana 
Rintala, Elina Puska ja Tuula Sundberg. Tuntikirjanpitoon perustuen hankkeelle tekivät 
tarvittaessa työtä hallinnoijan taloushallinnon, tutkimuspuolen ja markkinoinnin (taittotyö) 
henkilökuntaan kuuluvat asiantuntijat. Yhteistyötä tehtiin alueen matkailuorganisaatioiden, 
toimintaryhmien, seutukunnallisten matkailutoimijoiden, virkamiesten sekä alueen yrittäjien 
kanssa. Yhteistyötä tehtiin hankesuunnitelman mukaisesti myös ylimaakunnallisesti ja 
valtakunnallisesti. 
 
Hankkeen etenemistä ohjasi eri tahon edustajista kostunut ohjausryhmä, joka kokoontui 
projektin aikana yhteensä 12 kertaa. (Suluissa jokaisen nimen perässä lukumäärä, montako kertaa 
jäsen osallistui ohjausryhmän kokouksiin.)  

 
Ohjausryhmän kokoonpano ja osallistuminen kokouksiin:  

Jussila Ulla, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, ohjausryhmän puheenjohtaja (paikalla 11/12) 
Hautala Päivi, Jääskän Loma ja Härmän Matkailuyhdistys ry /yrittäjien edustaja (8/12) 
Kallio Jarmo, Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus (9/12) 
Kuoppala Juha-Martti, Kauhavan kaupunki (9/12) 
Laakso Erkki, Vaasan Seudun Matkailu Oy (ent. Pohjanmaan Matkailu ry) (4/12) 
Latikka Carita, Suupohjan seutukunta (0/12) 
Niemi-Huhdanpää Mervi, Aisapari ry / E-P:n toimintaryhmien edustaja (6/12) 
Pajula Kirsi, Etelä-Pohjanmaan liitto (8/12) 
Pajunen Jukka, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen seutu (5/12) 
Peltoniemi Johanna, Teuvan kunta (5/12) 
Saranpää Jyri, Kuortaneen kunta / Kuusiokuntien seutukunta (9/12) 
Syrjänen Auni, Valkeisen Loma / yrittäjien edustaja (8/12) 
Tall Anna, SeAMK ELMA / hallinnoijatahon edustaja (6/12) 
Valo Mikko, Lappajärven kunta / Järviseudun seutukunta (7/12) 
Ylikoski Heidi, Hotelli-Ravintola Alma / yrittäjien edustaja (9/12) 

 

C. Hankkeen toteutusaika 
 
Hankkeen toteutusaika oli alkuperäisen päätöksen mukaan 1.10.2011–31.12.2014. Hankkeelle 
haettiin kahden kuukauden jatkoaikaa, joka myönnettiin. Hankkeen käytännön toteutusta tehtiin 
1.11.2011–28.2.2015 välisenä aikana. 
 

D. Toiminnan kuvaus  
 

Hankkeen toiminta-alueena oli koko Etelä-Pohjanmaa, 18 kuntaa. Toimijoita MATKO3:n 
ylläpitämän maakunnallisen matkailun toimialarekisterin mukaan, oli hankkeessa lähes 800 
(yritykset, kehittäjät, sidosryhmät). 
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Hankkeelle asetetut tavoitteet  

Hankkeen tavoitteena oli edistää ja koordinoida Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymistä ja 
kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä maakunnan matkailutoimiala kasvun ja kehittymisen 
turvaamiseksi. Hankkeen avulla pyrittiin varmistamaan kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, 
koordinoimaan kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkimaan, jalostamaan 
ja välittämään matkailutietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistyön pohjaksi. Tavoitteena oli 
myös kartoittaa elinkeinon yhteinen tahtotila ja laatia siitä päivitetty maakunnan matkailustrategia 
ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2013–2017.  

 
Hankkeelle asetetut määrälliset tavoitteet matkailijamäärien ja matkailutulon kehityksen suhteen 
olivat maakunnan matkailustrategian mukaiset. Lisäksi tavoitteena oli tehdä Etelä-Pohjanmaan 
matkailua koskevia ja kehittämistoimenpiteitä tukevia ja ohjeistavia matkailututkimuksia, 
vähintään 2 tutkimusta sekä päivitetty matkailustrategia-asiakirjan, yhteensä siis 3 julkaisua. 
 
 

 Lähtötilanne 

v. 2004 

Toteutuma 

v. 2008 

Tavoite 

v. 2012 

Toteutuma 

v. 2012 

Tavoite 

v. 2016 

Rekisteröidyt 

majoitusvrk 
571 122 642 800 702 400 674 157 800 413 

Matkailutulo  

milj. € 
264,5 298,5 331,2 353 388,4 

Matkailutyölliset 

htv 
1480 1575 1670 1800 ei määritelty 

 

Hankkeen toimintatapa 

Hanke toimi kiinteässä yhteistyössä olemassa olevien matkailun yritysverkostojen ja 
organisaatioiden, alueen toimintaryhmien sekä kulloinkin käynnissä olevien matkailun 
kehittämishankkeiden kanssa koko maakunnan alueella.  
 
Maakuntatasolla hanke toimi yhteystahona ja koordinoi yhteistyötä ylimaakunnallisten ja 
valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien, matkailutoimijoiden, organisaatioiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Hanke vastasi asiakastiedon ja uuden tutkimustiedon koordinoinnista ja 
toimittamisesta maakunnan matkailutoimijoille. Hanketyöntekijät hankkivat ajankohtaistietoa mm. 
uusista matkailutrendeistä ja asiakassegmenteistä sekä asiakastarpeista. Tietoa hankittiin myös 
kansainvälisiltä markkinoilta, tukemaan omalta osaltaan strategian linjaamia matkailun 
kansainvälistymistoimia maakunnassa. 
 
Hankkeen toimintatapa perustui verkostomaiseen toimintamalliin. Hanke koordinoi maakunnassa 
matkailun kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi ja elinkeinon toimintaedellytysten 
parantamiseksi. Hankkeen tehtävänä oli tuottaa monipuolista tietoa toimenpiteiden pohjaksi sekä 
pyrkiä edistämään toiminnallaan yhteistyöverkostojen syntymistä. Työkaluina hankkeessa 
järjestettiin mm. kokouksia, seminaareja, työpajoja, koottiin erilaisia työryhmiä, koostettiin ja 
julkistettiin julkaisuja ja tiedotteita. Hankkeeseen palkattiin työntekijöiksi matkailualan 
kokonaisvaltaisen kehittämisen ja strategiaosaamisen hallitsevia työntekijöitä, joiden osaamisella 
ja työpanoksella oli keskeinen rooli koordinointityössä.  
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MATKO3-hankkeen pääasiallisena tehtävänä oli koordinoida kokonaisvaltaisesti 
matkailutoimialan kehittämistä ja siihen liittyviä toimenpiteitä, ensisijaisesti maakunnan sisällä, 
mutta myös ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Matkailun alueorganisaatiot vastaavat 
matkailumarkkinointiin ja myyntiin liittyvistä tehtävistä. MATKO3 ja alueorganisaatiot toimivat 
kiinteässä yhteistyössä toistensa kanssa koko hankkeen ajan. 

 
Hankkeen käytännön toimenpiteiden toteutus (tiivistetysti);   

Käytännön koordinoinnista on vastannut hankkeen projektipäällikkö, apunaan 
projektikoordinaattori sekä muut projektityöntekijät. Projektihenkilöstö on osallistunut 
asiantuntijajäsenenä maakunnallisiin, alueellisiin ja toimialakohtaisiin matkailua kehittävien eri 
työryhmien toimintaan sekä valtakunnallisiin matkailun asiantuntija- ja työryhmäkokouksiin 
maakunnan edustajana. Työryhmien ja ohjausryhmien kokouksia on ollut kymmenittäin 
hankkeen aikana. Tarkemmat erittelyt hankkeen aikana toimineista asiantuntija, toimiala-, työ- ja 
ohjausryhmistä löytyvät väliraporteista.  
 
Hankkeen koordinointityöhön ovat kuuluneet mm. seuraavat tehtävät ja niihin liittyvät osa-alueet: 

 
1. Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian päivitysprosessi 

Edellistä maakunnallista matkailustrategiaa oli toteutettu vuodesta 2007 alkaen ja siinä 
esitetyt toimenpiteet ulottuivat vuoteen 2013 saakka. Strategia päivitysprosessi aloitettiin 
välittömästi hankkeen käynnistyttyä. Strategiaprosessiin osallistui 380 matkailualan toimijaa, 
joista puolet oli matkailualan yritysedustajia. Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia vuosille 
2013-2017 valmistui vuoden 2013 alussa ja laadintaprosessi on esitelty tarkemmin strategia-
asiakirjassa sekä väliraporteissa. 

  

2. Matkailututkimusten toteutus ja Matkailun Alueelliset tietovarannot – tiedonkeruu   

Alkuperäisessä hankesuunnitelman mukaan oli tarkoitus tehdä toimialan kehitykseen liittyviä 
seurantatutkimuksia kaksi kappaletta. Hankkeen toimesta tehtiin lopulta neljä laajempaa 
matkailututkimusta, sekä ALTIVAn tutkimukset 2 kappaletta. Tutkimuksilla hankittiin tietoa 
toimialan kehityksestä maakunnassa, jotta saatiin tietoa kehittämistoimenpiteiden 
suuntaamiseksi tarpeellisiin ja oikeisiin toimenpiteisiin jatkossa.  
 
Tehdyt tutkimukset ja selvitykset: 
 
Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksia selvittänyt Etelä-Pohjanmaan matkailun taloudelliset 
vaikutukset 2012 -tutkimus, jonka käytännön työn toteutti FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.  
 
Matkailun asiakasselvitys, Etelä-Pohjanmaan kesätapahtumat 2012 – Kävijäprofiili, 
kävijätyytyväisyys ja aluetaloudellinen vaikuttavuus tutkimus toteutettiin Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun ja hankkeen omana työnä. Tutkimukseen haastateltiin 
kesätapahtumavierailijoita eri tapahtumissa kesän aikana.  
 
Hanke toteutti Mökkeilyä ja matkailua - Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalveluiden ja rahan 
käyttö -tutkimuksen Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevien kesämökkiasukkaiden matkailu- ja 
muiden lähipalveluiden ja rahan käytöstä mökin sijaintikunnissa. 

 
Hankesuunnitelmaan lisättynä toisena ylimääräisenä tutkimuksena tehtiin vielä hankeen 
viimeisenä vuotena Maaseutumatkailun nykytila Etelä-Pohjanmaalla v. 2014 tutkimus, jolla 

http://www.seamk.fi/matko/tutkimukset/Matkailustrategia%202013-2017_nettiin.pdf
http://www.seamk.fi/matko/tutkimukset/Matkailustrategia%202013-2017_nettiin.pdf
http://www.seamk.fi/matko/tutkimukset/Raportti_E-Pohjanmaan%20matkailun%20taloudelliset%20vaikutukset_FCG_20140219.pdf
http://www.seamk.fi/matko/tutkimukset/Raportti_E-Pohjanmaan%20matkailun%20taloudelliset%20vaikutukset_FCG_20140219.pdf
http://www.seamk.fi/matko/tutkimukset/Kes%E4tapahtumat2012.pdf
http://www.seamk.fi/matko/tutkimukset/Kes%E4tapahtumat2012.pdf
http://www.seamk.fi/matko/tutkimukset/Mokkeilya_ja_matkailua_interakt.pdf
http://www.seamk.fi/matko/tutkimukset/Mokkeilya_ja_matkailua_interakt.pdf
http://www.seamk.fi/matko/tutkimukset/Maaseutumatkailun%20nykytila%20Etel%E4-Pohjanmaalla%20v.2014_netti.pdf
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selvitettiin maaseutumatkailuyritysten kapasiteetti- asiakas-, markkinointi- ja koulutustarve 
tietoja sekä yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmia.   
 
MATKO3 osallistui Etelä-Pohjanmaan osalta valtakunnalliseen Matkailun alueelliset 
tietovarannot tiedonkeruujärjestelmään. Hankeen aikana MATKO3 toteutti alueellisen 
tiedonkeruun Etelä-Pohjanmaalla kahdesti, vuosina 2012 ja 2013. Maakuntakohtaiset 
toimialaraportit löytyvät verkosta.  

 
Hanke toimi toimeksiantajana matkailua käsittelevissä opinnäytetöissä. Elli Koskisen 
opinnäytetyössä Maatila matkakohteena – Toiminnallisen maatilamatkailun mahdollisuudet  
selvitettiin mitä maatilan toimintoja voitaisiin tarjota matkailun ohjelmapalveluina ja mitä 
tekijöitä tulisi ottaa suunnittelussa huomioon. 
Tuula Sundbergin opinnäytetyössä Matkailun laadun kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla, 
selvitettiin alueen matkailuyritysten laatuvalmennusten tilaa ja yritysten halukkuutta matkailun 
laatuohjelmien hyödyntämiseen 
 
Maakunnan matkailutoimialaa koskevia tutkimuksia ja selvityksiä on keskitetysti koottu  
hankkeen nettisivuille toimijoiden saataville ja uusista tutkimuksista ja opinnäytetöistä on 
tiedotettu toimijoille mm. matkailun ajankohtaistiedotteissa. 
   

3. Matkailustrategian toimeenpanon toteutuksessa avustaminen ja maakunnan matkailun 
kehittämistoimien yleinen koordinointi  

Koordinaatiohanke on avustanut Etelä-Pohjanmaalla suunnitteilla ja käynnistymässä olevien 
matkailun kehittämishankkeiden suunnittelussa ja neuvonut tarvittaessa matkailuhankkeiden 
työntekijöitä hankkeiden toteutuksessa sekä ohjaamalla alueellisia hankkeita 
valtakunnallisten matkailun katto-ohjelmien tarjoamien työkalujen käyttöönottoon ja 
toimenpiteiden suuntaamiseen matkailustrategioiden ja kansallisen katto-ohjelmien 
määrittelemiin kehittämistoimiin. Lisäksi projektipäällikkö on antanut pyydettäessä rahoittajille 
lausuntoja ja kommentteja hankkeiden strategianmukaisuudesta ja sisällöistä. 
Hanketyöntekijät ovat osallistuneet myös alueellisten matkailuhankkeiden (9)  ohjausryhmien 
kokouksiin ja ohjausryhmätyöskentelyyn. 
 
Maakunnan matkailun kehittämistoimien yleistä koordinointia ja ohjeistusta ja yhteydenpitoa 
oman alueen yrittäjiin ja matkailualan toimijoihin sekä lisäksi ylimaakunnallisiin ja 
valtakunnallisiin kehittämisorganisaatioihin, hankkeisiin ja yhteistyökumppaneihin on tehty 
hankkeen aikana jatkuvasti puhelimitse, sähköisesti sekä henkilökohtaisissa tapaamissa.  

 
4. Alueellisten ja teemallisten matkailutilaisuuksien ja seminaarien organisointi ja 

järjestäminen 

MATKO3 järjesti tammikuussa 2014 maakunnallisen Matkailuparlamentin Seinäjoella, 
tilaisuudessa oli yhteensä 114 osallistujaa. Maaliskuussa järjestettiin Lapualla maakunnan 
matkailu- ja kulttuuritoimijoille yhteinen CF -katto-ohjelmaan liittyvä Kulttuurimatkailun 
tuotteistustyöpaja, johon osallistui 60 henkilöä. Syksyllä 2014 järjestettiin Matkailun 
kansainvälistymisseminaari, johon osallistui 71 yrittäjää ja kehittäjää. Hankkeen toimesta on 
järjestetty lukuisia pienempimuotoisia alueellisia matkailun ajankohtaistilaisuuksia ja 
työntekijät ovat osallistuneet myös alueiden itsensä järjestämiin matkailun 
kehittämisseminaareihin ja kokouksiin. MATKO3-hankkeen järjestämiin matkailun 
ajankohtaistilaisuuksiiin, seminaareihin, työpajoihin, jne. osallistui projektin aikana kaikkiaan 

http://tietovarannot.fi/
http://tietovarannot.fi/
http://www.uef.fi/fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot/ajankohtaista
http://www.uef.fi/fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot/ajankohtaista
http://www.seamk.fi/matko/tutkimukset/Koskinen_Elli_Maatila%20matkakohteena%20-%20toiminnallisen%20maatilamatkailun%20mahdollisuudet.pdf
http://www.seamk.fi/matko/tutkimuksia.htm
http://www.seamk.fi/matko/tutkimuksia.htm
http://matko3.blogspot.fi/p/matkailun-ajakohtaistiedotteet.html
http://matko3.blogspot.fi/p/blog-page.html
http://matko3.blogspot.fi/p/cf.html
http://matko3.blogspot.fi/p/cf.html
http://matko3.blogspot.fi/p/blog-page.html
http://matko3.blogspot.fi/p/blog-page.html
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lähes 1300 henkilöä, matkailu-, kulttuuri- ja palvelualan alan yritysten edustajia, 
matkailunkehittäjiä ja kuntien edustajia.  
 

5. Yhteydenpito ylimaakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisorganisaatioihin, 
ohjelmiin hankkeisiin ja yhteistyökumppaneihin 

MATKO3-hanke on toiminut Etelä-Pohjanmaan matkailutoimialan edustajana ja ajanut 
alueen matkailuyritysten etua ylimaakunnallisissa ja valtakunnallisissa matkailun 
kehittämistyöryhmissä. Yhteistyötä on tehty mm. Visit Finland/Matkailun edistämiskeskuksen, 
TEM / Työ ja Elinkeinoministeriön matkailun erityisasiantuntijan, Matkailun Teemaryhmän, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Maalla – hankkeen, Satakunnan maaseutumatkailun 
koordinointihankeen, Haaga-Helian Ruoka & Matkailu – hankkeen ja TEKESin Vapaa-ajan 
ohjelman, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n, Lomalaidun ry:n sekä muiden vastaavien 
kansallisten ja ylimaakunnallisten organisaatioiden kanssa.  
 

6. Kansallisten matkailun kehittämisohjelmien alueellinen koordinointi 

Kansallisten matkailuohjelmien (OF - Outdoors Finland aktiviteettien ja matkailun 
luontoreittien kehittämisohjelma sekä CF - Culture Finland kulttuurimatkailun 
kehittämisohjelma) alueellista koordinointia (tiedottamista, ohjaamista, suunnittelua, jne.) on 
hoidettu Etelä-Pohjanmaalla MATKO3-hankkeen toimesta resurssien sallimissa puitteissa. 
Hankesuunnitelmaa laadittaessa arvioitiin, että kansallisiin ohjelmiin liittyvä alueellinen 
koordinointityö olisi lähinnä tiedottamista, mutta käytännössä työtehtäviin tuli myös 
konkreettisten kehittämistoimien edistäminen, verkostojen kokoamista ja kansallisten 
hankkeiden työkalujen jalkauttamista toimijoille. Tämä johtui siitä, että maakunnassa ei ollut 
käynnissä omia alueellisia hankkeita näiden kansallisten ohjelmien yhteistyökumppaneiksi ja 
alueellisia toimenpiteitä toteuttamaan ja edistämään.   

 
7. Matkailun ajankohtaistiedon hankinta, jalostaminen ja välittäminen matkailutoimijoille  

Hankkeen työnä on koostettu ja sähköisesti lähetetty Matkailun ajankohtaistiedotteita 
kaikkiaan 22 kertaa. Tiedote on lähetetty sähköisesti hanketyönä koostetun toimialarekisterin 
mukaan alueen matkailuyrittäjille, kehittäjille, sidosryhmille ja muille matkailutoimijoille sekä 
myös valtakunnallisille sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi kohdennettua 
tiedottamista on hoidettu välittämällä maaseutumatkailuyrittäjille valtakunnallisia Matkailun 
teemaryhmän ja Lomalaitumen / SSMY:n tiedotteita ja tutkimuskyselyitä. Kansallisten 
matkailun katto-ohjelmien (OF Outdoors Finland, CF Culture Finland, Ruokamatkailu) 
toimenpiteistä on tiedotettu ja välitetty valtakunnallisia tiedotteita kohdennetusti kunkin katto-
ohjelman toimialaan kuuluville yrittäjille ja muille alan/ohjelman toimijoille ja sidosryhmille. 
Tiedotusvälineiden edustajille on toimitettu mm. tiedotteita merkityksellisistä uusista asioista, 
kuten tutkimuksista, tilastoista ja julkaisuista, sekä kutsuja seminaareihin ja 
ajankohtaistilaisuuksiin. Kooste hanketta käsittelevistä lehtiartikkeleista on tämän raportin 
liitteenä. Hankkeen omia internetsivuja www.seamk.fi/matko ja http://matko3.blogspot.fi/ 
on päivitetty uusilla asioilla koko projektin ajan.  
 
Tietoa maakunnan matkailun tilasta on hankittu tekemällä tai teettämällä hankeen työnä 
erilaisia asiakas- ja matkailun vaikuttavuustutkimuksia, joiden tuloksista on tiedotettu alueen 
yrittäjiä ja matkailutoimijoita sähköisesti, raportteja postittamalla, esittelemällä tuloksia eri 
tilaisuuksissa, jne. Myös valtakunnallisista uusista tutkimuksista ja selvityksistä on välitetty 
tietoa alueen toimijoille.  

 
 

http://matko3.blogspot.fi/p/matkailun-ajakohtaistiedotteet.html
http://matko3.blogspot.fi/p/matkailun-ajakohtaistiedotteet.html
http://www.seamk.fi/matko
http://matko3.blogspot.fi/
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8. Matkailun kansainvälisten ajankohtaistietojen hankkiminen myös ulkomailta  

Matkailun kansainvälistyminen on alueen matkailustrategiassa yksi kehittämistyön osa-alue. 
MATKO3-hanke on välittänyt matkailutoimijoille tietoa uusimmista matkailun 
kansainvälistymistä koskevista selvityksistä, raporteista ja kehittämissuunnitelmista. Tietoa 
eri matkailun teemoista ja uusimmista suuntauksista, on hankittu myös tutustumalla Viron 
kulttuurimatkailutarjontaan ja kehittämistyöhön Culture Finland katto-ohjelman järjestämällä 
opintomatkalla kesäkuussa 2013 kaakkois-Viroon sekä benchmarking-matkoilla Saksan ITB 
Internationale Tourismus Börse messuille Berliiniin ja WTM World Travel Market messuille 
Lontooseen keväällä ja syksyllä 2014.  
  
MATKO3-hanke on selvittänyt alueen matkailuyritysten tahtotilaa kansainvälistymiseen. 
Tehdyn selvityksen pohjalta on tehty kehittämissuunnitelma ja kartoitettu 
rahoitusmahdollisuuksia.  
 

9. Maaseutumatkailun imagomarkkinointi 
 

Hanke osti matkailun alueorganisaation toteuttamasta alueellisesta markkinointiesitteestä 
(printti- ja sähköinenversio) ”Etelä-Pohjanmaa Opas” maaseutumatkailun 
imagomarkkinointiin sivut 3, 6-7, 52-53. Markkinoinnin tavoitteena oli yleisesti nostaa 
maaseutu- ja kulttuurimatkailun imagoa ja tunnettuutta sekä houkutella matkailijoita 
tutustumaan maakunnan maaseutumatkailutarjontaan. 
 

10. Matkailun kehitystiimin koollekutsuja  

Matkailun kehitystiimi, tuttavallisemmin KETI, koostuu kulloinkin käynnissä olevien 
matkailuhankkeiden ja matkailua sivuavien kehittämishankkeiden vetäjistä. Kehitystiimin 
koollekutsumisesta on vastannut MATKO3-hanke ja tiimiä vetää maakunnallinen 
matkailukoordinaattori. Kehitystiimin tehtävänä on lisätä kehittämishankkeiden välistä 
yhteistyötä, karsia päällekkäisyyksiä ja edesauttaa verkostoitumista. Matkailuhankevetäjien 
kehitystiimi kokoontuu tarpeen mukaan muutamia kertoja vuodessa. Yhteiskokoontumisia on 
järjestetty MATKO3:n aikana kaikkiaan 9 kertaa, joista yksi toteutettiin pidempikestoisena 
opinto- ja kokousmatkana Leville syksyllä 1012.   
 
Tiimin toimintaan osallistuneet hankevetäjät pitävät kokoontumisia hyödyllisinä oman työnsä 
ja yhteistyön edistämisen kannalta. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on tehty koko hankkeen ajan 
myös alueorganisaatioiden sekä alueellisten ja kunnallisten matkailuvastaavien kanssa. 
MATKO3-hanke on ylläpitänyt listausta alueella käynnissä olevista matkailuhankkeista tai 
toimialaa läheisesti sivuavista alueellisista projekteista Etelä-Pohjanmaalla.  
 

E. Hankkeen talous 
 

Hanke toteutui lähes kokonaisbudjetin mukaisesti. Toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 
28.2.2015 hankkeen päättyessä yhteensä 543 747,51 euroa. Hankebudjetista jäi käyttämättä 
6 252,49 euroa.  
Alkuperäisen hankesuunnitelman budjettiin verraten kustannuspaikkojen osalta budjetti ylittyi 
palkkojen osalta, mikä johtuu mm. siitä, että osa ostopalveluista (valtaosa tehdyistä 
tutkimuksista) toteutettiinkin hankkeen omana työnä. Kustannusarvio alittui mm. 
vuokrakulujen, kotimaan matkakulujen ja muiden, sekalaisten kulujen osalta. Vuokrakuluissa 
säästöä syntyi mm. hanketyöntekijöiden toimitilojen siirryttyä edellisimpiin vuokratiloihin ja 
myös hankkeen itse järjestämiä tilaisuuksia pidettiin jonkin verran suunniteltua useammin 
hankehallinnoijan omissa tiloissa.   
 

http://www.seamk.fi/matko/Raportit/Opintomatkaraportti%2010.-12.6.2013%20CF%20Viron%20bencmarkingmatka.pdf
http://www.seamk.fi/matko/Raportit/Opintomatkaraportti%2010.-12.6.2013%20CF%20Viron%20bencmarkingmatka.pdf
http://www.seamk.fi/matko/Raportit/Opintomatkaraportti%20ITB%202014%20.pdf
http://www.seamk.fi/matko/Raportit/Opintomatkaraportti%20ITB%202014%20.pdf
http://www.seamk.fi/matko/Raportit/Opintomatkaraportti%20WTM%202014.pdf
http://www.seamk.fi/matko/Raportit/Opintomatkaraportti%20WTM%202014.pdf
http://issuu.com/epmatkailu/docs/epmguide_issuu
https://docs.google.com/file/d/0B4cObTI-3wjPREpDeTBIVUJYb1k/edit?pli=1
http://matko3.blogspot.fi/p/muut-hankkeet.html
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Hankkeen kokonaisbudjetti ja yhteenveto kustannusten toteumasta on esitetty alla: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hankkeen tulokset ja jatkotoimenpiteet 
 

Hanke toteutui suunnitellun mukaisesti, joskin toteutusaikaa jatkettiin 2 kuukautta. Hankkeen 
hallinnointiin liittyvien tehtävien ja byrokratian hoito on vienyt verrattain paljon työaikaa itse 
varsinaiselta kehittämistyöltä. Alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen 
valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien alueellinen koordinointityö tuli suuremmaksi 
osaksi MATKO3.n tehtäviä, kuin siihen oli osattu varata resursseja hankesuunnitelmaa 
työstettäessä.  
 

Hankkeen määrälliset tavoitteet on saavutettu ja osin reilusti ylitettykin hankkeen päättyessä; 
Rekisteröidyt majoitusvuorokaudet sekä maakunnan matkailutulo ovat kasvaneet strategian 
mukaisesti (kts. taulukko tämän raportin kohdassa D. sivulla 4.). Hankkeen tehtävänä oli päivittää 
ja laatia Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian sekä edistää matkailustrategian toteutusta ja 
kehittämistoimenpiteitä. Uusittu matkailustrategia julkistettiin keväällä 2013 ja strategian 
laadintaprosessiin osallistui 300 alan toimijaa maakunnasta. Määrällisenä tavoitteena oli 
tehdä vähintään kaksi toimialan kehittämistyötä tukevaa matkailututkimusta. Hanke toteutti 
itse 4+2 tutkimusta sekä oli toimeksiantajana kahdelle muulle selvitykselle (kts.raportin sivu 5).  
 
Hankkeen tuloksia arvioi myös ohjausryhmä viimeisessä kokouksessaan.  
 
 
Seinäjoella 5.3.2015  
 
 
 
Arja Kortesluoma   Antti Pasila 
projektipäällikkö   yksikön johtaja 
     SeAMK, Elintarvike ja maatalous 

 
 
 

Budjetti ja toteuma koko hankejaksolta 

  1.10.2011-28.2.2015 
 

  
 

Kustannuslaji Budjetti 

Kustannukset 
28.2.2015 

Jää 
käyttämättä 

Palkkauskulut ja palkkiot 414 000 441 297,00 -27 297,00 

Ostopalvelut 46 000 37 818,12 8 181,88 

Vuokrat 22 500 18 421,73 4 078,27 

Kotimaan matkakulut 37 000 27 717,59 9 282,41 

Ulkomaan matkakulut 6 500 4 664,61 1 835,39 

Muut kustannukset 24 000 13 828,46 10 171,54 

Yhteensä 550 000 543 747,51 6 252,49 
 
Hankkeen toteutus 100 % julkisella rahoituksella; 45 % EU (Manner-Suomen 
maaseuturahasto) ja 55 % valtio. 
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      LIITE 1. 

MATKO3-hankkeen medianäkyvyys  

pvm julkaisija otsikko 

25.1.2012 Ilkka Lumisuus voisi olla yksi valtti 

2.2.2012 Järvi-Pohjanmaan Torstai Matkailun ajankohtaisiltapäivässä pohdittiin Järviseudun 

strategioita 

8.2.2012 Järviseutu Matkailu tuo euroja Järviseudulle 

8.2.2012 Järviseudun Sanomat Järviseudun matkailu kaipaa uusia tuulia 

6.3.2012 Ilkka Etelä-Pohjanmaa päivittää hyvin toteutunutta matkailustrategiaansa 

6.3.2012 yle.fi /pohjanmaa Luontoreiteille haetaan vetovoimaa Etelä-Pohjanmaalla 

6.3.2012 verkkoilkka: Ilkka.fi Matkailukoordinaattori: Vanhat luontoreitit kuntoon ennen kuin 

yhtäkään rakennetaan! 

7.3.2012 Ilkka "Ei heitetä kirvestä kaivoon." Pohjalaistalo osa maailmanperintöä. 

9.3.2012 Ilkka Luontoreittejä olisi laitettava kuntoon sekä viitoitettava 

15.3.2012 verkkoilkka: Ilkka.fi Etelä-Pohjanmaan matkailussa ennätysvuosi 

26.4.2012 verkkoilkka: Ilkka.fi Lapua haluaa Simpsiöstä matkailukeskittymän 

27.4.2012 Ilkka Simpsiö pyrkii matkailukeskittymäksi 

3.5.2012 Ilkka Juuret ja siivet kantavat pitkälle/ Ähtäri näyttää suuntaa maakunnan 

matkailulle 

helmi.12 EPOOKKI 2/2012  E-P:n 

kauppakamarin tiedotuslehti 
Kauppakamarin valiokunnat - Kauppa-ja palveluvaliokunnan 

puheenjohtaja … 

29.11.2012 verkkoilkka: Ilkka.fi Kesätapahtumat tärkeitä maakunnan taloudelle 

27.12.2012 Ilkka Venäläisiä matkailijoita alkaa saapua Ähtäriin jo näinä päivinä 

15.1.2013 JPNews (verkkolehti) Matkailun ajankohtaisuus Järvi-Pohjanmaalla - sähköisessä 

markkinoinnissa mukanaolo koetaan entistäkin tärkeämmäksi 

7.3.2013 JP-Kunnallissanomat Kalajärvi on maakunnan matkailukeskiössä 

23.4.2013 Lapuan Sanomat 

(verkkolehti) 

Matkailustrategia: Simpsiö yksi seitsemästä matkailukeskittymästä 

23.4.2013 JPNews (verkkolehti) Etelä-Pohjanmaalle uusi matkailun kehittämisstrategia 

24.4.2013 Ilkka Etelä-Pohjanmaa haluaa talvituristeja 

25.4.2013 JP-Kunnallissanomat Kalajärven alue Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa 

25.4.2013 Lapuan Sanomat Matkailustrategia hakee kasvua - Simpsiö yksi seitsemästä 

matkailukeskittymästä 

30.4.2013 Ilkka Uutta liikerakentamista tulossa Tuuriin 

3.5.2013 

klo 8.40 

Pohjanmaan Radio/ YLE Arja Kortesluoman haastattelu/ Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 

23.5.2013 

klo 8.40 

Pohjanmaan Radio/ YLE Arja Kortesluoman haastattelu/ Vain harva pohjalainen 

matkailuyritys löytyy globaaleista varausjärjestelmistä 

23.5.2013 yle.fi/pohjanmaa  Vain harva pohjalainen matkailuyritys löytyy globaaleista 

varausjärjestelmistä 

30.6.2013 Ilkka Päiväkäynnitkin lisääntyneet /Pohjalaiset ovat löytäneet Härmän 

Kylpylän.Powerparkin talvisulkuun… 

3.9.2013 verkkoilkka: Ilkka.fi Hyvinvointimatkailua pilotoidaan Venäjälle 

27.9.2013 Pohjanmaan Radio/ YLE 

yle.fi/pohjanmaa 

Provinssirockin myöhentäminen avaa mahdollisuuksia alkukesän 

tapahtumille 

16.10.2013 yle.fi/pohjanmaa Matkailun vaikutuksia tutkitaan Etelä-Pohjanmaalla  

16.10.2013 Ilkka.fi Matkailun vaikutuksia tutkitaan Etelä-Pohjanmaalla  

16.10.2013 JP News verkkolehti Matkailun taloudelliset vaikutukset selvitetään Etelä-Pohjanmaalla 
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25.10.2013 Seinäjoen Sanomat verkkolehti Matkailun rahavirrat lasketaan E-P:llä 

7.11.2013 Ykköset Matkailun taloudelliset vaikutukset selvitetään 

20.12.2013 Lapuan Sanomat/ verkkouutiset Yöpymiset plussalla Etelä-Pohjanmaalla 

15.1.2014 Seinäjoen Sanomat 

verkkolehti 

Veikka Gustafsson vie korkeuksiin Seinäjoella 

28.1.2014 fi-fi.facebook.com/Ilkka.fi Veikka Gustafsson puhuu tänään Matkailuparlamentissa  

29.1.2014 Ilkka/ verkkouutiset Matkailija käy Pohjanmaalla kaupassa 

30.1.2014 Ilkka  Kerran Etelä-Pohjanmaalle houkuteltu tulee toistekin  

30.1.2014 Ilkka Kauppa hyötyy eniten matkailusta 

30.1.2014 Pohjalainen Kauppa hyötyy eniten matkailusta 

27.2.2014 Pohjanmaan Radio/ YLE Arja Kortesluoma haastattelu / Kauppojen kannattaisi panostaa 

matkailijoihin 

27.2.2014 yle.fi/pohjanmaa Keskinen ei pelkää verkkokauppaa/Kauppojen kannattaisi panostaa 

matkailijoihin/ Matkailutulo/Kortesluoma 

27.2.2014 PORA/ YLE uutiset Kauppojen kannattaisi panostaa matkailijoihin 

11.3.2014 YLE / Pohjanmaan Radio Kulttuurimatkailun tuotteistaminen ontuu / haastattelu Kortesluoma Arja 

11.3.2014 YLE uutiset tv ja radio Kulttuurimatkailun tuotteistaminen ontuu / uutinen 

11.3.2014 yle.fi/pohjanmaa Kulttuurimatkailun tuotteistaminen vielä lapsen kengissä / verkkouutinen 

21.3.2014 Pohjalainen Suupohjassa ainakin kolme kasvukelpoista matkailukohdetta 

22.3.2014 Ilkka Suupohjassa ainakin kolme kasvukelpoista matkailukohdetta 

28.3.2014 Kauhajoki-lehti Kauhajoelle matkailutuloa 14 miljoonaa euroa  

8.6.2014 Ilkka Kuvan pohjalaisesta matkailualueesta oltava selkeämpi 

3.9.2014 Ilkka/ verkkouutiset Kansainvälistä matkailua pohditaan seminaarissa 

5.9.2014 Ilkka  Kansainvälinen matkailu pohdintaan 

20.10.2014 Pohjankyrö Historian elävöittäminen innostaa väkeä museoon 

22.10.2014 Ilkka.fi/ verkkolehti Etelä-Pohjanmaan halutaan viedä kansainvälisille markkinoille 

kiinnostavana matkakohteena 

22.10.2014 Ilkka Etelä-Pohjanmaasta kehitellään kiinnostavaa matkailukohdetta 

11.11.2014 Ilkka.fi/ verkkolehti Mökkeilijät käyttävät 10 miljoonaa ostoksiinsa Etelä-Pohjanmaalla 

11.11.2014 YLE uutiset ja yle.fi/pohjanmaa Mökkiasukas käyttää rahansa päivittäistavaroihin ja rakentamiseen 

12.11.2014 Seinäjoen Sanomat Mökkiläiset käyttivät lähes 10 miljoonaa euroa E-P:lla 

12.11.2014 Ilkka Mökkiasujat ostavat 10 miljoonalla Etelä-Pohjanmaalla 

12.11.2014 Ilkka.fi/talous Vapaa-ajan asunnolla rahat kuluvat ruokaan ja rakentamiseen 

19.11.2014 Tejuka Matkailuillassa: Suupohja on heitteillä 

27.12.2014 Ilkka Ähtäriin täksi uudenvuoden ajaksi vain satakunta venäläistä 

22.1.2015 Ilkka Matkailuyhteistyö ei suju Suupohjassa 

12.2.2015 Suupohjan seutu Suupohjan matkailulla on työllistävä vaikutus 

18.2.2015 Kauhajoki -lehti Suupohjan matkailuun kaivataan yhteyshenkilöä 

20.2.2015 Ilkka.fi/ verkkolehti Etelä-Pohjanmaan maaseutumatkailu on hyvin pienimuotoista 

20.2.2015 Ilkka.fi/ verkkolehti 100 000 yöpyjää puuttuu tilastoista Etelä-Pohjanmaalla 

21.2.2015 Ilkka Maaseutumatkaaja yöpyi 100 000 yötä 

23.2.2015 Ilkka.fi/verkkolehti Minne katosivat venäläiset? Matkailijoiden määrä laski rajusti 

Etelä-Pohjanmaalla 

25.2.2015 Seinäjoen Sanomat Maaseutumatkailu edelleen pienimuotoista 

 


