
                
 

MAPE – Matkailun yhteispeli Salossa ja Kemiönsaaressa 2017 – 2018  
 

Aika:     1.1.2017 – 30.6.2018  

Hanketyyppi:     Yhteistyötoimenpide 16.3  

Päätoteuttaja:    Yrityssalo Oy 

Osatoteuttajat:  Kemiönsaaren kunta ja Metsähallitus 

Hankkeen toteutusalue Salon kaupungin maaseutualueet, Kemiönsaaren kunta 

Hankkeen kohderyhmä: Em. maaseutualueen mikro- ja pienyritykset 

MAPE - Matkailun yhteispeli Salossa ja Kemiönsaaressa 2017 - 2018 on Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalon 

hallinnoima yhteistyötoimenpidehanke, jossa osatoteuttajina ovat Kemiönsaaren kunta ja Metsähallitus.  

 

Hankkeen taustaa  

Matkailun aluetaloudellinen merkitys on viime vuosien ajan ollut kasvussa Salossa ja Kemiönsaaren kunnan 

alaueella.  Matkailu tuo alueelle vaurautta ja positiivista yrittäjyysvirettä sekä myötävaikuttaa paikallisten 

palveluiden säilymiseen. Se tuo sekä kokoaikaisia että osa-aikaisia työpaikkoja sekä sitä kautta verotuloja. 

Se on sellainen toimiala, jota ei voi siirtää muille paikkakunnille tai muihin maihin. Matkailu aikaansaa 

monia kerrannaisvaikutuksia muille elinkeinoille, kuten rakennus- ja elintarviketeollisuudelle, 

logistiikkapalveluille ja muille palvelualan toimijoille, jopa kyläkaupoille.  

Matkailutoimialaa kehitettäessä on syytä huomioida, että samalla kehitetään paikallisten asukkaiden 

vapaa-ajan palveluita. Matkailu luo mahdollisuudet perusinfran ylläpitämiseen, joista hyötyvät eritoten 

paikalliset asukkaat sekä vapaa-ajan asukkaat. Kyse on siis alueellisesti merkittävästä ja tasapainoista 

aluerakennetta vahvistavasta elinkeinosta.  

Matkailualalla yritysten kasvu perustuu siihen, että matkailupalveluita tuotteistetaan entistä 

houkuttelevimmiksi ja ainutlaatuisemmiksi elämystuotteiksi, jotka ovat ympärivuotisia, usean yrityksen 

toteuttamia kokonaispalveluja sekä asiakkaiden kysyntää vastaavia. Tuotteiden on oltava vetovoimaisia ja 

houkuttelevia menestyäkseen. Niiden on oltava myös helposti ostettavia (mielellään online) ja helposti 

markkinoitavissa. Tuotteiden on oltava aitoja perustuen tarinoihin ja paikallisuuteen.    

Matkailualalla menestyminen perustuu siihen, että yrityksissä perusliiketoiminta on kunnossa ja yrityksissä 

pystytään ennakoimaan tulevaisuuden muuttuvia trendejä ja tunnistamaan markkinoiden muutoksia. 

Yritysten on kyettävä reagoimaan pitkäjänteisesti ja ketterästi tuotekehityksen muutossykleihin ja 

verkostoiduttava juuri oikeiden tahojen kanssa yli kunta- ja maakuntarajojen. Heillä täytyy olla osaamista 

digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja ymmärrystä asiakaslähtöiseen toimintaan.  

 

Matkailuelinkeinon määrittelystä 
 

Matkailuelinkeinon määrittely on ongelmallista, koska niin monet toimialat ovat sidoksissa matkailuun. 

Tilastot eivät tunne matkailutoimialaa vaan se on toimialana määritettävä erikseen. Joissakin tutkimuksissa 

määrittely on tehty seuraavasti:  

- matkailulle ominaiset tuotteet (esim. opastetut retket) 

- matkailulle ei-ominaiset tuotteet (esim. vähittäiskaupan ostot)  



                
- matkailulle tyypilliset tuotteet (esim. majoituspalvelut, henkilöliikenne, matkatoimistopalvelut)  

- matkailulle liitännäiset tuotteet (esim. polttoainemyynti, henkilölähiliikenne)  

Aiheesta lisää: http://www.stat.fi/tup/kuntapuntari/kuntap_4_2005_matkailu_maaritelma.html 

 

Hankkeen tarve ja tausta  
(ts. mihin ongelmaan haetaan vastausta) 

 
Salo ja Kemiönsaaren kunta ovat kohdanneet viimeisten vuosien aikana merkittäviä rakenteellisia 

muutoksia omassa toimintaympäristössään. Salon haasteena on aikaisemmin ollut hyvin yksipuolinen 

elinkeinorakenne (vrt. Nokia-vetoinen ICT-klusteri). Kun globaalit suuryritykset lopettivat toimintansa 

Salosta, jäljelle jäi poikkeuksellisen suuri murros koko elinkeinorakenteessa sekä korkea työttömyys (Salon 

työttömyysprosentti 09/2016 14,9%. Työttömiä oli em. ajankohtana Salossa 5 388 hlöä). Haasteellinen 

tilanne pakottaa laaja-alaiseen koko toimintaympäristön uudistamiseen sekä pitkäjänteiseen ja 

systemaattiseen kehittämisyhteistyöhön eri tasoilla.  

Kemiönsaaren kunnan alueen suurin työllistäjä FNSteel ajautui konkurssin v. 2012. Kunta nimettiin sen 

seurauksena äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja kunnan kehitysosasto aloitti elinkeinorakenteen ml. 

matkailun monipuolistamisen ja uudistamisen. Kemiönsaaren kunnan yrityskanta on hyvin 

pienyritysvaltainen ja kysyntä yrityksissä on hyvin kausiluonteista. Pien- ja mikroyritysten liikevaihdon kasvu 

on hidasta ja investointihalukkuus on alhaista, mikä matkailualalla näkyy selkeästi tuotekehityksen 

hitaudessa. Tuoreessa  Almanum-tutkimuksessa on verrattu matkailuelinkeinon merkitystä v. 2012-2015 

muihin elinkeinoihin Varsinais-Suomessa.  Kemiönsaaren kunta on kolmannella sijalla koko maakunnassa, 
kun vertailuperusteena on matkailuyritysten liikevaihto ja yritysten työpaikkojen määrä. Jotta 

matkailupotentiaalia voidaan elinvoimaistaa entisestään, on kehitettävä sellaisia ympärivuotisia tuotteita, 

joiden avulla sesonki pitenee ja matkailun volyymi kasvaa. 

Salossa ja Kemiönsaaren kunnan alueilta löytyy vireää yritystoimintaa sekä yrittäjyyttä kannustava ilmapiiri. 

Matkailuyritysten keskuudessa on paljon positiivista liikehdintää sekä liikevaihdon kasvun odotuksia.  

Alueilla on selkeä ymmärrys siitä, että matkailussa asiakas ei osta kuntaa, vaan elämyksen ja että asiakas ei 

tunne hallinto- ja kuntarajoja. Julkisen toimijan tehtävänä onkin rakentaa rajat ylittävää yhteistyötä, tukea 

kaikin eri keinoin yritysten tuotekehitystoimintaa kysyntälähtöisten elämysten aikaansaamiseksi sekä 

edistää yritysten eri liiketoimintojen ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittymistä. Julkisten toimijoiden 

tehtävänä on tukea kasvavien toimialojen kehittymistä jonka seurauksena elinkeinorakenteet 

monipuolistuvat alueilla.  Em. alueet tarvitsevat menestyviä ja tässä ajassa kasvavia vahvoja toimialoja sekä 

paikallisuuteen perustuvia ja laajemmilla markkinoilla toimivia mikro- ja pienyrityksiä..   

 

Salo on huonosti tunnettu matkailualueena, mutta vuonna 2015 perustettu ja Metsähallituksen hallinnoima 

Teijon kansallispuisto on toiminut erinomaisena matkailun kansainvälisen ja kotimaisen kasvun veturina. 

Kansallispuisto on maailmalla tunnettu brändi, joka on nostanut alueen arvoa ja tunnettuutta 

matkailukohteena.  Kansallispuisto on houkutellut alueelle kokonaan uusia kävijöitä. Kansallispuiston 

palvelut vaativat vielä muuttuvan matkailuprofiilin osalta kehitystyötä ja luontomatkailun tuotteistamista. 

Vuonna 2015 kansallispuiston kävijämäärä oli 79 700 kävijää.  Matkailijoiden viipymä alueella on 

pidentynyt. Salon alueen matkailun kärkiteemaksi on vahvistunut luontomatkailu ja kärkikohteiksi Teijon 

kansallispuisto, sen ympärillä olevat elävät ruukkikylät ja -miljööt sekä näiden läheisyydessä oleva saaristo 

ja maaseutu. Näitä teemoja tuotteistamalla, voidaan kasvattaa koko alueen matkailullista vetovoimaa. 

 

Kemiönsaaren kunnan alue on saanut valtavasti medianäkyvyyttä vuonna 2016 idyllisenä saaristokohteena, 

joka on helposti saavutettavissa ympäri vuoden ja josta yksittäisen matkailijan tai pienryhmän on helppo 



                
päästä ulkosaaristoon. Vuonna 2015 Saaristomeren kansallispuistossa oli 78 700 kävijää. Kemiönsaaren 

kunnan matkailun kärkiteemaksi on vahvistunut saaristomatkailu ja kärkikohteiksi saariston helmet kuten 

Örö, Bengtskär, Rosala, Högsåra sekä Kasnäs, lukuisat tapahtumat (September Open, Baltic Jazz, Norpas, 

Kemiönsaaren musiikkijuhlat) sekä Taalintehtaan ruukkikylä (Vuoden kylä 2016). Saaristomeren 

kansallispuiston luontomatkailutarjontaa on tuotteistettava kansainvälisen asiakkaan tarpeita vastaaviksi. 

Näitä teemoja tuotteistamalla, voidaan kasvattaa koko alueen vetovoimaa. 

 

Yhdessä Salo ja Kemiönsaaren kunta muodostavat sekä kotimaiselle että ulkomaiselle matkailijalle 

mielenkiintoisen alueen tärkeimpien lähtöalueiden ja suurten kaupunkien lähellä. Maaseutualueen 

infrastruktuuri on kunnossa ja alue on ympärivuotisesti saavutettavissa. Alue tunnetaan myös 

vetovoimaisena mökkilomakohteena; onhan alueella yhteensä reilu 12 000 vapaa-ajan asuntoa.  

 

Salossa on arviolta 80 sellaista mikro- tai pienyritystä, joille matkailijoiden merkitys on yrityksen 

liikevaihdossa merkittävä. Näistä yrityksistä arviolta puolet toimii sesonkien mukaan. Suurin osa (70%) 

toimii tällä hetkellä kotimaan markkinoilla. Loput (n. 25 kasvuhakuista mikroyritystä) tähtää myös ulkomaan 

markkinoille ja hakee sieltä voimakasta kasvua. Tavoitteena on kasvattaa kasvuhakuisten mikroyritysten 

määrää noin 60 yritykseen.   

 

Kemiönsaaren kunnassa on arviolta 56 mikro- ja pienyritystä, joille matkailijoiden merkitys on 

liikevaihdoissa merkittävä. Näistä yrityksistä arviolta 90% toimii sesonkien mukaan, suurin osa (85%) hakee 

kasvua kotimarkkinoilta. Arviolta 25 yritystä hakee kasvua jo nyt kansainvälisiltä markkinoilta. Vain osalla 

heistä (11 yritystä) kansainvälistymistä edellyttämät kriteerit ovat kunnossa. Tavoitteena on kasvattaa 

kasvuhakuisten mikroyritysten määrää noin 40 yritykseen.   

 

Metsähallituksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Teijon ja Saaristomeren kansallispuistojen välillä, 

mikä on oleellista ajatellen ulkomaan matkailijoita ja Helsingistä saapuvia matkailijoita. Yritysten 

tuotteistamisen kehittäminen kansainvälisen matkailijan tarpeita vastaavaksi on tärkeää alueen 

kehittymisen kannalta. Kansallispuistot kansainvälisesti tunnettuina brändeinä toimivat tuotteistamisen 

tukena. Tavoitteena on tuotteistaa vähintään 12 eri luontomatkailutuotetta kansallispuistojen alueella.  

 

 

Hakijat  
(toimintatapa, toiminta, organisaatio, tausta, osaaminen, talous ja kuinka vakaalla pohjalla, resurssit) 

 
Projektin toimintaa varten on laadittu yhteistoimintasopimus, jossa on sovittu velvollisuudet ja vastuut sekä 

kustannusjako.  Yrityssalo vastaa hakijana projektin kokonaishallinnoinnista. Kemiönsaaren kunta sekä 

Metsähallitus toimivat osatoteuttajana.  Em. hankekumppanit muodostavat projektiryhmän, joka 

suunnittelee käytännön toimenpiteiden toteutuksen. Projektiryhmä päättää myös kaikki hankinnat, jotka 

kustannetaan budjetin mukaisesti kululuokasta ostopalvelut.  Projekti toimii kaikissa toimenpiteissä yli 

kuntarajan. Projektin toiminta on sukupuolineutraalia.  

Projektissa työskentelee Yrityssalon palkkaama osa-aikainen (75%) projektipäällikkö 18 kk, Kemiönsaaren 

kunnan palkkaama osa-aikainen (50%) projektikoordinaattori 18 kk sekä Metsähallituksen palkkaama 

kokoaikainen  tuotteistuksen erikoissuunnittelija 5,5 kk. Projektissa työskentelevien henkilöiden osaaminen 

täydentää toisiaan ja he työskentelevät yli kuntarajan omissa vastuutehtävissään. Hankkeen hallinnoinnista 

vastaa Yrityssalon palkkaama osa-aikainen (10%) hankehallinnoija.  

 



                
 

Projektin toimintaa ohjaa rahoittajan asettama ohjausryhmä, jonka kokoonpano on seuraavanlainen:  

- Kemiönsaaren kunnan edustaja 

- Salon kaupungin ja/tai Yrityssalon edustaja 

- Metsähallituksen Rannikon puistoalueen edustaja   

- Rahoittajan nimeämä edustaja (ELY-keskus)  

- Varsinais-Suomen Liiton nimeämä edustaja 

- Yrittäjäedustajat Kemiönsaarelta ja Salosta  

- Visit Finlandin edustaja  

  

Hakijan ja osatoteuttajien kuvaus 

Yrityssalo Oy 

Yrityssalo Oy on Salon kaupungin kokonaan omistama elinkeinoyhtiö, joka perustettiin 1.1.2009. 

Elinkeinoyhtiön toiminta on voittoa tavoittelematonta. Yrityssalon perustehtävänä on maksuttoman 

neuvontapalvelun tuottaminen yrittäjyyttä pohtivalle sekä yrityksille. Tätä neuvontatoimintaa rahoitetaan 

Salon kaupungin maksamalla perusrahoituksella ja se ei kuulu hankkeen toimintaan, mutta luonnollisesti 

ko. palvelut ovat myös alueen matkailuyritysten käytössä Yrityssalon talous ja toiminta ovat vakaalla 

pohjalla. Ennakoitu vuoden 2016 tulos säilyy tasapainossa ja on ylijäämäinen.    

 

Yrityssalon henkilöstön vahvuus on 18.10.2016 on 12 henkilöä. Henkilöstön osaaminen perustuu 

yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheisiin ja liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Ko. projektille palkataan uusi 

projektihenkilö, joka pystyy työssään hyödyntämään Yrityssalon muun henkilöstön erikoisosaamista. 

Yrityssalolla on erittäin vahvaa projektihallinnan osaamista sekä laaja joukko paikallisia, kansallisia ja 

kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.   

 

Yrityssalolla on erittäin laaja kontaktipinta ja luottamus alueen yrityksiin, vahva sitoutuminen 

toimintaympäristön uudistamiseen sekä selkeä kuva yrityskentän nykytilasta ja näkemys sen 

kehittämistarpeesta.  

Kemiönsaaren kunnan kehitysosasto 

Kehitysosaston tehtäviin kuuluvat muun muassa elinkeinoasiat, matkailuelinkeinojen kehittäminen, 

edunvalvonta, saaristoasiat, markkinointi sekä kunnan hankkeiden hallinta. Osaston henkilöstövahvuus on 

7 henkilöä, jonka lisäksi osastolla työskentelee usein 1-4 hanketyöntekijää. Kunnan matkailupäällikkö, 

yritysneuvoja, markkinoja ja kehitysjohtaja tukevat ko. hankeen työntekijöitä erikoisosaamisellaan ja jo 

olemassa oleva yhteistyö alueen yritysten sekä kehitysosaston välillä antaa hyvät puitteet hankkeelle.  

Osasto tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja matkailuyksikkö järjestää useita verkostoitumis- 

sekä kehittämistapaamisia matkailuelinkeinolle vuosittain. 

 

Metsähallitus 

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka tehtävät on jaettu liiketoimintaan ja toisaalta pääasiassa 

budjettivaroin hoidettaviin julkisiin hallintotehtäviin. Eri toiminnot on eriytetty omiksi tulosalueikseen. 

Luontopalvelut on Metsähallituksen tulosalue, jolle on uskottu vastuu lähes koko maamme 

luonnonsuojelualueista ja niiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen hoidosta. Luontopalvelujen hoidossa ovat 

mm. Suomen kaikki kansallispuistot, luonnonpuistot ja valtion retkeilyalueet sekä Lapin 12 laajaa erämaa-

aluetta.  



                
  

Luontopalvelut tuottaa peruspalvelut retkeilijöille, kalastajille ja metsästäjille, jotta luonto on kaikille 

helppo ja innostava retkikohde. Myös luontomatkailuyritysten on helppo kehittää toimintaansa 

palvelujemme pohjalta.  

 

Kansallispuistoissa vieraillaan vuosittain yli 2 miljoonaa kertaa. Kaikkien Metsähallituksen 

virkistyskohteiden kokonaiskäyntimääräksi on arvioitu yli 5 miljoonaa. Palveluitamme on tarjolla itse 

luontokohteiden lisäksi myös luontokeskuksissa ja verkossa.  

Kansallispuistoilla ja valtion retkeilyalueilla on merkittävä vaikutus aluetalouteen ja -työllisyyteen: valtion 

sijoittama euro palautuu takaisin keskimäärin 10-kertaisena paikallistalouteen. Kansallispuistojen vaikutus 

paikallistalouteen oli 141,5 milj. euroa vuonna 2015. 

 

Hankkeen tavoitteet, tulokset ja miten tuloksia seurataan 

Hankkeen tavoitteena on 

1. Rakentaa sellainen yhteistyömalli, jossa mikro- ja pienyritykset tekevät saumatonta, rajat ylittävää 

ja kysyntälähtöistä yhteistyötä elinkeinon kilpailukyvyn parantamiseksi ja joka tuottaa lisäarvoa 

sekä yrityksille että koko alueelle  

 

2. Lisätä koko matkailutoimialan yritysten kansainvälistymisosaamista niin, että yritysten 

vientikelpoisuuden kriteerit ovat kunnossa http://www.visitfinland.fi/news/vientikelpoisuuden-

kriteerit/  

 

3. Vahvistaa alueen kärkiteemoja tuotteistuksen keinoin. Kärkiteemoja ovat: 

- luontomatkailu  

- saaristomatkailu  

- paikallisuus 

- tapahtumamatkailu 

 

Kehitettäviä teemoja ovat myös sellaiset teemat, joiden avulla pystytään edistämään 

ympärivuotisuutta ja palvelemaan useita eri kohderyhmiä. Kehitettävät teemat liittyvät vahvasti 

Visit Finlandin katto-ohjelmiin Suomen Saaristo ja FinRelax sekä teema-ohjelmiin Outdoors Finland 

ja Culture Finland. 

 

4. Aikaansaada vetovoimaisia, useita eri kohderyhmiä houkuttelevia, ympärivuotisia ja 

kansainväliseen kysyntään soveltuvia tuotteita, joiden tuloksena matkailusesonki ja matkailijan 

viipymä alueella pitenee 

 

5. Tapahtumamatkailun kehittäminen  

 

Tavoitteiden tulosten seuranta on esitetty erikseen kohdassa ’konkreettiset toimenpiteet’ kunkin 

toimenpidekokonaisuuden kohdalla indikaattorilukuina.  

     

Hankkeen tulokset 

Hankkeen tuloksena muodostuu kansainvälisesti vetovoimainen matkailualue, jossa matkailualan yritykset 

toimivat verkostomaisesti ja yritysten tuotteet on tuotteistettu kysyntää vastaavaksi yli kuntarajojen. 



                
Tuotteille on löydetty sähköisiä myyntikanavia. Tuotteet ovat myynnissä koti- ja ulkomaisilla 

matkanjärjestäjillä ja incoming-toimistoilla.  Alueen kärkikohteet ja ’helmet’ on nostettu esiin 

tuotteistuksen keinoin ja brändinrakentamisen keinoin.  Yhteistyö yritysten avainhenkilöiden, yrittäjien, 

kehittäjien sekä Metsähallituksen kesken on vahvistunut entisestään.  

 Yritykset tuntevat toistensa palvelut, osaavat hyödyntää (paikallisia) palveluita sekä osaavat tuotteistaa eri 

kohderyhmille hyödyntäen koko Suomen vetovoimatekijöitä. KV-kasvua tavoittelevien yritysten tuotteet on 

liitetty mukaan osaksi Visit Finlandin kärkiohjelmia ja –teemoja. Yrityksissä osataan toimia 

markkinaennakoijina ja tunnistaa uusia markkinamahdollisuuksia sekä kotimaassa että pääkohdemaissa 

(esim. Saksa). Alueen matkailusesonkia on pidennetty tuotteistuksen keinoin ja luotu selkeä konsepti 

ympärivuotisen viikko-ohjelman toteuttamiseen.      

 

Konkreettiset toimenpiteet 

toteuttajat ja toteutusvastuut, rahoitusvastuut ja sopimusjärjestelyt, riskeihin varautuminen, kestävän 

kehityksen näkökulma  
 

Kaikki hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat kohderyhmälle maksuttomia sekä avoimia. Hankkeen 

toimenpiteet kohdistetaan aina laajemmalle joukolle yrittäjiä eikä hankkeeseen sisälly yrityskohtaista 

kehittämistä. Hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja ja niissä pyritään huomioimaan 

osallistujien äidinkieli.  Toimenpiteet rahoitetaan ostopalvelut –kululuokasta suunnitellun budjetin 

mukaisesti. Yrityssalolla on kokonaisvastuu ko. kululuokan kustannusten seurannasta sekä mahdollisesta  

kilpailuttamisesta tai kustannusten kohtuullisuuden arvioinnista. 

 

Toimenpiteet jaettuna eri toimenpidekokonaisuuksiin (tp) 

1. Tarvekartoitus- ja kohderyhmän ryhmittely (tp1) 

Strateginen alueiden ja projektiryhmän yhteinen pohdinta ja kohderyhmälle tehtävä kyselytutkimus 

(sähköinen kysely ja kärkiyrityksen syvähaastattelut) tuotteistuksen kärkiteemoista sekä yritysten 

kasvun kehittämistarpeista ja –tavoitteista. Kaikki saadut tiedot kootaan yhteen ja analysoidaan 

niin, että kohderyhmä voidaan ryhmitellä kehittämistarpeiden mukaan ja hankkeen toimenpiteet 

kohdistaa näin juuri oikealle ryhmälle. Ryhmittely toteutetaan tarvelähtöisesti riippumatta 

yrityksen sijainnista tai muista taustatekijöistä.  

 

Toteuttajat: Kemiönsaaren kunta ja Yrityssalo 
Aikataulu: Talvi-alkukevät 2017  

Indikaattorit: 

- kartoitetaan 120 mikro- tai pienyrityksen tarpeet verkkokyselyllä   

- syvä- tai ryhmähaastatellaan 20 kärkiyritystä kehitystarpeiden tarkentamiseksi.  

 

2. Matkailutoimialan kehittämisen, verkostoitumisen ja uusimman tiedon jakaminen (tp2) 
Matkailun kehittämisen tueksi järjestetään kaksi avointa, toisiaan täydentävää ja yrityksiä innostaa  

tiedonvälitys- ja verkostotilaisuutta Salossa ja Kemiönsaaren kunnassa. Tilaisuuksissa kerrotaan 

matkailun nykytilasta ja trendeistä, yhteisistä kehittämisen tavoitteista sekä  kohdan 1. tuloksista. 

Tilaisuudessa esitellään matkailun kasvupotentiaalia laajemmin (mm. Metsähallitus, Visit Finland), 

miksi matkailuun kannattaa panostaa (TEM) sekä lanseerataan ko. projektin jatkotoimenpiteet. 
Tilaisuudet käynnistävät myös brändiprosessin kansallispuistojen vaikutusalueella. Tilaisuudet ovat 

kohderyhmälle maksuttomia.  

 



                
Toteuttajat: Kemiönsaaren kunta ja Yrityssalo 

Aikataulu: Alkukevät 2017  

Indikaattorit: 

- vähintään 2 tilaisuutta  

-  150 osallistujaa, joista mikro- tai pienyrityksiä 70  
 

3. Osaamisen siirtäminen yrityksiin ja toimialan kehittäminen (tp3) 
Teemoittain kootuille ryhmille toteutetaan jatkotoimenpiteet, joita voivat olla lyhytkestoisia 

valmennuksia, työpajoja, teema-alustuksia ym.  Arvio 4 - 6 eri teemasarjaa perustuen yritysten 

tarpeisiin (esim. kansainvälistymisvalmennus, aktiviteettien ja paikallisuuden 

tuotteistamisvalmennus ja tapahtumamatkailun valmennus). Tarvittaessa em. teemoja voi toistaa 

(esim. 2 kertaa kv-valmennus). Kaikissa teemoissa käydään läpi alueen brändiprosessia, pohditaan 

vahvuuksia ja kärkiä eri markkina-alueille sekä arvoja.  

Toteuttajat: Kemiönsaaren kunta ja Yrityssalo 
Aikataulu: Alkukevät 2017 – kevät 2018  

Indikaattorit: 

- vähintään 4 teemaohjelmaa  

-  150 osallistujaa, joista mikro- tai pienyritysten avainhenkilöitä 120 
 

 

4. Viikko-ohjelmien tuotteistaminen  (tp4) 

Ns. takuulähtöjen tuotteistaminen ja kokoaminen yksittäisille asiakkaille ja pienryhmille eri 

vuodenajoille ja eri lomasesongeille, joiden avulla edistetään mm. Island hopping –matkailua, 

Finnish lifestyle- matkailua, Low-spending –matkailua, Gastronomy -matkailua sekä Off-season 

matkailua.   

Toteuttajat: Kemiönsaaren kunta ja Yrityssalo 
               Aikataulu: Alkukevät 2017 – kevät 2018   

              Indikaattorit: 

              - vähintään 3 eri teemaohjelmaa (esim. kesä 2017, talvi 2017-2018, kevät 2018)  

    

5. Omatoimi/luontomatkailutuotteiden tuotteistaminen (tp5) 
Omatoimituotteiden tuotteistus keskittyy alueiden kansallispuistoihin sekä alueiden kärkikohteisiin. 

Tuotteistuksessa huomioidaan eri vuodenajat, joiden avulla pystytään pidentämään sesonkia. 

Tuotteistus kohdistetaan ennalta valituille asiakasryhmille.   

Toteuttaja: Metsähallitus 
               Aikataulu: Alkukevät 2017 – kevät 2018   

              Indikaattorit: 

              - vähintään 12 eri luontomatkailutuotetta  

 

 

6. Verkostoituminen ja vertaisoppiminen (tp6) 

Verkostoitumisen edistäminen, kumppanuuksien vahvistaminen (esim. VisitFinland, 

matkanjärjestäjät) sekä vertaisoppiminen toteutetaan erilaisten fact and finding ja 
benchmarkausmatkojen avulla, joihin sisällytetään yritysvierailuja ja asiantuntijapuheenvuoroja.  

 

Tavoitteena on vertaisoppimalla löytää uudenlaisia toimintatapoja yritysten keskinäiseen 

verkottumiseen, uusia ideoita tuotekehitykseen ja soveltaa sitä käytännössä. Yhtenä toimenpiteenä 

järjestetään yksi kansainvälinen fact and finding matka, jonka yritysten osallistumiskustannuksia ei  



                
 

sisällytetä hankkeelle. Hankevaroin kustannetaan ainoastaan kv-matkan ohjelman suunnittelu sekä 

mahdolliset asiantuntijaluennot kohdemaassa sekä yrityskäynteihin liittyvät mahdolliset 

kustannukset (esim. kuljetus)  kohdemaassa. Tällä toimenpiteellä edistetään kansainvälisten 

taitojen kehittymistä ja myötävaikutetaan yritysten kv-yhteistyöhön ja kv-kumppanien löytämiseen.  
 

Toteuttajat: Kemiönsaaren kunta ja Yrityssalo 

Aikataulu: Talvi 2018  

Indikaattorit: 

- 4 benchmarkausmatkaa kotimaassa ja 1 ulkomailla 

- 5 matkaraporttia  

- 80 osallistujaa, joista mikro- ja pienyritysten avainhenkilöitä 60  

 

7. Tapahtumamatkailun kehittäminen (tp7) 

Tapahtumamatkailun osalta kootaan yhteen tietokantaan kaikki mahdolliset tapahtumapaikat ja –
palvelut (kylätalot, juhlatilat, kokoustilat, pitopalvelut, majoituspaikat jne) sekä kootaan toinen 

tietokanta olemassaolevista vuotuisista tapahrtumista. Ne teemoitetaan kohderyhmien mukaan 

(esim. onko paikallinen, kansallisesti tai kansainvälisesti kiinnosta). Tapahtumamatkailun 

edistämiseksi kootaan tapahtumanjärjestäjille opas, johon kootaan tietoa järjestelyihin, lupiin, 

ilmoituksiin yms. tarvittavaa tietoa.  Oppaassa kerrotaan myös tehokkaista 

tapahtumamarkkinoinnin kanavista. 

 

Toteuttajat: Kemiönsaaren kunta ja Yrityssalo 

Aikataulu: Kesä 2017 – kesä 2018  

Indikaattorit:  

- kooste tapahtumapaikoista ja –palveluista Salossa ja Kemiönsaarilla  

- Tapahtumanjärjestäjän opas 2 kpl (Salo ja Kemiönsaaret erikseen)  

 

8. Hankehallinnointi (tp8) 

Tavoitteena on sujuva projektihallinto ja –viestintä sekä toiminnan arviointi 

 

Vastuu: Yrityssalo 

Aikataulu: Hankkeen aikataulu + 2 kk 

 

Tarvittavat sopimusjärjestelyt 
Projektin toimintaa varten on laadittu yhteistoimintasopimus, jossa on sovittu velvollisuudet ja vastuut sekä 

kustannusjako. Sopimus on allekirjoitettu 27.10.2016 ja se löytyy liitteenä. Sopimuksessa viitataan 

hankesuunnitelmaan, joka on tämä suunnitelma. 

 

Riskit ja niihin varautuminen 
Hankkeen varsinaisissa toimenpiteissä ei ole suuria riskejä, sillä toimenpiteiden tarpeellisuutta, 

kiinnostavuutta ja ajankohtaisuutta on jo ennalta kartoitettu kohderyhmältä.  

Hankkeen toiminta on avointa, tavoitteellista ja proaktiivista, joka myötävaikuttaa siihen, että toimenpiteet 

tavoittavat juuri oikean kohderyhmän. 

 

Salo ja Kemiönsaaren kunta ovat solmineet kumppanuussopimuksen Visit Finlandin kanssa, joka 

myötävaikuttaa siihen, että yhteistyökumppani on sitoutunut hankkeessa mukanaoloon sekä toimialan 

kansainvälistämisen kehittämiseen. 

 



                
Hankkeen hallinnoinnissa ei ole suuria riskejä, sillä hankehallinnoijalla on erittäin vahvaa osaamista 

projektien hallintaan, raportointiin, hankintoihin sekä kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa.  

 

Hankkeen projektiryhmä tekee jo entuudestaan hyvin aktiivista yhteistyötä keskenään, joten on oletettavaa 

että sujuva ja luottamuksellinen yhteistyö ja kumppanuus jatkuvat edelleen.   

 

Kestävän kehityksen periaatteet 

Vastuullinen toimintatapa on matkailuyritykselle yhä tärkeämpi tapa toimia ja kestävien valintojen 

näkyminen asiakkaan kosketuspinnassa on edellytys kilpailukykyiseen toimintaan. Matkailijoille tärkeimpiä 

kestävyyden osoituksia matkailupalveluissa ovat mm. vesi- ja energiatehokkuus, jätehuolto, paikallisten 

tuotteiden ja palveluiden käyttö, paikallinen työllistäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen 

väestön huomioiminen. Hankkeen eri toimenpiteissä (erityisesti tp 3-5) myötävaikutetaan siihen että 

aikaansa seuraava matkailuyritys ymmärtää vastuullisten toimintatapojen merkityksen elinkeinonsa ja 

ympäristön tulevaisuudelle. Hankkeessa tuetaan kestävän kehityksen teemojen käyttöönottoa ja 

tietämyksen lisäämistä. Tp1.ssä mm. selvitetään kohderyhmän kiinnostus kestävän kehityksen sertifiointiin.  

 

Tässä hankkeessa keskitytään kestävän kehityksen periaatteisiin seuraavasti:  

 

Kulttuurinen kestävyys 

Kohderyhmäyritykset perustavat tuotekehityksensä paikalliseen kulttuuriin ja historiaan, sen säilyttämiseen 

ja eritoten hyödyntämiseen. Tuotteistuksessa se näkyy aitoutena sekä tarinoiden muodossa.   

Ekologinen kestävyys 

Kohderyhmäyritykset perustavat tuotekehityksensä huomioiden luonnon monimuotoisuuden, sen arvot, 

maisemat, erämaat, rannikko- ja saaristoalueet sekä vuodenajat. Tähän liittyy olennaisesti elämysten ja 

luontokokemusten tuottaminen. Tuotteistuksessa ja kaikissa hankkeen toimenpiteissä huomioidaan 

ekotehokkuus, luonnonvarojen käyttö ja vesihuolto.  

Sosiaalinen kestävyys 

Tuotteistuksen teemoissa huomioidaan sosiaalinen kestävyys niin, että kohdistetaan eri kohderyhmille 

mahdollisimman tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja sukupuolineutraalisti (vrt. low-spending matkailu).  

 

Yhteys Manner-Suomen Maaseutuohjelmaan ja aikaisempiin hankkeisiin/muihin 

meneillä oleviin hankkeisiin 

Hanke edistää merkittävästi Manner-Suomen Maaseutuohjelman strategiaa ja tavoitteiden toteutumista 

seuraavasti: 

- osaamisen kasvattaminen, uusimman tiedon jakaminen, vertaisoppiminen  (tp2, tp3, tp6) 

 

- toimialan tulevaisuuden trendien ja yleisen kehittäminen lisääminen, kasvua tukevan ilmapiirin 

edistäminen (tp2) 

- yhteistyön ja kumppanuuden lisääminen maaseudulla (kaikki tp:t ja erityisesti tp6) 

- maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja palveluiden parantaminen (tp3, tp4, tp5, tp6, tp7) 

- paikallisuuden esilletuominen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa (tp3, tp4, tp5, tp7) 



                
- maaseutualueiden paikallisen kehittämisen edistäminen ja  (kaikki tp:t) 

- maaseudun yritysten kansainvälistymisen edistäminen (tp3) 
 

Hanke edistää merkittävästi Varsinais-Suomen alueelliseen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden 

toteutumista seuraavasti:  

- maaseudun ja saariston vetovoimaisuuden lisääminen tuotteistamisen ja tapahtumamatkailun keinoin 

(tp3, tp4, tp5, tp7) 

- luontomatkailun ja kansallispuistoalueiden tuotteistuksen lisääminen ja luonnon monimuotoisuuden 

vahvistaminen (tp3, tp4, tp5) 

- matkailukauden pidentäminen tuotteistamisen keinoin (tp4, tp5, tp7) 

- palvelualan yhteistyön lisääminen tuotteistamisen ja rajat ylittävän yhteistyön keinoin, kumppanuuteen 

kannustaminen (tp4, tp5, tp6)  

- yritysten tarpeisiin perustuvan koulutuksen lisääminen (tp1, tp3) 

- uusimman tiedon jakaminen (tp2, tp3) 

 

Hanke edistää merkittävästi Varsinais-Suomen maakuntastrategian maakuntasuunnitelmaa seuraavasti:  

- Kumppanuus (kaikki tp:t) 

- luodaan lähitoimijaryhmiä (kaikki tp:t) 

- otetaan käyttöön uusia innostavia yhteistyömenetelmiä (kaikki tp:t) 

- rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaa-aikakonseptia, jossa saaristo, rannikko, kansallispuistot tarjoavat 

elämyksiä ympäri vuoden (tp4, tp5, tp7) 

Muita kriteereitä:  

Kustannustehokkuus: Hanke toimii kahden kunnan alueella ja toimenpiteitä toteutetaan suunnitelman 

mukaisesti kuntarajasta riippumatta. Projektissa työskentelevien henkilöiden osaaminen täydentää 

toisiaan. Projektihenkilöstöllä on vahva erityisasiantuntijaverkoston tuki (Yrityssalo, Kemiönsaaren 

kehitysosasto, Metsähallitus, VisitFinland) ja sen saatavuus on varmistettu.  

Laatu: Hankkeessa tarjottavat palvelut ovat korkeatasoisia, kustannustehokkaita, vastaavat yritysten 
tarpeisiin ja tukevat yritysten kehittymistä ja kasvua. Hankkeen valmennukset (tp3) ja tuotteistaminen (tp5)  

toteutetaan hyödyntäen ulkopuolisia asiantuntijoita. Kun palveluita hankintaan kilpailuttamisen keinoin, 

hankintakriteerinä kustannustehokkuuden lisäksi on laatu.   

Vaikuttavuus: Hankkeessa toteutettava kyselytutkimus takaa sen, että hankkeen toimenpiteet vastaavat 

kohderyhmän tarpeita sekä että ne voidaan kohdistaa juuri oikealle kohderyhmälle. Hankkeessa 

mukanaolevilta kysytään palautetta toimenpiteiden vaikuttavuudesta.  



                
  

Toteutettavuus:  Kaikki toimenpiteet ovat toteutettavissa kahden kunnan alueella. Kohderyhmä on jo 

tiedossa, heihin on kontaktipinta jo olemassa ja heihin on saatu vahva luottamus.  

Kumppanuus: Hanketoimijoilla on vahva sitoutuminen alueiden ja toimialan kehittämiseen, yhdessä 

tekemiseen sekä rajat ylittävän yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyön perustana on puistopariyhteistyö, joka 

aloitettiin jo vuonna 2014. Metsähallitus on kummallakin alueella erittäin vahva toimija ja veturi alueen 

matkailun kansainvälistämiseksi. Kohderyhmältä on saatu jo viestiä, että kahden kunnan alueen yritykset 

haluavat verkostoitua keskenään entistä tiiviimmin. Hanke edistää kaiken kokoisten yritysten yhteistyötä.  

Sitoutuminen: Hanketoimijat ovat tehneet perusteellisen pohjatyön tätä hanketta suunniteltaessa ja 
kirjoitettaessa. Suunnitelma on räätälöity hankkeen kohderyhmän tarpeiden, resurssien ja kehittämisen 

mahdollisuuksien mukaiseksi. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa on mietitty hankkeen toimenpiteiden 

vaikuttavuutta: mille tasolle tavoitteet voidaan asettaa ja mitä pitäisi saada aikaiseksi, jotta toimintaa 

voidaan jatkaa kestävällä pohjalla hanketuen loppumisen jälkeen. Suunnitteluvaihe on ollut hyvin 

osallistavaa, joka on edistänyt sitoutumista entisestään. 

 

Toiminta-alue, Kohderyhmä, hyödynsaajat, aikataulu 
Hankkeen toiminta-alueena on Salon kaupungin maaseutualueet sekä Kemiönsaaren kunta.  

 

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat matkailuun liittyvien toimialojen mikro- ja pienyritykset, jotka 

ovat kehityshaluisia ja jotka tavoittelevat kasvua kotimaan- tai ulkomaan markkinoilta. Hankkeen 

toissijaisena kohderyhmänä ovat matkailuun liittyvien toimialojen sidosryhmät.  

 

Hankkeen hyödynsaajana ovat mukanaolevat em. yritykset, heidän asiakkaansa sekä alueiden asukkaat ja 

vapaa-ajan asukkaat.  

Hankkeen aikataulu on mainittu tarkemmin toimenpidekokonaisuuksien kohdalla 

 

Miten hankkeen toteutumista arvioidaan?  

Hankkeen indikaattoriluvut on mainittu jokaisen toimenpidekokonaisuuden yhteydessä, joita seurataan 

erillisellä hankeraportoinnilla. Raportointia tehdään ohjausryhmälle sekä maksatuksen yhteydessä myös 

rahoittajalle.  

Hankkeen toimintoja ohjaa ohjausryhmä, jonka kokoonpano on aikaisemmin jo mainittu. Ohjausryhmä 

kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa.  

 

Miten hankkeen toimintoja jatketaan rahoituksen päätyttyä 

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan jatkuvasti niin, että taustalla mietitään sellaisia toimintakonsepteja 

miten toimintaa voidaan jatkaa hankerahoituksen päättyessä. Tuloksekkaimmat ja parhaimmat 

toimenpiteet pyritään juurruttamaan osaksi hanketoimijoiden perustoimintaa hankerahoituksen 

päättyessä. 

 

 

 


