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TOUNET-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN 1.  KOKOUS  

 

Aika:   18.12.2012 klo 9.00 

Paikka:  Kokoustila Piikki, Culmintaum Innovation Oy Ltd, 5 krs. Innopoli 1, Tekniikantie 12, Espoo 

 

Läsnä  Petri Allekotte, Culminatum Innovation Oy Ltd 

Jari Ahjoharju, Matkailunedistämiskeskus 

Tuulikki Becker, Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto 

Vesa Gran, Culminatum Innovation Oy Ltd 

Tarja Hartikainen, Uudenmaan liitto 

Otto Härkönen, Vihdin kunta 

Marika Karhula, Järvenpään kaupunki 

Karoliina Korpela, Culminatum Innovation Oy Ltd 

Heli Mende, Finpro ry 

Raila Nurmi, Helsingin seudun kauppakamari 

Jukka Punamäki, Novago Yrityskehitys Oy 

Juha Sorjonen, Imatran seudun kehitysyhtiö Oy 

Mia Tarhanen, Haaga-Helia AMK 

Jaana Tuomi, Espoon Matkailu Oy 

Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto 

Nina Vesterinen, TEM 

 

Poissa   Raija Forsman, Lahti Travel Oy 

 

1 

Kokouksen avaus, ohjausryhmän kokoonpano ja läsnäolijoiden toteaminen 

Jaana Tuomi avasi kokouksen. Ohjausryhmän asettamisesta on tehty virallinen päätös 11.12. 

ja se on toimitettu kaikille asianosaisille sähköpostin liitetiedostona 11.12.  Jaana Tuomi on 

nimetty ohjausryhmän puheenjohtajaksi. Karoliina Korpela lupautui toimimaan tämän 

ohjausryhmän sihteerinä ja asioiden esittelijänä. Todettiin läsnäolijat ja jokainen esitteli 

itsensä. 

 

2 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokousajankohdasta on ensimmäisen kerran tiedotettu ohjausryhmäkutsussa 9.11. Sen jälkeen 

kutsu on lähetetty uudelleen vielä muistutuksena sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille 23.11. 

Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu sähköpostilla jäsenille 10.12. Kokous todettiin 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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4 

Ohjausryhmän kokouskäytännöistä sopiminen 

Ohjausryhmän kokouksia pidetään tarvittaessa; kuitenkin vähintään kaksi kokousta vuodessa. 

Projektipäällikkö kutsuu kokoukset koolle ja seuraavan kokouksen ajankohta pyritään 

mahdollisuuksien mukaan sopimaan jo edellisessä kokouksessa. Kokousaineisto toimitetaan 

ohjausryhmälle viimeistään viikkoa ennen kokousta.  

Pöytäkirja lähetetään kaikille ohjausryhmän jäsenille sähköisesti kokouksen jälkeen 

mahdollisia kommentteja varten. Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa ja sen 

jälkeen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen. 

 

5 

Hankkeen keskeinen sisältö ja tavoitteet  

  Vesa Gran esitteli hankkeen keskeisen sisällön ja tavoitteet:  

 

MATKAILUYHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN 

1. Etelä-Suomen matkailutoimijat ja kehittäjät ovat verkostoituneet 
2. Etelä-Suomen matkailu & digi –matchmaking on järjestetty (Uusimaa) 

3. Etelä-Suomen matkailualueiden profiloituminen on luonut uusia miniklustereita 
4. Uudenmaan kunnilla on innovatiiviset ja kestävän kehityksen mukaiset matkailustrategiat 

5. Yhteisen digitaalisen myynti- ja markkinointialustan kiinnostus on tutkittu 
6. Eteläisen Suomen saavutettavuutta on parannettu lentoyhtiöyhteismarkkinointitoimenpiteellä ja 

rakennettu yhteistoimintamalli 
7. Hki-Vantaan neuvontayhteistyö laajennettu Etelä-Suomessa ja palveluja kehitetty digitaalisemmiksi 

8. Matkailun tulo ja työllisyystutkimus on tehty Uudellemaalle 
9. Länsi-Uudellamaalla on pilotoitu matkailukoordinaattorimalli alueyhteistyön kehittäjänä. 

 

MATKAILULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

1. Uudenmaan matkailuyritysten Venäjä-liiketoimintaosaamista on kehitetty 
2. Etelä-Suomen matkailuyritysten vastuullisuutta on lisätty 

3. Uudenmaan matkailuyritysten kasvua on tuettu rahoittaja –yrittäjätapaamisilla 
4. Päijät-Hämeen matkailuyrityksiä on etabloitu Venäjän markkinoille 

 

MATKAILUINNOVAATIOT JA ENNAKOIMINEN 

1. Matkailun innovaatioverkosto on kartoitettu Etelä-Suomessa ja linkitetty Itämeriyhteistyöhön 

2. Matkailuinnovaatiokilpailu on järjestetty ja tuotokset protomoitu jälkityöstöön 

3. Matkailuyritysten ennakointiosaamista on kehitetty 

 

 

Petri Allekotte täsmensi ohjausryhmän tehtäviä ja ehdotti, että projektipäällikkö laatii 

taulukon hankkeen tavoitteista ja mittareista kuinka tavoitteisiin pääsee. Hankkeen 

kokonaisuus on hyvin kompleksinen ja vaikea hahmottaa muutoin. 

 

Keskusteltiin matkailustrategioista. Karoliina Korpela täsmensi, että hankkeen tehtävänä ei 

ole toteuttaa ja määritellä matkailustrategiaa, sillä hankkeella ei ole siihen mandaattia. On 

kuitenkin tärkeätä, että kunnilla olisi matkailustrategia. Hankkeen avulla voidaan tarvittaessa 

tukea ja avustaa kuntia matkailustrategian teossa. Etelä-Suomen Tourism Round table on 

foorumi, jossa matkailustrategioita voitaisiin yhdessä käsitellä koko Etelä-Suomen 

näkökulmasta. Tarja Hartikaisen mielestä olisi hyvä löytää yhteiset isot linjaukset Etelä-

Suomen matkailuun (jokaisella kunnalla saa olla oma strategiansa). Jukka Punamäki korosti 

myös strategioiden tärkeyttä sekä sen merkityksen selventämistä kaikille matkailualalla 
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toimiville.  

 

Keskusteltiin matkailun tulo- ja työllisyysselvityksestä ja siinä käytettävästä menetelmästä. 

Vertailtavuuskelpoisuus vastaaviin tutkimuksiin on tutkimuksessa tärkeätä. Tällä hetkellä on 

olemassa useita erilaisia tapoja mitata matkailutuloa. Mia Tarhanen kertoi, että selvityksen 

toteuttava taho Haaga-Helia AMK on käynyt myös Kanadassa tutustumassa erilaisiin 

matkailun tulo- ja työllisyys selvityksessä käytettäviin menetelmiin.  

 

Liittyen matkailuyrittäjä –rahoittaja tapaamisiin Otto Härkönen esitti Tuomas Kumpulan 

tekemän palveluoppaan ja ehdotti, että samantyylinen opas olisi hyödyllinen 

matkailuyrittäjille matkailun eri rahoituskanavista. 

 

Matkailuneuvontien yhtenäistämisen koettiin olevan myös tärkeää ja esitettiin jopa toive 

matkailuneuvontojen ilmeen yhtenäisyydestä (ilme yhtenäinen, sisältö oma joka kunnassa). 

Ehdotettiin myös että kannattaa tutustua Hannu Kähösen (Crea Design) tutkimukseen: 

Matkailutoimipisteen palvelumuotoilu, matkailukeskus – kuinka palvelua voidaan muotoilla. 

 

Jari Ahjoharju totesi, että on äärimmäisen hienoa, että niin moni on hankkeessa mukana, 

mutta huomautti että yritysedustajat puuttuvat ohjausryhmästä. Keskusteltiin yritysedustajista 

ja sovittiin nimettävän kaksi pysyvää yritysjäsentä. Yritysedustajiksi nimettiin: Scandic 

Hotels (varajäsen Rantasipi Siuntion kylpylä) ja Royal Line (varajäsen Hanasaari). 

 

6 

Rahoituspäätös ja siihen liittyvät ehdot 

Hankkeesta on tehty rahoituspäätös nro 1/1, päivätty 2.11.2012. Diaarinumero 

249/00.01.05.20/2011. Rahoituspäätös on tehty de minimis-ehdoin (komission asetus EY N:o 

1998/2006). Mikäli TouNet -hankkeessa toteutetaan de minimis-tuen kriteerit täyttäviä 

yrityskohtaisia toimenpiteitä, projektipäällikön tulee pitää niistä tarkkaa kirjanpitoa. 

Kustannuslajijakoa on pääsääntöisesti noudatettava rahoituspäätöksessä esitettyjen 

prosenttiosuuksien mukaisissa suhteissa. 

Asiakirjat tullaan säilyttämään Karoliina Korpelan työhuoneessa, tositteet Pentti Tuhkasen 

työhuoneessa ja sopimusten originaalit Culminatum Innovation Oy Ltd:n paloturvallisessa 

vetolaatikossa. Kaikki kulujen, tulojen ja toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeelliset 

asiakirjat tulee säilyttää 10 vuoden ajan, 2.11.2022 saakka. 

 

Petri Veijalainen totesi, että perustellut muutokset ovat tervetulleita. Mahdollisissa 

muutostarpeissa kannattaa ottaa yhteyttä ja sopia asioista.  

 

7 

Toteuttajaorganisaation projektinhallinto 

TouNet -hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista sekä Tourism Network –osahankkeen 

käytännön toimista ja toteutuksesta vastaa hankkeeseen 8.10.2012 palkattu projektipäällikkö 

Karoliina Korpela. (TouNet –hankkeen Tourism Network –osahankkeessa työskentelee myös 

palvelukoordinaattori Terhi Hakkarainen 50% työajastaan sekä projektipäällikkö Kauko 

Huhtinen satunnaisesti.) Lisäksi ohjelmajohtaja Vesa Gran on tehnyt hankkeelle töitä. 
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Projektin vastuuhenkilönä toimii Culminatum Innovation Oy Ltd:n ohjelmajohtaja Vesa Gran. 

Nimenkirjoitusoikeudet menevät Culminatum Innovation Oy Ltd:n toiminnasta annettujen 

ohjeiden mukaisesti.  Projektin talous hoidetaan osana Culminatum Innovation Oy Ltd:n 

talouden hoitoa ja seurantaa; hallinnoijan kirjanpidossa hankkeelle on avattu oma 

kustannuspaikka, johon kirjataan kaikki hankkeesta aiheutuneet kulut ja tuotot.  

 

8 

Projektin toiminnan seuranta ja raportointimenettely 

Ohjausryhmän kokouksissa käydään läpi raportit edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä 

toimenpiteistä sekä tulossa olevista tehtävistä. Myös hankkeen taloudellinen tilanne 

raportoidaan kokouksissa.  

Hankkeen viralliset väliraportit tehdään kerran vuodessa ja ne käsitellään myös ohjausryhmän 

kokouksissa.    

Maksatushakemukset tehdään hankkeen hallinnoijan tarpeiden mukaan (pääsääntöisesti kaksi 

kertaa vuodessa) ja niihin liitetään vapaamuotoinen selvitys hankkeessa toteutuneista 

toimenpiteistä. Seurantatietolomake toteutuneista tavoitteista toimitetaan rahoittajalle kahdesti 

vuodessa. Hankkeen lopussa koostetaan loppuraportti, jonka ohjausryhmä käsittelee 

viimeisessä kokouksessaan. Projektipäällikkö on toimittanut osahankkeiden yhteyshenkilöille 

projektin raportointiaikataulun. Petri Veijalainen totesi, että maksatushakemuksen voi tuoda 

tiedoksi ohjausryhmälle, mutta ohjausryhmän kokouksia ei tarvitse järjestää sitä varten. 

Todettiin, että ohjausryhmälle riittää hankkeen budjettiseuranta esitettynä esim. 

prosenttiosuutena. 

 

9 

Ohjausryhmän tehtävät ja toiminta 

Ohjausryhmän jäsenille on toimitettu sähköpostilla 11.12. ohjausryhmän asettamispäätöksen 

mukana rahoittajan ohjeistus ohjausryhmän tehtävistä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata, 

ohjata ja valvoa projektin toimintaa ja rahoituksen käyttöä. Ohjausryhmän tehtävänä on myös 

edistää viestintää hankkeesta omassa organisaatiossaan. Todettiin vielä lyhyesti ohjausryhmän 

tehtävät ja haluaville läsnäolijoille jaettiin rahoituspäätöksen mukana tullut ohjeistus projektin 

ohjausryhmälle.  

 

Varapuheenjohtajaksi nimettiin Tuulikki Becker. 

 

Petri Veijalainen huomautti, että yhden osahankkeen toteuttajan, Turku Touringin edustus 

puuttuu kokonaan ohjausryhmästä. K. Korpela kertoi, että heitä on pyydetty mukaan, mutta 

ovat ilmoittaneet, etteivät pääse osallistumaan ohjausryhmän toimintaan. On sovittu, että heille 

laitetaan kuitenkin tiedoksi ohjausryhmän pöytäkirjat. P. Veijalainen totesi, että vaikka 

osaprojekti on loppunut, on Turku Touring yhteisvastuullisesti mukana hankkeessa sen 

loppuun saakka.  

 

10 

Sovitaan hankkeesta tiedottamisesta  

Tiedottaminen hoidetaan hankkeen hakemuksessa mainitulla ja rahoituspäätöksen 

edellyttämällä tavalla. Käytiin läpi kokouskutsun mukana lähetetty liite 3. 
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viestintäsuunnitelma. 

 

Ehdotettiin, että kaikilla olisi hankkeen sisällä yhtenäiset viestintälinjat. Jaana Tuomi toivoi, 

että viestintäsuunnitelmasta tehdään myös vuosikello – mitä tullaan tekemään esim. 

neljännesvuosittain. Ehdotettiin myös, että hankkeen olisi hyvä näkyä myös MEK:n ym. 

ulostuloissa. Keskeisiä asioita viestintäsuunnitelmassa todettiin olevan suunnitelma, 

aikataulutus ja ydinviesti – kärkiä olisi hyvä tuoda esiin joka kokouksessa ja kertoa kuinka 

niissä on onnistuttu. Face-to-face tapaamisia ei pidä unohtaa viestintäsuunnitelmassa. 

 

11 

Selvitys hankkeen tähänastisesta toiminnasta 

Projektipäällikkö Karoliina Korpela esitteli hankkeen tähänastiset toimenpiteet myös kaikkien 

osahankkeiden puolesta. (LIITE 1.) 

 

Todettiin, että pohjatyötä on tehty, mutta tulee tiedostaa, että edessä on monia isoja haasteita. 

Aikataulun seuranta on keskeisimpiä asioita tässä hankkeessa. 

 

12 

Tulevat toimenpiteet 

Karoliina Korpela kertoi mm. Tourism Networks -osahankkeen tulevista toimenpiteistä (LIITE 

1.). Terhi Hakkarainen kertoi hankkeen digi-matkailu matchmaking tapahtumista, erityisesti 

hankkeen osallistumisesta Matka2013 –messuille. (LIITE 2.) 

   

13 

Seuraava ohjausryhmän kokous  

Seuraava kokous sovittiin pidettävän 25.3. klo 14 – 16, paikka vahvistetaan kokouskutsussa.  

 

14 

Muut esille tulevat asiat  

Sovittiin, että hallinnoija tulostaa ainoastaan esityslistat kokoukseen. Muutoin jokainen vastaa 

itse etukäteen lähetetystä materiaalista. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  

 

 

 

Jaana Tuomi   Karoliina Korpela   

puheenjohtaja    sihteeri 
 


