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PÖYTÄKIRJA     

 

 

OHJAUSRYHMÄN 5.  KOKOUS  

 

Aika:  10.6.2014 klo 9-11:00 

Paikka:  Weegee, kokoustila Wirkkala, Ahertajantie 5, 02100 Espoo 

 

Paikalla: Jari Ahjoharju, VisitFinland 

Leena Grönroos, Haaga-Helia Oy Ab 

Minna Halmetoja, Haaga-Helia Oy Ab 

Tarja Hartikainen, Uudenmaan liitto  

Eva Holmberg, Haaga-Helia Oy Ab 

 Kirsti Simola, Lahden seutu –Lahti Region Oy 

 Jaana Tuomi, Espoon Matkailu Oy 

Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto 

Nina Vesterinen, TEM 

Maarit Enberg, Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut 

Ari Vilkki, Hanasaari –ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus 

Pihla Väänänen, Helsingin kaupungin elinkeino-osasto 

 Jukka Punamäki, Uudenmaan liitto 

 Karoliina Korpela, Uudenmaan liitto (sihteeri) 

  

Poissa:  Otto Härkönen, Vihdin kunta 

Marika Karhula, Järvenpään kaupunki 

Heli Mende, Finpro 

Marja-Liisa Niinikoski, Culminatum Innovation Oy Ltd 

Jukka Rautakorpi, Royal Line Oy 

Juha Sorjonen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 

Saija Äikäs, Helsingin seudun kauppakamari 
     

   

Asialista  

40. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Jaana Tuomi avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 
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41. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu ja kokousmateriaalit on lähetetty ohjausryhmän jäsenille 28.5.2014 

sähköpostilla (ohje viimeistään viikkoa ennen). Kokous todettiin lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

42. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

43. Ohjausryhmän 4. kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse 21.3.2014 

tarkistettavaksi. Muutosehdotukset on pyydetty 29.3.2014 mennessä; korjaukset 

tehty ja pöytäkirja on lähetetty ohjausryhmän jäsenille 28.5.2013.  

 

44. Matkailuinnovaatiot Etelä-Suomessa (MINNO) –osahankkeen tulosten esittely ja 

päättäminen (liite 1. MINNO –esitys, liite 2. Uudenmaan matkailun tulo- ja 

työllisyysselvitys, liite 3. Päivitetty infograafi) 

Eva Holmberg esitteli Uudenmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen (liite 1 

ja liite 2.). Eva kertoi, että selvitys julkaistiin lehdistötilaisuudessa, jonka lisäksi 

selvitystä on esitelty mm. Raaseporin matkailusymbosiumissa, TINNO -

johtoryhmälle, MARA:lle ja Belgiassa järjestetyssä konferenssissa.   

Uudenmaan matkailutulo on n. 2,2 Mrd €. Tuloksia on mahdollista tarkastella 

myös seutukuntatasolla. Kuntatasolla on mahdollista tilata opiskelijoilta tarkempia 

tutkimuksia maisteri- ja kandityönä.  

  

- Ohjausryhmä kiinnitti huomiota luvun pienuuteen. Eva selitti mm. 

ravintolatuloista laskettavan mukaan ainoastaan 43% (lopun katsotaan olevan 

paikallista käyttöä). Lisäksi Outbound –matkailua ja esim. Helsinki-Vantaa 

lentokentän toimintaa ei ole laskettu mukaan. 

- Matkailun mittareita on kehitettävä, että saadaan päättäjät tietoiseksi alan 

vaikutuksista. Eva kertoi että on tärkeätä löytää juuri Uudellemaalle paras 

mahdollinen tapa mitata tuloa ja työllisyyttä. Uudellamaalla ihmiset liikkuvat 

paljon myös sisäisesti. Tilastokeskus alkaa tilastoimaan kotimaisia 

päivämatkoja v. 2018.  

- Toimialaluokitus tulee muuttumaan, kansallista uutta toimialaluokitusta 

työstetään. 

 

Leena Grönroos esitteli muita osahankkeen tuloksia (liite 1), ja totesi että 

osahankesuunnitelmaa muutettiin mm. Etelä-Suomen Tourism Roundtablen 

toiveesta. Teemapohjaisesta verkoston luomisesta ja alueprofiloimisesta luovuttiin 

(alunperin Etelä-Suomen innovaatioverkosto). Sen sijaan toteutettiin osahankkeessa 

jo toteutetun teemapohjan jatkoksi tutkimus kansainvälisten vapaa-

ajanmatkailijoiden tyytyväisyydestä ja kokemuksista Etelä-Suomessa (liite 3). 

Vastauksia saatiin 865 kpl. Kysely toteutettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, 

Länsiterminaalissa ja Olympiaterminaalissa maaliskuussa 2014. Huomion arvoista 

on, että puolet vastaajista ei ollut käyttänyt rahaa lainkaan aktiviteetteihin. 

Kaupunkielämä oli 40%:lle suurin houkutteleva tekijä Etelä-Suomessa ja 30% 

viipyi Suomessa enemmän kuin neljä yötä. Matkailukohteista oli haettu tietoa mm. 

matkailukohteen kotisivuilta sekä ystäviltä ja tuttavilta. 

 

- Ohjausryhmä suositteli lisäämään kyselyn perusteella julkaistavaan infograafiin 

lisäksi analysoinnillisen osuuden ja kehitysehdotukset (mm. saavutettavuusden 

ja jakselun kehittäminen; mm. ostettavuuden parantaminen, markkinointi ja 
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myynti on line paikan päällä, lisää yhteistyötä Etelä-Suomen ja Lapin välille 

(em. asiat on lisätty infograafiin/ sihteerin huomautus) 

- Ohjausryhmä keskusteli mitä matkailukoulutuksessa olisi hyvä huomioida 

tulevaisuudessa, että saataisiin matkailijat käyttämään enemmän rahaa 

Suomessa olleessaan. Ohjausryhmä nosti esiin mm. markkinoinnin ja 

hinnoittelun osaamisen sekä jakelukanavien tuntemuksen tärkeänä.   

 

Leena Grönroos ja Eva Holmeberg esittelivät MINNO -osahankkeen taloudellisen  

tilanteen.  

- Ohjausryhmä kiitteli osahanketta työstä. 

 

45. Venäjän markkinoille etabloituminen –osahankkeen tulosten esittely ja päättäminen  

(liite 4. Lahden seudun -esitys) 

Markkinointipäällikkö Kirsti Simola esitteli Lahden osahankkeen tulokset ja 

taloudellisen tilanteen. Osahankkeen kokonaisbudjetti on 333 900€ ja mukana on 

yhteensä 46 yritystä ja tapahtumaa. Kirsti kertoi osahankkeen tuotteistamisesta 

teemojen mukaan jälleenmyyntikanaviin, jälleenmyyjäverkoston kartoittamisen ja 

monipuoliset markkinointitoimenpiteet uusien venäläisten asiakkaiden saamiseksi 

mm. venäjäksi käännetty Lahden seudun tuoteopas 2013 ja 2014, fam tripit, 

myyntitilaisuuksiin osallitumiset, tilaisuuksien järjestämiset, sähköinen viestintä ja 

kampanjat. Kirsti esitteli  hotelliyöpymisten ja markkinoinnin mittareita, joiden 

avulla osahankkeen tavoitteita on seurattu. Esim. vuosi sitten perustetulla 

sosiaalisen median vk.com/regionlahti-ryhmällä on jo 2875 jäsentä.  

Kirsti kertoi myös tulevista suunnitelmista alueella, johon kuuluu mm. Päijät-

Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelman ja 

kansainvälistymishankkeen laatiminen vv. 2015-2017.  

 

- Ohjausryhmä kiitti ja toivoi osahankkeelta loppuraportin yhteydessä 

analysoitua toimintamallia, jota muut alueet voisivat hyödyntää 

suunnitelmissaan suuntautua kohti Venäjän markkinoita.  

 

46. Sustainability in Tourism –osahankkeen tulosten esittely ja hankkeen päättäminen (liite 5) 

Karoliina Korpela esitteli osahankkeen taloudellisen ja sisällöllisen tilanteen, joka 

ei ole muuttunut, sillä kaikki toimenpiteet suoritettiin jo syksyllä 2012. 

Osahanke järjesti vastuullisuusvalmennukset Turussa ja Helsingissä sekä 

Vastuullisen matkailun teemapäivän Helsingissä. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 

30 057 €.  

 

47. Tourism Networks (TINNO) –osahankkeen tilanne (liite 5. ja 6.) 

Projektipäällikkö Karoliina Korpela esitteli TINNO -osahankkeen taloudellisen ja 

sisällöllisen tilanteen (Liite 5). TINNO-osahanke on hakenut ja saanut jatkoaikan 

30.9.2014 saakka. Karoliina kertoi tuloksia toteutetuista toimenpiteistä mm. 

Matkailutuotteet ostettavaksi –selvityksestä, Tulevaisuuden 

matkailuneuvontapalvelut Etelä-Suomessa –konseptista sekä Etelä-Suomen 

Matkailuyhteistyö -työpajoista. Karoliina kertoi myös osahankkeen tulevista 

toimista: kesällä toteutetaan Moskovaan suuntautuvan kampanjan videon kuvaus 

sekä matkailuneuvontojen käyttöön ja jaettavaksi tulevien teemoitettujen videoiden 

kuvaus Uudenmaan alueelta. Chat-palvelupilottia jatketaan hankkeen päättymiseen 

saakka ja matkailuneuvonnan ydinryhmä työstää konseptin pohjalta ehdotusta 

johtoryhmälle eteenpäin vietävistä asioista matkailuneuvontaan liittyen. Hanke 

jatkaa myös matkailutuotteet ostettavaksi – selvityksen jalkauttamista mm. 

tietoiskuin ja yrityskohtaisilla klinikoilla sekä järjestämällä jakelukanaviin 

keskittyvän seminaarin syksyllä. Sen lisäksi järjestetään hankkeen loppuseminaari, 

jossa koko hankkeen tuloksia esitellään.  
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Länsi-Uudenmaan matkailukoordinattori Jukka Punamäki esitteli Länsi-

Uudenmaan tulokset matkailukoordinaattori alueensa kehittäjä -pilotin osalta (liite 

6). Hankkeen aikana Länsi-Uudellamaalla on työstetty ja hyväksytty alueen 

yhteinen matkailustrategia sekä käynnistetty strategian mukaisesti 

markkinointiorganisaation Länsi-Uudenmaan LUMO Matkailu Oy:n toiminta. 

Alueen yrityksiä ja kuntia on sitoutettu mukaan LUMO:n toimintaan ja 

rahoituspohjaan ja LUMOlle on haettu myös käynnistämisen turvaamiseksi makera 

–rahoitusta. LUMO on alueen matkailuyritysten omistama.  

Jukka kertoi että tiedottaminen on ollut tärkeä osa matkailukoordinaattorin työtä, 

median ulostuloja on yhteensä 38. Matkailun tilastointi ja mittarit on toinen tärkeä 

asia, jolla alueen kunnallispäättäjille on perusteltu alan tärkeyttä alueella. 

Tuloksena mm. Länsi-Uudenmaan infograafi (esityksessä). Jukka jatkaa syksyllä 

LUMOn toiminnan parissa. 

 

- Ohjausryhmä kiitti matkailukoordinaattoria hyvistä tuloksista.  

 

48. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen 

Sovittiin että ohjausryhmä hyväksyy loppuraportin sähköisesti, jolloin rahoittajan 

puolesta erillistä ohjausryhmän kokousta ei syksyllä tarvita. TouNet –hankkeen 

tulokset esitellään hankkeen loppuseminaarissa 23.9.2014 Radisson Blu 

Seasidessa, jonne johtoryhmä tervetullut! 

  

49. Muut esille tulevat asiat 

Projektipäällikkö kiitti kaikkia osahankkeita hienosta työstä ja yhteistyöstä sekä 

ohjausryhmää asiantuntimuksesta ja aktiivisuudesta. 

 

50. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:00. 
   

     

    


