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1. Pilotin toteuttaja 
 

Matkailukoordinaattori alueensa kehittäjänä pilotti toteutettiin osana TouNet –hanketta vuosina 2012-
2014. TouNet –hanke on ylimaakunnallinen matkailuhanke Etelä-Suomessa. Hankkeen avulla 
kehitetään matkailun liiketoimintaa ja yhteistyötä alueella monin eri tavoin. Koko hankkeen 
hallinnoijana toimii 1.1.-30.9.2014 Uudenmaan liitto ja 1.4.2012-31.12.2013 Culminatum Innovation Oy 
Ltd. Hankkeessa on neljä osahanketta, joiden toteuttajina toimivat Uudenmaan liitto /Culminatum 
Innovation Oy Ltd, Lahden seutu –Lahti Region Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Turku Touring. 
Hanketta rahoittaa mm. Euroopan Unionin aluekehitysrahasto (EAKR). Rahoitus kanavoituu Etelä-
Suomen EAKR-ohjelmaan Päijät-Hämeen liiton kautta. Länsi-Uudenmaan matkailukoordinaattori toimi 
osana Tourism Network –osahanketta, jota toteuttaa Uudenmaan liitto 1.1.-30.9.2014 ja Culminatum 
Innovation Oy Ltd 1.4.2012-31.12.2013. 
 
Pilottiin palkattiin hankkeen ajaksi Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori, jonka tehtävänä oli 
toteuttaa hankkeeseen kirjoitetun Länsi-Uudenmaan toimenpiteen. Aluekoordinaattoriksi palkattiin 
1.10.2014 alkaen Jukka Punamäki, joka toimi tehtävässä koko hankeajan 30.6.2014 asti.  
 
Aluekoordinaattorilla ei ollut TINNO –osahankkeessa erillistä budjettia. Kustannuksia vaativat 
toimenpiteet suunniteltiin yhdessä TINNO -osahankkeen projektipäällikön kanssa. 
 
Punamäki aloitti Novago Yrityskehitys Oy:n palkkalistoilla, mutta hanketeknisistä syistä Punamäen 
työnantaja vaihtui Culminatum Innovation Oy:ksi 1.1.2013. Hanke siirrettiin Uudenmaan liittoon 
1.1.2014, ja samalla myös Punamäen työsuhde siirtyi. Aluekoordinaattorin työpiste on kuitenkin säilytty 
koko hankkeen ajan Länsi-Uudellamaalla. Hanke vuokrasi aluekoordinaattorille Novago 
Yrityskehitykseltä toimitilat. 

 

2. Pilotin lähtökohta ja tavoitteet 
 

Ote alkuperäisestä hankesuunnitelmasta: 
 

Länsi-Uudenmaan toimenpide. 
Osaprojektin tavoitteena on kehittää Länsi-Uudenmaan alueelle uudenlainen yhteistyön toimintamalli 
yritysten välille sekä yritysten ja kuntien välille, liittyen matkailualan kehittämiseen. Kehitettävä yritysten 
välinen toimintamalli käsittää verkostoimisen liiketoiminnan muodot, yhteisen tuotekehityksen ja 
tuotteistamisen, yhteisen jakelun ja ristiin myynnin sekä moniulotteisen yhteismarkkinoinnin. Yritysten ja 
kuntien välinen toimintamalli käsittää maankäytön suunnittelun, alueellisen bränditason 
matkailumarkkinoinnin ja elinkeinokehittämisen. 

 

2.1. Taustaa 
 

Länsi-Uusimaa on erittäin potentiaalinen matkailualue, mutta matkailuyhteistyö on ollut haastavaa 
vuosien saatossa. Yhteistyölle on kuitenkin vankat perusteet; kunnat ovat pieniä ja yritykset hajallaan. 
Vain tiiviillä yhteistyöllä ja yhteisillä resursseilla matkailua voi kunnolla edistää. 
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Alla on tuotu esille muutamia tapahtumia ja selvityksiä siitä, miten yhteistyötä on pyritty rakentamaan 
alueella: 
 

 Kuntien ja yritysten omistama Suomen Eteläkärjen Matkailu Oy käynnistettiin vuonna 2001 ja 
se kuopattiin 2006 taloudellisten ongelmien takia.  

 Vuonna 2006 tehtiin Länsi-Uudenmaan matkailun (Hiiden ja Raaseporin seudut)klusteriselvitys, 
jossa ehdotettiin perustettavaksi Länsi-Uudenmaan matkailu Oy 

 Hiiden seudun matkailustrategiassa ehdotettiin vuonna 2006 yhteisen 
matkailupalvelukeskuksen perustamista 

 Vuonna 2009 tehty selvitys matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista Länsi-Uudenmaan 
kunnissa ehdotti, että alueelle pitää perustaa matkailun alueorganisaatio 

 Key Visionin vuonna 2009 tekemä selvitys ehdotti, että toteutetaan alueellinen 
matkailuorganisaatio 

 Creamentors teki vuonna 2010 selvityksen, joka ehdotti, että on perustettava Länsi-
Uudenmaan matkailun myynti-ja markkinointiyhtiö  

 
Epäilemättä Eteläkärjen Matkailun historia on vaikuttanut siihen, että yhteistyö ei ole lähtenyt liikkeelle 
halutulla tavalla. TouNet –hankkeen avulla oli tarkoitus vihdoin saada laaja yritysten ja julkisten 
toimijoiden välinen yhteistyö liikkeelle. 

 

3. Mikä on matkailun aluekoordinaattori? 
 

Vaikka alueella oli tehty useita selvityksiä matkailuyhteistyöstä, ei se ollut lähtenyt liikkeelle. Tahtotilaa 
oli vakuuteltu puheissa, mutta konkretia puuttui. Oli käynyt selväksi, että tarvitaan oikea käsipari 
viemään suunnitelmat ja tahtotila maaliin asti. 
 
Matkailun aluekoordinaattori on henkilö, joka kehittää alueensa matkailua valittujen lähtökohtien, 
tarpeiden, tavoitteiden ja resurssien mukaisesti. 
 
Aluekoordinaattori on puolueeton koko alueen etua edistävä toimija, jolla on aikaa paneutua asiaa. 
Kuntapolitiikassa on aina riski ja epäilys siitä, että toimijat pyrkivät edistämään omia etujaan. Siksi 
puolueettomuus on tärkeää. 

 

4. Pilotin toteutus ja yhteistyö 
 

4.1. Aluekoordinaattorin työtehtävät 
 

Aluekoordinaattorin tärkeimmät tehtävät olivat: 

 Matkailustrategian tekeminen 

 Yritysten sitouttaminen yhteistyöhön 

 Kuntien sitouttaminen yhteistyöhön 

 Lisärahoituksen varmistaminen 

 Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n käynnistymisen varmistaminen 
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Lisäksi tehtiin hyvin laaja joukko muita työtehtäviä yhteistyön ja matkailuelinkeinon edistämisen 
puitteissa. 
 

4.1.1. Matkailustrategia 
 
Matkailustrategia on työkalu jonka avulla kehittämistä ohjataan pitkällä aikajänteellä. 
Kehittämistoiminta on jatkuvia valintoja. Laajalla, useamman kunnan alueella on tärkeätä, että on 
olemassa ohjaava ylätason strategia. Ideaali tilanne on se, että alueen kunnat ja alueen yritykset 
pohjaavat omat strategiansa ylätason strategiaan. 

 
Strategia valmistui kesäkuussa 2013. Prosessi on kuvattuna tässä: 

 04.10.2012 Matkailustrategian työseminaari Fiskars – avoin kaikille 

 31.10.2012 Matkailustrategiatyöryhmän ensimmäinen kokoontuminen Kisakalliossa 

 14.11.2012 Matkailustrategiatyöryhmän toinen kokoontuminen Hangossa 

 28.11.2012 Matkailustrategiatyöryhmän kolmas kokoontuminen Lohjalla 

 04.12.2012 Matkailustrategian työseminaari. Kylpylähotelli Päiväkumpu - avoin kaikille.  

 9.1.2013 Matkailustrategiatyöryhmän neljäs kokoontuminen Tammisaaressa 

 28.1.2013 Matkailustrategiatyöryhmän viides kokoontuminen Sommaröstrandissa 

 6.2.2013 Matkailustrategia kommentoitavaksi kaikille toimijoille 

 5.3.2013 Matkailustrategiatyöryhmän kuudes kokoontuminen Kisakalliossa 

 13.3.2013 Länsi-Uudenmaan Sparrausfoorumi - Matkailun signaalisessio - matkailustrategian 
käsittely 

 22.3.2013 Matkailustrategiatyöryhmän kommentit sähköpostilla 

 2.4.2013 Matkailustrategia hyväksyttäväksi kunnanhallituksiin (Lohja, Raasepori, Hanko, Inkoo, 
Siuntio, Kirkkonummi, Karkkila) 

 17.4.2013 Strategian käsittely kuntajohtaja kokouksessa - päätös viedä strategia 
kunnanhallituksiin 

 3.6.2013 Kaikki seitsemän kuntaa on hyväksynyt matkailustrategian kunnanhallituksissa. 

 18.6.2013 Tiedotustilaisuus ja strategian virallinen julkistaminen Billnäs Ruukissa 
 

Strategia hyväksyttiin seitsemässä alueen kunnan kunnanhallituksessa, joka on historiallinen saavutus. 
Tämä oli erittäin iso harppaus Länsi-Uudenmaan matkailulle. Tärkeää kokonaisuudessa oli se, että 
strategiaa ei tehty kirjoituspöytätyönä, vaan koko alue osallistui sen luomiseen ja sitä kautta 
sitoutuminen sen sisältöihin on täysin erilainen, kuin vain virkamiestyönä tehty toteutus. Olennaista 
on, että strategia tehtiin yritysvetoisesti ja työryhmän puheenjohtajana toimi yrityksen edustaja 
(Kylpylähotelli Päiväkummun johtaja Tero Eskola). Lohjan matkailupäällikkö Minna Ermala teki 
opinnäytetyön matkailustrategiaprosessista; https://publications.theseus.fi/handle/10024/62952 

 

4.1.2 Yritysten sitouttaminen yhteistyöhön 
 
Matkailualan erikoispiirre on se, että matkailija kuluttaa matkansa aikana matkailutuotteita laajasti 
eri palveluntarjoajilta. Hyvin harvoin kaikki raha jää yhden yrityksen käsiin (all inclusive rantakohteet 
esim. Kuubassa pääsevät melko lähelle tätä). Vaikka palveluntarjoajia on useita, on matkailijan 
kokemus kuitenkin yksi kokonaisuus. 
 
 

https://publications.theseus.fi/handle/10024/62952
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Toimijat ovat usein pieniä ja pienten toimijoiden resurssit markkinointiin ja laajojen 
tuotekokonaisuuksien rakentamiseen ovat rajallisia. Tästä syystä matkailualalla pitää rakentaa laajaa 
yhteistyötä, jotta matkailija löytäisi tiensä matkailukohteeseen. 
 
Länsi-Uudenmaan matkailustrategiaan kirjattiin kymmenen strategista tavoitetta. Näistä tärkein 
tavoite oli, että aluetta myydään ja markkinoidaan jatkossa yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä 
kaikkien matkailutoimialalla toimivien yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa. Tämä tarkoitti 
käytännössä yhteisen myynti- ja markkinointiyhtiön käynnistämistä.  
 
Syksyllä 2013 käynnistettiin laaja sitouttamiskampanja, jossa käytiin yrityksiä läpi yksitellen sekä 
järjestettiin yli 10 infotilaisuutta ympäri Länsi-Uudenmaan aluetta. Yrityksiä kontaktoitiin sähköpostilla, 
puhelimitse ja tapaamisissa. Lopputuloksena joulukuun 2013 alkuun mennessä yhteensä 25 alueen 
yritystä sitoutui yhteisen yhtiön (Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy – jatkossa Lumo) rahoitukseen 
ns. näkyvyyspakettien kautta. Tämä kampanja vei merkittävästi aikaa. 25 yritystä ei ollut niin paljon 
kuin tavoiteltiin, mutta toisaalta kyseinen määrä on hyvä kun ottaa huomioon, että mitään valmista ja 
konkreettista ei ollut yrityksille esittää. 

 
Infotilaisuudet 

 Raasepori 18.11 klo 17:00 - Vanha kaupungintalo, Kustaa Vaasan katu 10, 2 kerros, Tammisaari 

 Lohja 19.11 klo 17:00 - Novago Yrityskehitys Oy, Nummentie 12-14, 3 kerros, Lohja 

 Hanko 20.11 klo 13:00 - Hotel B8, Bulevarden 8, Hanko 

 Siuntio 21.11 klo 13:00 - Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirtintie 80, Siuntio 

 Kirkkonummi 26.11 klo 13:00 – ravintola Taikahetki, Ervastintie 2, Kirkkonummi 

 Lohja 27.11 klo 13:00 – Novago Yrityskehitys Oy, Nummentie 12-14, Lohja 

 Hanko 28.11 klo 17:00 – Hotel B8, Boulevarden 8, Hanko 

 Karjaa 2.12 klo 19:00 - Axxell, Ratakatu 75, II krs, huone A2.11, Karjaa 

 Karjalohja 3.12 klo 19:00 - Kylpylähotelli Päiväkumpu, Ylhäntie 1, Karjalohja 

 Inkoo 9.12 klo 18:00 - Café Wilhelmsdal, kirjasto, Ola Westmans allé 1, Inkoo 
 
Lisäksi aluekoordinaattori osallistui useisiin muihin kokouksiin, eri yhdistysten tapaamisiin, ym. Lumon 
tiimoilta pidettiin useita kymmeniä esityksiä. 
 

4.1.3 Kuntien sitouttaminen yhteistyöhön 
 
Kun edellä mainitut 25 yritystä olivat sitoutuneet yhteistyöhön, lähestyttiin alueen kuntia. Toiminnan 
vaikuttavuuden kannalta oli erittäin tärkeää, että rahoitusta saataisiin myös kuntasektorilta. Useiden 
eri tapaamisten ja keskusteluiden jälkeen Lohja, Raasepori, Hanko, Inkoo ja Siuntio sitoutuivat 
ostamaan Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:ltä palveluita yhdellä eurolla per kuntalainen 
seuraavien kolmen vuoden ajan. Päätökset tehtiin kuntien kunnanhallituksissa ja kunnanvaltuustoissa, 
joten prosessi oli melko pitkä ja haastava. Lopputuloksena Lumolle oli varmistunut kohtuullinen 
rahoituspohja keväällä 2014. 
 
Kuntapäättäjien kannalta on usein oleellista nähdä elinkeinokehittämiseen sijoitetun rahan 
vaikuttavuus. Tämä on tietenkin haasteellista. Eli jos kunta sijoittaa 5000 euroa matkailuun, niin millä 
aikajänteellä se tuo sijoitetun rahasumman takaisin kunnan kassaan. Näitä asioita voivat olla vaikkapa 
lisääntynyt yhteisövero, lisääntynyt kuntavero, työntekijöiden poistuminen työttömyyskortistosta, ym. 
Lisäksi tietenkin sijoituksesta seuraavat muut hyödyt, kuten lisääntyneen näkyvyyden kautta alueelle 
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muuttaneet asukkaat ja yritykset. Näitä lukuja on haastavaa esittää, mutta se on sitäkin tärkeämpää. 
Tätä varten voi olla järkevää palkata ulkopuolinen konsultti, jotta lukujen puolueettomuus voidaan 
varmistaa. 
 

4.1.4 Lisärahoituksen varmistaminen 
 
Lumon budjetti uhkasi kuitenkin jäädä liian pieneksi, ja siksi kartoitettiin eri rahoitusvaihtoehtoja. EU –
hankekauden vaihdos toi haasteita rahoituksen löytämiseen, mutta useiden neuvotteluiden ja 
selvitysten jälkeen päädyttiin hakemaan Uudenmaan liitolta maakunnan kehittämisrahaa. Toimijat 
tekivät hankehakemuksen ja se hyväksyttiin Uudenmaan liitossa keväällä 2014. 
 

4.1.5 Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n käynnistymisen varmistaminen 
 
Lumon toimintojen käynnistäminen vaati runsaasti tekemistä. Useat käytännön asiat vaativat 
suunnittelua. Käynnistysvaiheessa oli erittäin tärkeää, että otettiin kaikki rahoittajat (yritykset, kunnat 
ja Uudenmaan liitto) huomioon ja tehtiin päätöksiä puolueettomasti. Hyvästä rahoituspohjasta 
huolimatta mitään varmaa ei ollut, ennen kuin toiminta oikeasti käynnistyisi. Toimitilojen etsiminen, 
työkalujen varmistaminen, tilastoinnin käynnistäminen ja muut käytännön seikat työllistivät toimijoita. 
Lisäksi Lumon liiketoimintasuunnitelman hiominen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hiominen, 
hallituksen kokousten ja yhtiökokousten edistäminen, ym. tehtävät työllistivät. 
 
Kaikessa tekemisessä on äärimmäisen tärkeää avoimuus. On tärkeää tiedottaa kaikista toimista ja 
antaa kaikille mahdollisuus vaikuttaa. Lumon omistuspohjaa laajennettiin kevään 2014 aikana kaikille 
halukkaille, jotta voidaan osoittaa, että kyseessä ei ole yksittäisten yritysten omien tarkoitusperien 
ajaminen. Palveluntarjoajien kilpailuttaminen on myös tärkeää, jotta puolueettomuus ja avoimuus 
säilyvät.  

 

4.1.6 Muita toimenpiteitä 
 

Aluekoordinaattori on ollut mukana lukuisissa toimenpiteissä ja työryhmissä: 

 Länsi-Uudenmaan matkailutyöryhmä 

 Länsi-Uudenmaan matkailustrategian toteuttamistyöryhmät 

 Outdoors Finland yhteistyö 

 Culture Finland yhteistyö 

 MEK ja TEM yhteistyö 

 Länsi-Uudenmaan kuntien seutuviestintä yhteistyö 

 Selko ja KasvuKrat yhteistyö 

 ym. 
 

Aluekoordinaattori on tehnyt pilotointia yhteismarkkinointitoimenpiteistä lähinnä matkanjärjestäjä- ja 
mediavierailujen puitteissa: 

 Venäjä bloggarit kevät 2013 

 Venäjä matkanjärjestäjät alkukesä 2013 

 Ranskalainen lehdistö kesä 2013 

 Mek Eurooppalaiset matkanjärjestäjät syksy 2014 

 Outdoors Finland bloggarit kesä 2014 
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 USA lehdistö loppukesä 2014 
 

Aluekoordinaattori siis keräsi alueen yrityksiä yhteen, suunnitteli matkaohjelman, keräsi rahoitusta, 
neuvotteli yhteistyökumppaneiden kanssa ja valvoi, että prosessi meni kunnialla läpi. Tämä oli erittäin 
tärkeä vaihe kokonaisuuden kannalta. Konkreettisen yhteistyön kautta yritykset pääsivät tutustumaan 
toisiinsa ja toisaalta näkivät yhteistyön hyödyt. Käytännön tekeminen on aina parempi kuin teorisointi. 

 
Aluekoordinaattori on toteuttanut lukuisia eri tilaisuuksia. Näitä olivat esim: 

 Venäjä –seminaari Lohjalla joulukuussa 2013 

 Länsi-Uudenmaan loppuseminaari Tammisaaressa kesäkuussa 2014 

 Tulospohjainen kumppanuusmalli –esittely Lohjalla elokuussa 2013 
 
Aluekoordinaattori osallistui aktiivisesti myös muihin TouNet-hankkeen toimenpiteisiin yhteistyössä 
muun hanketiimin kanssa: 

 Tulospohjaisen kumppanuusmallin selvitys  

 Verkkokauppa ja muut sähköisen myynnin selvitykset  

 Seutuyhteistyö ja sen edistäminen  

 Ns. TouNet 2, eli uuden matkailuhankkeen selvittelytyöt  

 Johtoryhmätyöskentely ja ohjausryhmien kokoukset 
Muita työkokonaisuuksia olivat mm: 

 Seutukaupunkipilotin alaisen liikuntamatkailupilotin Novago -alueen yhteistyön edistäminen 

 Tilastointi oli tärkeässä osassa ja hankkeen aikana kerättiin laajasti tilastotietoa eri lähteistä. 
Tästä lopputuloksena oli Länsi-Uudenmaan matkailu lukuina –infograafi joka julkaistiin kesällä 
2014. 

 Oppilaitosyhteistyö – mm. Luksia ja TTS. Alueella toteutettiin mm. vastuullisen matkailun 
nykytilan kartoitus opiskelijan kanssa.  

 
Tiedottaminen on ollut toimenpiteiden keskiössä koko hankkeen ajan. Aluekoordinaattorin työn 
mahdollisesti keskeisin tehtävä on varmistaa, että kaikki toimijat ovat tietoisia alueella tapahtuvista 
oleellisista asioista. Hankkeen aikana toteutettiin tiedottamista ainakin seuraavilla tavoilla: 

 31 sähköpostitiedotetta (1400 jakelussa) 

 240 tykkääjää Facebookissa 

 Länsi.fi/lansiuudenmaanmatkailu nettisivut 

 Blogi (22 kirjoitusta) 

 LinkedIn –tili 

 Slideshare (49 esitystä) 

 Twitter 
 

Lisäksi tehtiin useita lehdistötiedotteita. Tämä poiki ainakin 38 lehti- / mediajuttua. Kaikkia juttuja ei 
huomaa, joten on hyvin mahdollista, että lehti ym. mediajuttuja on ollut enemmänkin. 
Tiedottamisessa onnistuttiin resursseihin nähden erittäin hyvin ja onnistunut tiedottaminen on myös 
ollut ehto sille, että kuvatut toimenpiteet ovat onnistuneet. On huomionarvoista, että tiedottamiseen 
ei käytetty juurikaan rahallisia resursseja. Suurin osa tiedottamisesta tapahtui käyttämällä ns. 
ilmaisohjelmia ja sosiaalista mediaa; sähköpostitiedotteet, facebook, twitter, ym. Tämä toki vei 
aluekoordinaattorin aikaa merkittävästi. 
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Työllistävien organisaatioiden sisäiset kokoukset ovat myös vieneet runsaasti aluekoordinaattorin 
aikaa. Pää-asiallinen työpaikka on ollut Novago, joten aluekoordinaattori on osallistunut Novagon 
tiimi-kokouksiin. Lisäksi Uudenmaan liiton ja Culminatumin eri tiimi- ym. kokoukset ovat vieneet aikaa.  
 

5. Pilotin tulokset ja jatkotoimenpiteet hankkeen päätyttyä 
 

Länsi-Uudenmaan osakokonaisuuden tehtävänä oli luoda uudenlainen verkostomainen yhteistyön 
malli. Tämän tehtävän pilotti suoritti erittäin hyvin. Kun hanke päättyy, on Länsi-Uudenmaan 
matkailualueella yhteinen matkailun alueorganisaatio ja sille on varmistettu rahoitus. Hankkeen 
päätyttyä ei ole suunniteltu toimenpiteitä aluekehittämisen näkökulmasta, mutta Lumo markkinoi 
aluetta jatkossa kokonaisuutena yhdessä yritysten kanssa. On kuitenkin erittäin oleellinen kysymys, että 
pitäisikö Länsi-Uudenmaan alueelle saada pysyvä matkailun aluekoordinaattori. Lumo on kuitenkin 
markkinointiorganisaatio; vaikka se edistää matkailua, on sen fokus hyvin erilainen kuin mitä 
aluekoordinaattori on tehnyt hankkeessa. 
 
Pilotin tuloksena alueen kunnat ja yritykset tuntevat toisensa huomattavasti aiempaa paremmin ja 
puheista on päästy konkreettisen tekemisen tasolle. Se on asia mistä pilotti voi olla ylpeä – juhlapuheet 
ovat siirtyneet oikeaan tekemiseen. 

 

6. Ongelmat ja suositukset 
 

Matkailun alueyhteistyö on haasteellista kaikkialla Suomessa. Tästä on lukuisia esimerkkejä. 
Matkailualan pirstaleisuus ja toimijoiden pienuus ovat asioita, jotka jarruttavat kasvua ja Länsi-Uusimaa 
ei ole poikkeus tässä asiassa. Ongelmia on siis paljon – eri kuntien erilaiset näkemykset kehittämisen 
panopisteistä ja yritysten täysin erilaiset tilanteet (esim. iso hotelliketju vs. pieni melontafirma). Haaste 
on myös alan kehityksen hitaus. Kun yritys sijoittaa x euroa, haluaa se nähdä tuloksen nopeasti. 
Matkailualalla ei kuitenkaan ole pikavoittoja, vaan tulokset näkyvät usein vasta vuosien päästä. 
Keskeisin ongelma on siis toimijoiden sitouttaminen toimintaan. Yhteistyötä tarvitaan, mutta kuka 
pystyy sijoittamaan rahaa toimintaan jonka tulokset näkyvät vasta vuosien päästä. 
 
Jotta matkailualueelle saadaan yhteistyötä aikaiseksi, on alueella oltava tahtotila yhteistyön 
tekemiselle. Lisäksi on tärkeää, että alueen yritykset haluavat kasvaa ja saada lisää asiakkaita. Asiat 
eivät aina ole näin. Eli aloita tahtotilan selvityksellä. Jos yhteistyöhalukkuutta ja kasvuhakuisuutta on 
olemassa, niin loppu on vain toteuttamista. Se, mistä rahaa kerätään ja miten sitä käytetään, on täysin 
tapauskohtaista.  
 
Asioita auttaa merkittävästi, jos matkailun nykytila tunnetaan hyvin. Matkailutilastojen laadinta voi olla 
haasteellista, mutta siihen kannattaa panostaa. Tilastojen avulla vakuutetaan rahoittajat ja toisaalta 
seurataan investointien vaikutusta.  
 
Suositukset 
Miten aluekoordinaattori onnistuu työssään, eli onnistuu sitouttamaan niin yritykset kuin julkiset 
toimijat yhteistyöhön? 

 Tiedä mistä puhut. Tunne ala, kerää tilastot, verkostoidu ja opi muilta alueilta hyvät käytännöt 
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 Tee yhteistyötä oleellisten tahojen kanssa. Asiat etenevät vain, jos päätökset viedään oikeisiin 
pöytiin (tässä Novago on ollut oikea toimintaympäristö). 

 Ole rehellinen. 

 Ole innovatiivinen. Tekemällä niin kuin ennen asiat eivät mene eteenpäin. 

 Puske eteenpäin vaikka on vaikeaa. 

 Kuuntele ja ota huomioon toimijoiden mielipiteet. 

 Älä välitä selkään puukottajista. 

 Ole valmis ajamaan tuhansia kilometrejä ja tekemään iltatöitä. 

 Valmistaudu siihen, että millään tekemisen mallilla et tule miellyttämään kaikkia. Muista pitää 
fokus. 

 Keskity tiedottamiseen. Edes lähimmät yhteistyökumppanisi eivät välttämättä pysy kärryillä 
tekemisistäsi. Toista tiedottamaasi asiaa useita kertoja. 

 Matkailuyritykset eivät ole yksi kokonaisuus, vaan kaikki ovat erilaisia ja kaikilla on eri tarpeet. 
Yksi ratkaisu ei toimi kaikille.  

 Älä valittele, että ”yritykset ovat passiivisia”. Jos tulee tällainen olo, olet epäonnistunut yllä 
mainituissa asioissa. 

 

7. Yhteenveto 
 

Hanke on yksiselitteisesti onnistunut tavoitteessaan.  
 
Ote hankesuunnitelmasta: 

 

Vaikutus 
Osaprojektin tuloksena alueen matkailu- ja palveluyritysten keskinäinen yhteistyö toimii olennaisesti 
nykyistä paremmin, kuten myös yritysten ja kuntien välinen yhteistyö. Parantuneen yhteistyön tuloksena 
matkailutulo kasvaa ja yritysten asiakasmäärät, liikevaihto ja kannattavuus kehittyvät. Uusi yhteistyön 
toimintamallin myötä alueelle kehittyy systemaattisesti uusia matkailupalvelukokonaisuuksia. 
Yhteistyömallia voidaan myöhemmin hyödyntää laajemmin palveluyritysten kehittämisessä ja 
integroimisessa koko Etelä-Suomen alueen matkailuun. 

 

 Yhteistyö toimii olennaisesti paremmin. Tästä osoituksena on mm. matkailustrategia ja Lumo 

 Matkailutulo on kasvanut, joskin se tuskin on hankkeen ansiota. Matkailutulon kasvu on prosessi 
joka vie aikaa. Hankkeen tulokset näkyvät vuosien päästä kasvaneena matkailutulona. 

 Lumon avulla alkaa syntymään uusia matkailupalvelukokonaisuuksia. 

 Yhteistyömallin hyödyntäminen muille alueille on toki mahdollista, mutta on erittäin tärkeää 
huomioida, että jokainen alue on erilainen. Kaikilla on eri taloustilanne, erilainen saavutettavuus, 
erilaiset yritykset, jne. Se mikä toimii Länsi-Uudellamaalla, ei välttämättä (todennäköisesti) toimi 
vaikkapa Posiolla. 

 
 


