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Vesistöt ja matkailupalvelut: mistä on kyse?
Suomen matkailun vahvuuksiin ja vetovoimatekijöihin kuuluvat muun muassa puhdas luonto, metsät, järvet
sekä sauna. Luontoa ja vesistöjä hyödynnetään erityisesti maaseutumatkailussa. (1.) Keski-Suomen vesistömatkailussa on edelleen paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, etenkin ympärivuotisissa palveluissa. Uusille
palveluntarjoajille ja monipuolisille palveluille, kuten yritysten yhteistyössä tuotetuille matkailupaketeille,
sekä kansainväliselle markkinoinnille olisi tilausta. (2).

Suomi on maailman vesistöisin maa
•
•
•

Yli 34 000 km² sisävesiä
56 000 yli hehtaarin kokoista järveä
647 jokea

•
•
•

52 500 km² merialuetta
336 000 km rantaviivaa
noin 76 000 yli hehtaarin kokoista,
helposti saavutettavaa saarta (1).

Ympäristömerkeillä ja sertifioinneilla lisäarvoa
Ympäristömerkeillä ja sertifioinneilla voi luoda lisäarvoa omalle palvelulleen. Etenkin kansainväliset asiakkaat
arvostavat merkkejä ja sertifiointeja kovasti ja niitä tulee käyttää myös markkinoinnissa hyödyksi. Suomessa
on lähtökohtaisesti korkea taso ympäristöasioissa, joten useinkaan sertifikaatin tai ympäristömerkin
saamiseksi ei tarvitse tehdä kovin suuria muutoksia. (2.)
Ympäristömerkkien ja sertifiointien kriteerejä sekä tuotteistamisen työkaluja matkailupalvelujen järjestäjille
on listattu hyvin esimerkiksi Business Finlandin verkkosivuilla (3). Palvelujen suunnittelussa kannattaa
huomioida myös kansainväliset kestävän matkailun päätavoitteet (4).

Rahoitusta on saatavilla
Yrittäjän on mahdollista saada rahoitusta liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen eri tahoilta. Tällaisia
tahoja ovat esimerkiksi Leader-ryhmien rahoitukset, pankkilainat sekä ELY -keskusten rahoitukset. Rahoitusta
tarjoavia tahoja löytyy lisää mm. yrityksen perustaminen.net -verkkosivuilta. (5).
Kansalliset ja maakunnalliset matkailun tavoitteet vaikuttavat rahoituksen saamiseen. Suomen kansallinen
matkailustrategia, “Yhdessä enemmän -kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun”, painottaa
vuosien 2019-2028 aikana kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukemista, digitalisaation muutokseen
vastaamista, saavutettavuuden kehittämistä sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistamista.(6). Maakunnallisista tavoitteista kertoo Keski-Suomen osalta Keski-Suomen liitto (7).
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