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1 Taustaa 

1.1 Maaseutu ja matkailu 
 
Maa-ja metsätalouden on viimeisten vuosikymmenten aikana vähentynyt, mikä on merkinnyt maa-
seutualueiden työpaikkojen ja väestön vähenemistä. Maaseutumatkailu nähdään yhtenä potentiaali-
sena kasvualana Keski-Suomen maaseutualueilla. Matkailulla katsotaan olevan positiivisia vaikutuksia 
maaseudun elinvoimaisuuteen. Matkailu tarjoaa uusia työpaikkoja maaseudulle ja samalla se lisää ky-
syntää alkutuotannolle ja muulle yritystoiminnalle. Matkailulla katsotaan olevan myös myönteisiä vai-
kutuksia paikalliselle kulttuurille ja alueen identiteetin vahvistumiselle.  
 
Maaseutumatkailuyritykset, kuten yleisemminkin maaseudulla sijaitsevat yritykset, ovat valtaosaltaan 
pieniä perheyrityksiä: pien- tai mikroyrityksiä. Tämä asettaa omat haasteensa alan kehittämiselle. 
Pienten yritysten on vaikeuksia vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja kehittää toi-
mintaansa kasvun vaatimalla tavalla. Pienten yritysten yhteistyö ja verkostoituminen nähdään merkit-
tävänä keinona kehittää ja kasvattaa toimintaansa, erityisesti kansainvälisille markkinoille pyrittäessä. 
 
Virtaa vientiin ja verkostoihin -hankkeen keskeisenä tehtävänä on edistää keskisuomalaisten maaseu-
tumatkailun alalla toimivien mikroyritysten liiketoiminnan kehittymistä sekä liiketoimintamahdolli-
suuksien syntymistä verkostoitumis- ja kansainvälistymistoimenpiteiden avulla. Hankkeen tavoitteena 
on siis kehittää Keski-Suomen maaseutumatkailun mikroyritysten kansainvälistymistä sekä verkostoi-
tumista (yhteistyötä) ja tätä kautta parantaa niiden myyntiä ja markkinointia.  
 
Yritystoiminnan kehittämiseksi on tarpeen kartoittaa maaseutumatkailuyritysten tilannetta ja niiden 
kehittämistarpeita. Keskeisiä asioita kartoituksessa ovat maaseutumatkailuyritysten kansainvälistymi-
sen ja yritysten yhteistyön/verkostoitumisen nykytila sekä näiden kehittämisen mahdollisuudet ja es-
teet.  
 

1.2 Keski-Suomen maaseutumatkailun kehitys 
 
Keski-Suomen matkailun tilannetta ja kehitystä voidaan tarkastella majoitustilastojen avulla.  Maakun-
nan matkailijoiden määrien muutokset noudattelevat pitkälti koko maanmatkailijoiden määrissä ta-
pahtuvia muutoksia. Tämä näkyy siinä, että Keski-Suomen markkinaosuus koko maan yöpymisistä on 
pysynyt suhteellisen vakaana 2000-luvulla – tosin 2010 jälkeen on havaittavissa lievä laskeva trendi.  
 
Kuviossa 1 on esitetty kokonaisyöpymiset vuosilta 2005–2016 kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoi-
den osalta. Yöpymiset on eritelty myös majoitusmuodon mukaan: hotellimajoitus ja muu majoitus. 
Yöpymistilastojen mukaan valtaosa Keski-Suomen matkailijoista on kotimaisia matkailijoita. Tämä nä-
kyy niin hotellimajoituksen (kotimaisten matkailijoiden osuus keskimäärin noin 85 %) kuin muun ma-
joituksen (keskimäärin noin 90 %) osalta.  
 
Keski-Suomen markkinaosuus koko maan yöpymisistä ollut noin 5–6 prosenttia, mikä vastaa maakun-
nan suhteellista osuutta Suomen taloudesta. Kotimaisia matkailijoita on selvästi enemmän niin abso-
luuttisesti kuin suhteellisestikin. Markkinaosuus on kotimaistista hotelliyöpyjistä noin 7 prosenttia ja 
muun majoituksenkin osalta 4–5 prosenttia (laskusuunnassa viime vuosina). Sen sijaan ulkomaisten 
matkailijoiden markkinaosuus on hotelliyöpymisistä pudonnut lähes 4 prosentin osuudesta 2,5 pro-
senttiin ja muun majoituksen osuus on pysytellyt tarkastellun ajanjakson aikana 2 prosentin vaiheilla. 
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Kuvio 1  Kotimaiset ja ulkomaiset yöpyjät Keski-Suomessa 2005–2016 
 
Maaseutumatkailua voidaan tilastojen perusteella tarkastella parhaiten muun majoituksen avulla. Jy-
väskylän ulkopuolinen maakunta kattaa noin 85 prosenttia muun majoituksen tarjoamista vuodepai-
koista ja leirintäalueet vieläkin suuremman osan. 
 
Edellä esitettiin jo lukuja maakunnan kotimaisten ja ulkomaisten yöpyjien markkinaosuuksista hotel-
lien ja muun majoituksen osalta. Seuraavaksi verrataan Keski-Suomen ja kolmen lähimaakunnan mark-
kinaosuuksia koko maan yöpymisistä.  Keski-Suomen ja Pohjois-Savon osuudet ovat hyvin lähellä toi-
siaan: Keski-Suomessa on hieman enemmän kotimaisia yöpyjiä kuin Pohjois-Savossa ja toisaalta vä-
hemmän ulkomaisia yöpyjiä. Pirkanmaa ja Etelä-Savo vetävät selkeästi enemmän matkailijoita kuin 
Keski-Suomi. Erityisesti silmiinpistävää on Etelä-Savon ulkomaisten matkailijoiden suhteellisen suuri 
markkinaosuus koko maan yöpyjistä. Vuoden 2012 muutos tilastoinnissa näkyy selvästi Etelä-Savon 
lukemissa, kun taas muiden maakuntien osalta vastaavaa ”kasvua” ei näy.1  
 
Keski-Suomen lukuja ulkomaisten matkailijoiden osalta voi osin selittää maakunnan sijainnilla. Etäisyys 
rajoista, satamista ja Helsingistä vaikuttaa maakunnan matkailukohteiden saavutettavuuteen. Poh-
jois-Savon osalta tilanne on tältä osin saman kaltainen.  

                                                             
1 Majoitustilaston kohdejoukko laajeni EU:n matkailutilastoasetuksen (EU) N:o 692/2011 vaikutuksesta: kohde-
joukko laajennettiin majoitusliikkeillä, joissa on alle 10 huonetta tai mökkiä mutta vähintään 20 vuodepaikkaa 
tai sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunupaikkaa. 
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Kuvio 2  Kotimaisten ja ulkomaalaisten yöpyjien osuudet Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, 

Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla 2005–2016 – muu majoitus, % 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Yöpymisosuudet 2005-2016, ilman hotelliyöpymisiä
kotimaa

Pirkanmaa

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Keski-Suomi

%

vuosi 

0

2

4

6

8

10

12

14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Yöpymisosuudet 2005-2016, ilman hotelliyöpymisiä
ulkomaat

Pirkanmaa

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Keski-Suomi

%

vuosi



4 
 

 
Toisaalta voidaan pohtia, perustuuko Etelä-Savon selvästi korkeammat ulkomaalaisten matkailijoiden 
osuudet sijainnillisiin tekijöihin vai onko taustalla muitakin tekijöitä. Esimerkiksi saksalaisten lomamat-
kailijoiden kohteena Järvi-Suomen alue on joka viidennellä (eli Suomen matkailualueista toiseksi suo-
situin - Helsingin seutu suosituin). Huomattavaa on se, että Järvi-Suomen alueella matkat suuntautu-
vat yli kaksi kertaa useammin Savonlinnan ja Mikkelin seuduille kuin Jyväskylän, Kuopion, Joensuun ja 
Lappeenrannan seuduille. (Visit Finland matkailijatutkimus 2015: Saksa) 
 
Saksalaisten kiinnostus (kaksi kolmesta kiinnostunut) kulttuurikohteista selittänee osin edellä mainit-
tua matkojen suuntautumista. Kulttuurikohteita ja -tapahtumia on tarjolla myös Järvi-Suomen vähem-
män vierailluilla alueilla. Lisäksi muita keskeisiä kiinnostuksen kohteita, kuten aktiviteetit ja sauna, on 
tarjolla kaikilla Järvi-Suomen alueilla. Toisaalta Saimaan-alueella on toimittu aktiivisesti matkailun 
alalla jo pidemmän ajan: mm. tutkimus- ja selvitystyö, hanketoiminta ja markkinointi. Saimaan alue 
on ollut vahvasti esillä myös Visit Finlandin sivuilla. Näillä saattaa olla vaikutusta siihen, että Savonlin-
nan ja Mikkelin seudut ovat saaneet saksalaiset vapaa-ajan matkailijat kiinnostumaan kyseisten seu-
tukuntien matkailutarjonnasta.    
 
Matkailumaana Suomi on viime vuosina noussut positiivisesti esiin kansainvälisissä arvioissa. Ulko-
maisten matkailijoiden määrä onkin ollut kasvussa ja matkailuala kasvussa. Tähän kasvuun mukaan 
pääseminen edellyttää maakunnalta panostusta matkailun kehittämiseen. Keski-Suomen matkailuun 
on panostettu viime vuosina ja ala on nostettu yhdeksi maakunnan kehittämiskärjeksi (Keski-Suomen 
maakuntaohjelma 2018 -2021. Luonnos 2.10.2017). Keski-Suomen matkailustrategiassa on asetettu 
maakunnan matkailun kehittämisen painopisteet ja tavoitteet. Tavoitteena on kasvattaa maakunnan 
osuutta matkailijoista (majoitusvuorokausista) ja kaksinkertaistaa kansainvälisten matkailijoiden 
määrä.  
 
Kansainvälistyminen tarjoaa myös maaseutumatkailulle mahdollisuuksia kasvuun. Meneillään olevissa 
maaseutumatkailuhankkeissa painotetaankin yritysten kansainvälistymistä sekä yhteistyön ja verkos-
toitumisen hyödyntämistä. Kotimaisten matkailijoiden osuus on kuitenkin niin merkittävä, että on 
syytä panostaa niin matkailupalvelujen tarjontaan kuin myyntiin ja markkinointiin myös kotimaisille 
matkailijaryhmille ja -segmenteille. Kotimaisten ja ulkomaisten maaseutumatkailijoiden odotukset ja 
toiveet eroavat toisistaan: suomalaisille maaseutumatkailijoille mökki, sauna ja rauha ovat ensisijaisia, 
kun taas ulkomaaliaset matkailijat haluavat erilaisia palveluita ja ohjelmaa lomaillessaan (Pesonen & 
Komppula, 2010). 
 
   

2 Selvityksen tavoitteet ja toteutus 

2.1 Tavoitteet 
Virtaa vientiin ja verkostoihin -hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden suuntaa-

miseksi katsottiin tarpeelliseksi kartoittaa keskisuomalaisten maaseutumatkailuyritysten tilannetta 

erityisesti kansainvälistymisen ja verkostoitumisen näkökulmasta. Selvityksessä tarkastellaan maakun-

nan matkailun kehitystä ja tilannetta tilastojen ja aiempien selvitysten pohjalta. Yrityksiin kohdistuvan 

tiedonhankinnan avulla saadaan tarkempaa tietoa yritysten tilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja 

kehittämistarpeista.   

Selvityksen tavoitteena on siis tuottaa tietoa Keski-Suomen matkailun kehityksestä ja erityisesti maa-

seutumatkailuyrityksistä, niiden verkostoitumisesta ja kansainvälistymisestä.  Oleellista on kartoittaa 

myös yritysten näkemykset omista vahvuuksistaan ja kehittämistarpeistaan. Nämä tiedot ja arviot tar-

joavat pohjaa erilaisten aktivointi- ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelulle ja toteutukselle. 
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2.2 Selvityksen toteutus 
Tiedonhankinta toteutettiin nettikyselyllä, joka kohdennettiin Keski-Suomen maaseutumatkailuyrityk-

sille. Kysely tehtiin webropol-ohjelmalla ja välitettiin Keski-Suomen maaseutumatkailuyrityksille niistä 

kootun sähköpostilistan avulla. Kyselyä testattiin ennakkoon hankkeen ensimmäisessä Kick off -tilai-

suudessa (15.5.2016), jossa kyselyluonnos jaettiin tilaisuuteen osallistuneille maaseutumatkailuyrityk-

sille.  

Yrityskysely toteutettiin kyselylomakkeella, jossa kysymykset olivat pääosin strukturoituja (=kysymyk-

siin on annettu valmiit vastausvaihtoehdot). Kysely jakaantui kuuteen pääkohtaan: vastaajan tiedot, 

yrityksen tiedot, alan kilpailutilanne ja yrityksen kilpailuasema, tulevaisuuden näkymät, yhteistyö ja 

verkostoituminen sekä kansainvälisyys/kansainvälistyminen (kyselylomake liite 1).  

Postituslistan korjausten jälkeen kyselyn kohdejoukoksi muodostui 472 maaseutumatkailuyritystä, 

joille kysely välitettiin. Kyselyn saaneista 133 (28 ,2 %) on avannut linkin ja vastauksia saatiin 55 (11,7 

%; linkin avanneista 41,4 %). Vastausaktiivisuus jäi melko matalaksi, mutta on jokseenkin ”normaali” 

yrityskyselyissä. Kyselyyn vastaamista pyrittiin lisäämään ottamalla puhelimitse yhteyttä yrittäjiin – 

menettely toi muutaman vastaajan lisää ja osoitti toisaalta, että osa listalla olleista yrityksistä oli ko. 

ajankohtana ”tauolla”.     

Yrityskyselyn lisäksi selvityksen tavoitteena on myös tuottaa tietoa Keski-Suomen maaseutumatkailun 

tilasta verrattuna lähimaakuntiin matkailutilastojen ja matkailua koskevien tutkimusten avulla. Näitä 

tuloksia on tarkasteltu jo edellä raportin luvussa 1.2. 
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3 Keski-Suomen maaseutumatkailuyritykset: yrityskyselyn tuloksia 

3.1 Yrityskyselyyn vastanneet 

 
Pääosa kyselyyn vastanneista olivat yrittäjiä, noin 90 %. Suuremmista yrityksistä vastaajina oli toimi-

henkilöitä: yritysten myynnistä ja markkinoinnista tai taloushallinnosta vastaavia. Naisia vastaajista oli 

60 % ja miehiä 40 %. Vastaajien ikäjakauma painottui vahvasti keski-ikäisiin ja vanhempiin ikäluokkiin: 

vajaa viidennes oli alle 45 vuotiaita, puolet vastaajista on iältään 46–60 vuotta ja 30 % yli 60 ikävuoden. 

Sukupolven vaihdos on ajankohtainen – alle 10 vuoden aikana – noin 40 prosentilla yrityksistä. Vas-

taajista noin 55 % oli ammattikoulun tai -opiston käyneitä, yliopiston tai ammattikorkean tutkinnon 

tehneitä vastaajista oli 37 prosenttia. 

Alueellisesti kyselyyn vastanneita kertyi kaikilta seutukunnilta seuraavasti: Jyväskylän seutukunta 17, 

Jämsän seutukunta 11, Keuruun seutukunta 10, Joutsan seutukunta 9 ja pohjoiset seutukunnat (Saa-

rijärven-Viitasaaren sk, Äänekosken sk) 12. 

Vajaalle kolmannekselle vastanneista yrityksistä matkailu on päätoimiala. Lisäksi matkailu on tärkeä 

osa yrityksen toimintaa noin 40 prosentille vastanneista. Lopuille, noin 30 prosentille vastanneista 

matkailu on lähinnä sivuelinkeino. 

Kyselyyn vastanneet yritykset ovat pieniä: kaksi kolmesta työllistää 1-3 henkilöä ja vuotuinen liike-

vaihto jää puolella vastanneista yrityksistä alle 50000 euron. Neljännes vastanneista yrityksistä työllis-

tää enemmän kuin 3 henkilöä, ja liikevaihto on noin 30 prosentilla vastanneista yli miljoonan euron. 

Yritysten keskimääräinen käyttöaste viime vuosina on ollut kahdella kolmesta alle 50 prosenttia ja joka 

kymmenes on yltänyt yli 70 prosentin käyttöasteeseen.  

 

3.2 Vastanneet yritykset: vahvuudet, kilpailukyky ja kehittämistarpeet 
Yritykset ja niiden vahvuudet 

Yrityksistä valtaosa tarjoaa majoituspalveluja, noin 75 prosenttia vastanneista.  Hieman yli puolet vas-

tanneista tarjoaa ravitsemuspalveluja ja ohjelmapalveluja. Lisäksi muita palveluja (”ohjelmapalve-

luja”) tarjoaa noin viidennes yrityksistä.  

Toiminta on ympärivuotista kolmella neljästä yrityksestä (73 %) ja kausiluonteista neljänneksellä. Kau-

siluonteisesti toimivilla yrityksillä toiminta painottuu vahvasti kesään, myös ympärivuotisesti toimivilla 

yrityksillä kesä on tärkein sesonki (= 45 %). Muiden vuodenaikojen osalta toiminta on suhteellisen 

tasaista (15-20 %).  

Yrityksistä yli puolet näkee tarpeelliseksi laajentaa toimintaansa huomattavasti lähivuosina ja noin 

neljännes ei tavoittele toimintansa laajentamista. Merkittävimpinä keinoina toiminnan kasvattami-

sessa ovat markkinoinnin lisääminen, yhteistyön lisääminen ja ympärivuotiseen toimintaan panosta-

minen. Toiminnan laajentaminen vaatii yrityksiltä myös jonkin verran investointeja mm. majoitustiloi-

hin ja ohjelmapalveluihin. 
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Kuvio 3 Yritysten arviot toimintaympäristöstään, vastanneiden osuus % 

 

Yritykset arvioivat omaa yritykseen ja sen toimintaympäristöön liittyviä tekijöitä. Lähes kaikki vastaajat 

(98 %) arvioivat luonnon ympäristö erittäin hyväksi (71 %) tai hyväksi (27 %). Myös liikenteellistä si-

jaintia valta osa vastaajista piti vähintäänkin hyvänä, noin 74 %. Lähialueen palvelutarjontaa ja kult-

tuuriympäristöä ei arvioitu yhtä hyviksi kuin edellä mainittuja tekijöitä – tosin yli puolet vastaajista 

arvioi nämäkin tekijät vähintään hyviksi. Yritykseen liitettävistä tekijöistä monipuolisuus ja joustavuus 

arvioitiin korkeammalle tasolle kuin yrityksen kapasiteetti. Lähes 80 prosenttia vastaajista arvioi yri-

tyksen monipuolisuuden ja joustavuuden hyväksi, kun yrityksen majoitus ym. kapasiteetin hyväksi ar-

vioineiden osuus oli noin 60 %.   

Samat asiat kuin edellä nousevat vahvuuksina esiin myös avoimissa vastauksissa, jossa yritykset esit-

tivät keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Merkittävimmiksi kehittämistarpeiksi yritykset 

näkevät markkinoinnin, tuotekehityksen ja toimitilojen kohentamisen. 

Maaseutumatkailuyritysten toimintaan vaikuttavina tekijöinä selvitettiin kyselyssä myös, millaiseksi 

yritykset ovat kokeneet saamansa julkisen tuen ja arvostuksen maakunnassa.  Maakunnallisten ja seu-

dullisten/kunnallisten toimijoiden osalta arviot painottuvat hyvään ja tyydyttävään ”arvosanaan”. 

Kriittisimmin yritykset suhtautuivat maaseutumatkailun saamaan julkiseen rahalliseen tukeen: kol-

mannes vastaajista antoi arvioksi huono ja hyväksi tuen koki noin neljännes vastaajista. Jyväskylän ja 

Keuruun seutukunnan alueen yritykset antoivat muita paremmat arviot rahallisesta tuesta. Seutukun-

tien erot eri osioiden suhteen eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. 
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Kuvio 4 Yrityksen kilpailu kilpailijoiden sijainnin mukaan, vastanneiden osuus %  

Kilpailu koetaan maaseutumatkailussa kohtalaisena: 60 prosenttia vastaajista piti alan kilpailua koh-

talaisena, neljännes kovana ja loput (16 %) vähäisenä.  Kilpailu lähialueilta koetaan kovemmaksi kuin 

etäisempi kilpailu (ks. kuvio 4) – lähiseudun ja maakunnan matkailuyritykset nähdään useammin kil-

pailijana kuin muualla maassa ja ulkomailla sijaitsevat matkailuyritykset. Tämä yritysten näkemys voi 

olla yhtenä esteenä yhteistyön aikaan saamisessa matkailuyritysten kesken. 

Yritykset arvioivat myös omaa kilpailukykyään liiketoiminnan eri osa-alueiden suhteen. Vastanneista 

yrityksistä suuri osa piti kilpailukykyään jokseenkin hyvänä hintojen ja palvelutarjonnan suhteen. Myös 

uudistumiskyvyn suhteen arviot kilpailukyvystä olivat pääosin positiivisia. Kilpailun kannalta ongelmal-

lisempina nähdään markkinointi ja jossain määrin myös henkilöstöresurssit ja toimitilat.  
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Kuvio 5 Yritysten arvio kilpailukyvystään eri osa-alueilla, vastanneiden osuus %  

 

Markkinoinnin ongelmat nousevat esiin kyselyssä useammassa yhteydessä. Sama kehittämistarve on 

noussut esiin myös ”Virtaa vientiin ja verkostoihin” -hankkeen puitteissa syntyneiden yritysryhmien 

tavoitteissa. Toiminnan tehostaminen ja laajentaminen edellyttävät monilta maaseutumatkailuyrityk-

siltä panostusta digitalisointiin erityisesti markkinoinnin ja myynnin osalta.  

Maaseutumatkailuyritykset ja myös vastanneet yritykset ovat valtaosaltaan pieniä yrityksiä, joissa 

henkilöstöresurssit rajoittuvat usein yrittäjään tai yrittäjäpariin. Yrittäjien ammattitaidoista huoli-

matta vähäiset henkilöstöresurssit rajoittavat yritysten mahdollisuuksia mm. osallistua aktiivisesti eri-

laisiin kehittämishankkeisiin, joiden avulla yritykset voisivat saada lisäresursseja yrityksen kehittämi-

seen.  

Avovastauksissakin useat yritykset katsoivat tarpeelliseksi kohentaa ja /tai laajentaa toimitilojaan. Eri-

tyisesti toimintaansa laajentamaan pyrkivillä yrityksillä oli tarvetta investoida toimitiloihin. Siitä huo-

limatta, että monilla yrityksillä käyttöaste on jäänyt melko matalaksi aiempina vuosina, aikovat useat 

laajentaa toimintaansa kapasiteettiaan lisäämällä ohjelma- ja sesonkipalveluja. Kilpailuasetelmista 

huolimatta myös yhteistyön lisääminen nähdään tärkeänä tekijänä toiminnan laajentamisessa. 

 

3.3 Yhteistyö ja verkostoituminen 
Yhteistyö ja verkostoituminen oli yksi yrityskyselyn keskeisistä teemoista. Maaseutumatkailun kehit-

tymisen yhtenä mahdollisuutena pidetään yritysten välisen yhteistoiminnan lisääntyminen ja syven-

täminen.  Tästä syystä asiaa selvitettiin kyselyssä laajasti eri näkökulmista. Kyselyyn vastaamisen ajan-

kohtana noin 30 % vastaajista ei ollut yhteistyössä ja 45 % ei ollut mukana verkostoissa. 
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Valtaosalla kyselyyn vastanneista yrityksistä on kokemusta niin yhteistyöstä kuin verkostoista. Koke-

musta yhteistyöstä oli 82 prosentilla vastaajista ja verkostoista 75 prosentilla. Yhteistyössä olleista yri-

tyksistä noin 80 prosenttia piti kokemuksiaan myönteisinä. Vastaavasti kokemukset verkostoista olivat 

myönteisiä 60 prosentilla eli 40 prosentilla vähemmän myönteisiä. Kielteisiä kokemuksia yhteistyöstä 

ja verkostoista oli vain muutamalla yrityksellä. 

Valtaosa vastaajista näkee yhteistyön tarpeellisena. Se kuinka laajaa ja tiivistä yhteistyötä tavoitellaan, 

vaihtelee niin yrityksien keskuudessa kuin toiminnan osa-alueiden osalta.  Yritysten kokema yhteis-

työn tarve eri tahojen kanssa osoittaa, että noin viidennes vastanneista yrityksistä ei näe juurikaan 

yhteistyölle tarvetta. Vastaukset yhteistyön tarpeesta eri tahojen välillä korreloivat vahvasti keske-

nään. Yhteistyö nähdään erityisen tarpeellisena muiden yritysten ja erityisesti matkailualan yritysten 

kanssa, myös muiden tahojen kanssa yhteistyö koetaan laajasti tarpeellisena. 

 

 

Kuvio 6 Yhteistyön tarve eri tahojen kanssa, vastanneiden osuudet %. 

 

Yhteistyön tarpeellisuus toiminnan eri osa-alueilla vaihtelee huomattavasti. Tämänkin kysymyksen 

osalta on nähtävissä voimakas yhteys tarpeesta yhteistyöhön eri osa-alueilla. Yhteistyölle nähdään 

tarvetta erityisesti myynti- ja markkinointipalveluissa. Eri kokoisten yritysten välillä ei ole tilastollista 

eroa, mutta pienimpien yritysten joukossa on enemmän niitä, jotka eivät koe yhteistyötä erityisen 

tarpeellisena. Tämän tuloksen taustalla on nähtävissä se, että tässä joukossa on sivutoimisia matkai-

luyrityksiä ja/tai niillä ei ole tavoitteena kasvattaa toimintaansa. 
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Kuvio 7 Yhteistyön tarpeet toiminnan eri osa-alueilla, vastanneiden osuudet %. 

 

Yhteistyön esteiden tarkastelu tuo jo aiemmin esille nousseen tuloksen: noin viidennes yrityksistä ei 

näe tarvetta yhteistyölle. Merkittävimpänä esteenä yhteistyölle nähdään sopivien kumppaneiden löy-

tyminen. Syitä tähän voidaan hakea useammasta tekijästä. Pienten yritysten on vaikea irrottaa resurs-

seja (yrityksen toiminnasta) yhteistyön rakentamiseen. Tällä on vaikutusta myös yhteisten tavoittei-

den ja toimintatapojen hakemiseen. Aiemmin esitetty kilpailuasetelma ei myöskään ole omiaan luo-

maan edellytyksiä yhteistyölle. Sopivien yhteistyökumppaneiden löytyminen voi olla vaikeaa myös 

siksi, että lähialueella ei ole kasvuhakuisia yrityksiä (vrt. edellä käsitelty yhteistyön tarpeellisuus).  
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Kuvio 8 Millaisia esteitä yhteistyölle / verkostoitumiselle nähdään, vastanneiden osuudet %. 

Kaikesta edellä esitetystä huolimatta suuri joukko maaseutumatkailuyrityksiä pitää yhdessä tekemistä 

tarpeellisena. Yhteistyö nähdään laajasti voimavarana, joka tarjoaa yrityksille paremmat mahdollisuu-

det yritystoiminnan kehittämiseen ja toiminnan laajentamiseen. Erityisesti yritykset, jotka pyrkivät 

laajentamaan toimintaansa myös kansainvälisille markkinoille, näkevät yhteistyön keinona vastata ul-

komailta tulevaan kysyntään. Yhteistyön onnistuminen edellyttää siihen osallistuvilta yhteistyöosaa-

mista, yhteisten tavoitteiden asettamista ja pelisääntöjen noudattamista (luottamus on tärkeä tekijä 

onnistuneelle yhteistyölle). Ongelmana voidaan pitää sopivien yhteistyökumppaneiden löytymistä. 

Tämän asian osalta hanketoiminta saattaa antaa yhden väylän yhteistyökumppaneiden hakemiselle. 

 

3.4 Yritysten kansainvälistyminen 
Virtaa vientiin ja verkostoihin hankkeen keskeinen tavoite on tukea ja aktivoida maaseutumatkai-

luyritysten kansainvälistymistä. Kyselyllä pyrittiin selvittämään Keski-Suomen maaseutualueilla sijait-

sevien matkailuyritysten kansainvälistymistä: kansainvälistymisen nykytilaa, valmiuksia, tavoitteita ja 

kehittämistarpeita. Kansainvälistymisen nykytilaa tarkastellaan asiakasrakenteen ja yritysten markki-

noinnin kohdealueiden ja markkinakanavien avulla.  

Vastanneiden yritysten asiakaskunnasta valtaosa on kotimaisia asiakkaita.  Yritysten asiakkaista kes-

kimäärin lähes kolmannes (32,5 %) tulee lähialueilta, muualta maakunnasta noin viidennes (19,1 %), 

muualta Suomesta reilu kolmannes (37 %) ja ulkomailta noin joka kymmenes (12 %). Luokiteltu asia-

kasrakenne osoittaa selkeästi (kuvio 6), että pääosalle yrityksistä kotimaiset asiakkaat ovat päätulon-

lähde.    
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Kuvio 9  Yritysten asiakasrakenne  

 

Maakunnasta (lähialue + muu maakunta) tulevat asiakkaat ovat merkittävin ryhmä noin kahdelle kol-

mesta – osuus yli 40 % asiakkaista. Kotimaisten asiakkaiden osuus on puolella yrityksistä yli 90 pro-

senttia ja yli 80 % yhdeksällä yrityksestä kymmenestä. Ulkomailta tulevien asiakkaiden osuus on yli 20 

prosenttia reilulla neljänneksellä yrityksistä ja yli 40 prosentti ulkomaalaisia asiakkaita on ollut vain 

neljällä vastanneista yrityksistä (7,7 %). Ulkomaisten asiakkaiden lähtömaana mainitaan useimmiten 

Venäjä. Keski-Euroopan maat (ja etenkin Saksa) on toiseksi eniten mainittu asiakasryhmä, myös Ruot-

sista ja Balttian maista tulevat asiakkaat ovat monen yrityksen listalla. 

Vastanneiden yritysten asiakasrakenne ei ole yllättävä, kun ottaa huomioon yritysten markkinoinnin 

kohdentumisen. Pääosin markkinointia on kohdennettu kotimaahan. Vain muutama yritys on panos-

tanut erityisesti ulkomaille kohdennettuun markkinointiin ja noin viidennes on panostanut kohtalai-

sesti ulkomaan markkinointiin. Ulkomaille suuntautuvan markkinoinnin keskeisimmät alueet ovat 

Keski-Eurooppa ja Venäjä. Muutama yritys olisi jatkossa kiinnostunut suuntaamaan markkinointiaan 

myös Aasian maihin.   
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Kuvio 10  Yritysten markkinoinnin kohdentaminen, vastanneiden osuudet %.  

 

Muutamalla yrityksellä ei ole omia nettisivuja ja pelkästään suomenkieliset kotisivut on reilulla kol-

manneksella (36,5 %) vastaajista. Noin puolella yrityksistä on englannin (25 %) tai useamman kieliset 

kotisivut (31 %). Toimivat ja ajantasaiset kotisivut tarjoavat perustan yritysten palvelujen ulkomai-

seen markkinointiin. Kotisivujen käyttö markkinoinnissa edellyttää kytkentöjä digitaalisiin markki-

nointisivustoihin, joiden kautta asiakkaat löytävät palvelujen tarjoajat.   

Yrityksiltä kysyttiin myös, missä määrin ne panostavat eri markkinointikanaviin markkinoinnissaan. 

Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti sähköisten kanavien käyttö. Seuraavassa kuviossa on kuvattu 

kuinka paljon yritykset panostavat sähköisiin markkinointikanaviin. Muita sähköisiä varausjärjestel-

miä käyttävät panostavat yleensä myös matkanjärjestäjien ja myyntiorganisaatioiden kautta tapah-

tuvaan markkinointiin. Seutukunnan matkailusivujen käyttö näyttää olevan lähinnä kotimaisiin asiak-

kaisiin kohdistuvaa markkinointia. Noin neljännes vastaajista panostaa markkinoinnissaan sosiaali-

seen mediaan kuten facebookiin ja instagramiin. Jonkin verran yritykset käyttävät edelleen perintei-

siä kanavia kuten esitteitä ja mainontaa tiedotusvälineissä. 

Kansainvälistymisen ja ulkomaisten asiakkaiden saamisen kannalta yritysten panostusta digitaalisiin 

markkinointikanaviin tulisi lisätä. Uusien markkinointikanavien käyttö tarjoaa mahdollisuuksia ny-

kyistä useammalle yritykselle päästä mukaan kansainvälisille markkinoille. Pienten yritysten osalta 

tämä vaatinee lisääntyvää yhteistyötä palvelujen markkinoinnissa ja tuottamisessa.  
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Kuvio 11  Yritysten markkinointikanavien käyttö, vastanneiden osuudet %. 

 

Visit Finland on merkittävä toimija Suomen matkailun viennin edistäjänä. Sen keskeisenä tehtävänä 

tehdä Suomea tunnetuksi ja halutuksi matkailukohteeksi mm. luomalla ja kehittämällä positiivista 

matkailuimagoa. Visit Finlandin kautta yritykset voivat osallistua erilaisiin markkinatoimenpiteisiin, 

joilla pyritään tavoittamaan ulkomaisia asiakkaita. Yritysten mukaan pääsyn edellytyksenä pidetään 

tiettyjen kansainvälisyyskriteereiden täyttymistä. Näitä kansainvälistymiskriteereitä voivat yritykset 

käyttää apuna tuotekehityksessään ja palvelujensa laadun parantamisessa.  

Yritysten kansainvälistymisen mittareina kyselyssä käytettiin Visit Finlandin laatimia kriteerejä, jotka 

määrittelevät yritysten tärkeimmiksi koetut perusedellytykset. Vastaajat arvioivat oman yrityksensä 

kansainvälisyysvalmiuksia näiden kriteerien pohjalta. Kuvioon 12 on koottu tulokset kriteereiden täyt-

tymisestä siltä osin kuin yritykset arvioivat kriteereiden täyttyvän hyvin (=erittäin hyvin/hyvin) tai huo-

nosti (erittäin huonosti/huonosti).  

Parhaiten kriteerit täyttyvät kestävän kehityksen noudattamisen ja alakohtaisten turvallisuussuositus-

ten ja –ohjeiden noudattamisen osalta. Myös palvelujen tarjoaminen kohdemarkkinoiden tai englan-

nin kielellä on kohtalaisen hyvällä tasolla. Vaikka monen yrityksen kohdemarkkina-alue on kotimaa, 

on englannin kielen taito kyselyn mukaan yli 80 prosentilla vastaajista hyvällä tasolla ja lopuillakin tyy-

dyttävällä tasolla.  Palvelujen perustuminen alueen perinteisiin ja kulttuuriin sekä asiakaspalautteen 

seuranta on noin puolella yrityksistä hyvällä tasolla. 

 

 

  

0 10 20 30 40 50 60

Matkanjärjestäjät/myyntiorganisaatiot

Muut sähköiset varausjärjestelmät

Seutukunnan matkailusivut

Panostus markkinointikanaviin matkailupalvelujen 
myynnissä, %

vähän/ei lainkaan

jonkin verran

paljon



16 
 

 

Kuvio 12 Visit Finlandin kansainvälisyyskriteerit, vastanneiden osuudet %. 

 

Ongelmallisempia kohtia yrityksille ovat arvioiden mukaan juuri keskeiset tekijät, joita kansainvälisillä 

markkinoilla toimiminen yritykseltä vaatii. Silmiinpistävä on se, että paria yritystä lukuun ottamatta 

yritykset eivät ole laatineet kansainvälistymissuunnitelmaa.  Suunnitelman laatimista voidaan pitää 

lähes ehdottomana edellytyksenä, jotta yritys voisi pyrkiä laajentamaan toimintaansa ulkomaan mark-

kinoille. Tämä tarjoaisi pohjan myös muiden kriteereissä esitettyjen osioiden kehittämiselle. Tuottei-

den kehittäminen ulkomaisille asiakkaille soveltuviksi on yksi keskeisistä toimenpiteistä. Tuotteistami-

nen ja tuotteiden kuvaaminen ja hinnoittelu kytkeytyvä edellä esitettyihin kriteereihin. Nämä puoles-

taan liittyvät digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin, jossa tuotteiden ja palvelujen tulisi olla selkeät 

ja helposti saatavissa/ostettavissa. Kuljetusten järjestäminen on myös kriteeri, jonka yli puolet yrityk-

sistä arvioi täyttävänsä huonosti. Tämän kriteerin täyttämiseksi tulisi selvittää tarve ja erilaiset ratkai-

sut kuljetusten järjestämiseksi. 

Moni vastanneista yrityksistä on kiinnostunut laajentamaan toimintaansa myös kansainvälisille mark-

kinoille. Edellä tarkasteltujen kriteerien valossa kehittämistä vaativia asioita on useita. Kansainvälisty-

minen edellyttää suunnitelmallista toimintaa, jossa on syytä ottaa huomioon matkailupalvelut ja -

tuotteet, niiden hinnoittelu ja markkinointi sekä yhteistyö eri tahojen kesken. 
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4 Keski-Suomen maaseutumatkailu yrityskyselyn valossa 
 
Virtaa vientiin ja verkostoihin -hankkeen keskeisenä tehtävänä on edistää keskisuomalaisten maaseu-
tumatkailun alalla toimivien mikroyritysten liiketoiminnan kehittymistä sekä liiketoimintamahdolli-
suuksien syntymistä verkostoitumis- ja kansainvälistymistoimenpiteiden avulla. Yritystoiminnan kehit-
tämiseksi nähtiin tarpeelliseksi kartoittaa Keski-Suomen maaseutumatkailuyritysten tilannetta ja nii-
den kehittämistarpeita yrityskyselyn avulla. Yrityskysely toteutettiin nettikyselynä, jossa kysymykset 
olivat pääosin strukturoituja ( = kysymyksiin on annettu valmiit vastausvaihtoehdot). Kysely jakaantui 
seuraavaan kuuteen pääkohtaan: vastaajan tiedot, yrityksen tiedot, alan kilpailutilanne ja yrityksen 
kilpailuasema, tulevaisuuden näkymät, yhteistyö ja verkostoituminen sekä kansainvälisyys/kansainvä-
listyminen. 
 

Maaseutumatkailuyrityksistä valtaosa on pieniä  

Kyselyyn vastanneet yritykset ovat pieniä: kaksi kolmesta työllistää 1-3 henkilöä ja vuotuinen liike-

vaihto jää puolella vastanneista yrityksistä alle 50000 euron. Neljännes vastanneista yrityksistä työl-

listää enemmän kuin 3 henkilöä, ja liikevaihto on noin 30 prosentilla vastanneista yli miljoonan eu-

ron. Vajaalle kolmannekselle vastanneista yrityksistä matkailu on päätoimiala. Lisäksi matkailu on 

tärkeä osa yrityksen toimintaa noin 40 prosentille vastanneista. Lopuille, noin 30 prosentille vastan-

neista matkailu on lähinnä sivuelinkeino. 

 

Yritysten vahvuudet ja kehittämistarpeet 
 
Vastanneet yritykset pitävät keskeisenä vahvuutenaan luonnon ympäristöä (erittäin hyvä tai hyvä 98 
%), myös liikenteellinen sijainti on pääosalla hyvä. Yritysten vahvuutena nousivat esiin monipuolisuus 
ja joustavuus. Merkittävimmiksi kehittämistarpeiksi koettiin markkinointi ja tuotekehitys. Moni vas-
taaja piti tarpeellisena myös toimitilojen uusimista ja laajentamista. Vastaajista suuri osa aikookin laa-
jentaa toimintaansa lähivuosina – myös kansainvälisille markkinoille. Tässä onnistuminen edellyttää 
kapasiteetin lisäämistä sekä ohjelma- ja sesonkipalvelujen tarjonnan lisäämistä. Myös yhteistyö näh-
dään tärkeänä toiminnan kasvattamisessa. Yritykset pitävät kilpailukykyään melko hyvänä hintojen, 
palveluiden ja toimitilojen osalta; ongelmallisempana tilanne nähtiin markkinoinnin ja henkilöstöre-
surssien osalta. Paikallinen kilpailu koetaan kovemmaksi kuin etäisempi kilpailu. Tämä voi olla esteenä 
yhteistyön rakentamisessa yritysten kesken. 
 

Yhteistyö ja verkostoituminen 

 
Valtaosalla vastanneista yrityksistä oli kokemusta yhteistyöstä ja verkostoista. Pääosalla kokemukset 

ovat olleet myönteisiä, ja yritykset olivat mukana myös kyselyn aikana mukana verkostoissa ja tekivät 

yhteistyötä toisten yritysten kanssa. Vastaajista valtaosa pitää yhteistyötä tarpeellisena – erityisesti 

matkailuyritysten kanssa – toimintansa kehittämisessä. Keskeisenä yhteistyön alueena pidetään 

myyntiä ja markkinointia. Suurimpana esteenä yhteistyölle pidetään sopivien yhteistyökumppaneiden 

löytymistä.  Yhteistyö koetaan kuitenkin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Yhteistyön onnistumisen kat-

sotaan edellyttävän yhteistyöosaamista sekä yhteisistä tavoitteista ja pelisäännöistä sopimista.  

 

Yritysten kansainvälistyminen 
 

Yritysten asiakkaista pääosa on kotimaasta, keskimäärin lähes 90 prosenttia.  Lähes puolet vastaajista 

ei markkinoi palvelujaan ulkomaille, ja vain viidennes on panostanut kansainväliseen markkinointiin 

jossain määrin. Visit Finlandin kansainvälisyyden kriteerit hyvin täyttäviä yrityksiä on vähän, erityisesti 
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kansainvälisillä markkinoilla toimimisen vaatimusten osalta. Moni vastaajista on kuitenkin kiinnostu-

nut laajentamaan markkinoitaan myös ulkomaille.  Kansainvälisyysvalmiuksien kehittämistarve onkin 

ilmeinen. Kyselyn tulosten perusteella kehittämispanostusta tarvitaan erityisesti markkinointiin, tuot-

teistamiseen ja yhteistyövalmiuksien kehittämiseen. 

 

Keski-Suomen maaseutumatkailun kehitys - Toimenpidesuosituksia 

Keski-Suomen matkailustrategiassa tavoitteena on kasvattaa maakunnan osuutta matkailijoista (ma-
joitusvuorokausista) ja kaksinkertaistaa kansainvälisten matkailijoiden määrä.  Matkailijoiden määrät 
eivät ole tilastojen mukaan kasvaneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lievää positiivinen käänne 
matkailijamäärissä on kuitenkin havaittavissa viime vuosilta.  
 
Suomen matkailu on saanut viimeisen vuoden aikana positiivisia signaaleja kansainvälisesti. Muun mu-

assa Lonely Planet on nostanut Suomen kolmanneksi parhaaksi matkailumaaksi vuonna 2017. Myös 

Suomen turvallisuus on nostettu maailmalla matkailuvaltiksi. Ulkomaisten matkailijoiden määrät ovat 

olleet viime vuosina kasvussa. Erityisesti Lapin matkailu on ollut kasvussa. Tämä positiivinen trendi 

tarjoaisi myös Keski-Suomelle mahdollisuuksia kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden määrää. Maa-

kunnassa onkin panostettu viime vuosina matkailuun ja ala on nostettu yhdeksi maakunnan kehittä-

miskärjeksi. 

Yleisesti tarvitaan maakunnan matkailuimagon ja -brändin terävöittämistä niin, että alue erottautuu 

matkailijoille omalaatuisena ja haluttuna matkailukohteena. Tätä työtä on myös viime vuosina tehty 

matkailualan yritysten ja julkisten organisaatioiden toimesta – esimerkiksi julistautumalla saunamaa-

kunnaksi. 

Edellä esiteltyjen kyselyn tulosten ja maakunnan matkailulle asetettujen tavoitteiden pohjata voidaan 

arvioida matkailun kehittämisen tarpeita ja keinoja. Tässä raportissa erityisen kiinnostuksen kohteena 

on maaseutumatkailu ja sen kehittämisen kysymykset. Yrityskysely, hankkeen puitteissa toteutettujen 

tilaisuuksien palautteet ja hankkeen välipalaute tarjoavat pohjan kehittämistarpeiden arvioinnille.  

Maaseutumatkailussa kotimaan matkailijoiden osuus on huomattava, mikä tekee tarpeelliseksi ottaa 

huomioon tämän ryhmän tarpeet ja odotukset. Toisaalta ulkomaiset asiakkaat tarjoavat huomatta-

vasti laajemman asiakaspotentiaalin, mutta vaatii enemmän panostusta ja erilaista palvelutarjontaa 

kuin kotimaiset asiakkaat.  

Ensimmäisenä kehittämisen tarpeena on, hankkeen hengen mukaisesti, yritysten kansainvälisten val-

miuksien parantaminen. Tämä sisältää useita alakohtia, mutta ensimmäinen vaihe yritysten kansain-

välistymisen polulla on kansainvälistymissuunnitelman laatiminen. Tällaisen suunnitelman tekemi-

seen löytyy lähtökohtia mm. Visit Finlandin kotisivuilta. Tarvetta olisi tuottaa ohjeistusta suunnitelman 

laadintaan ja avustaa pieniä yrityksiä suunnitelmien laadinnassa esimerkiksi tarjoamalla koulutusta tai 

konsultaatiota. Kansainvälistymissuunnitelman kautta voidaan kehittää muita tarvittavia valmiuksia 

kuten tuotteisiin, markkinointiin, myyntiin ja tavoitettavuuteen liittyviä kehittämistarpeita.  

Toiseksi tarvetta on myös hankkeen toisen pääteeman eli yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista 

lisäävät ja kehittävät toimenpiteet. Virtaa vientiin ja verkostoihin hankkeen yhtenä päätavoitteena on 

ollut yritysten verkostoituminen ja sen avulla tapahtuva yritystoiminnan kehitys. Verkostoitumisen ja 

yhteistyön kehittyminen on kuitenkin ollut vaativa prosessi. Hankkeen puitteissa onkin tarkoitus tuot-

taa opas verkostoitumisesta, jota voidaan käyttää mallina ja apuna yritysten yhteistoiminnan edistä-

misessä, käynnistämisessä ja ylläpidossa. 
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Kolmantena kehittämisalueena on yritysten myynnin ja markkinoinnin edistäminen. Markkinointi on 

nähty yleensäkin suomalaisten yritysten puutteena, muidenkin kuin matkailualalla toimivissa. Tässä 

yhteydessä keskeistä on maaseutumatkailuyritysten digitaalisen markkinoinnin kehittäminen: mark-

kinointikanavat, kotisivujen rakenne ja sisällöt, kohderyhmät, palvelutarjonta ja myynti. Virtaa vientiin 

ja verkostoihin -hankkeessa onkin käynnistynyt yritysryhmiä tämän teeman puitteissa.  

Neljäntenä toimenpiteenä on noussut esiin yritysten rahoitukseen liittyvät kysymykset. Pienten mat-

kailuyritysten tietämys rahoitusmahdollisuuksista toimintansa kehittämisessä ovat monesti vajavai-

set. Niinpä tarvetta olisi koota tietoa ”yhteen paikkaan” selkeästi esitettynä sekä julkisista että yksityi-

sistä rahoittajista ja rahoitusmuodoista.   

Maaseutumatkailun kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon yritysrakenne eli se, että valtaosa yri-

tyksistä on pieniä. Tämä asettaa omat vaatimukset kehittämistoiminnalle niin alueellisille kuin yritys-

kohtaisille toimenpiteille. Pienten yritysten resurssit – taloudelliset, inhimilliset ja ajalliset – asettavat 

omat vaatimukset kehittämistoiminnan muodoille ja mitoitukselle.  
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