
Matkailuverkosto -hanke
TULOKSET



Tavoitteet 

 Saadaan selville, minkälaiseen matkailutoimijoiden väliseen yhteistyöhön on halua 
ja mahdollisuuksia Keuruun, Multian, Petäjäveden, Mänttä-Vilppulan ja Ähtärin 
matkailutoimijoilla. 

 Mikäli yhteistyön tarvetta ja mahdollisuuksia löytyy, saadaan selville 3-5 tärkeintä 
seikkaa, joita voidaan lähteä edistämään joko välittömästi tai saadaan sovittua 
yhteisen kehittämishankkeen teemat, joihin haetaan kehittämishankerahoitusta. 
Näin syntyvä kehittämishanke edistää yhteistyön muotojen kehittämistä, pilotoi 
yhteistyötapoja ja juurruttaa ne pysyviksi toimintatavoiksi alueelle. 



Kyselyn tulokset
Kysely lähetettiin noin 150 
yrittäjälle.
Vastauksia tuli 38, eli 
vastausprosentti oli 25%.
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Keuruu Multia Mänttä-Vilppula
Petäjävesi Ähtäri



Monenko matkailualan yrityksen kanssa teet tällä 
hetkellä yhteistyötä?



Moniko näistä yhteistyöyrityksistä on 
naapurikunnasta tai kauempaa?



Millaisia palveluita ostat 
yhteistyökumppaneilta? Voit 
valita useamman vaihtoehdon



Haluaisitko aloittaa tai lisätä yhteistyötä yli 
kuntarajojen? (Keuruu, Multia, Mänttä-Vilppula, 
Petäjävesi, Ähtäri)



Haluatko olla mukana kuntien yhteisessä 
matkailuverkostossa?



Miten toivot, että matkailuverkosto kokoontuisi? 
(Koronan rajoitukset huomioon ottaen)



Terveiset kunnille –vapaa sana
• Lisää näkyvyyttä pienille paikkakunnille, opasteet kuntoon.

• elinkeinotoimen edustajat voisivat tutustua kunnan yrityksiin oppisivat tuntemaan ne

• Matkailija ei tiedä kunnan ja läänien rajoja. Vihdoinkin raja-aidat kaadetaan

• Palvelun tuottajilla tulisi olla yhtenevä käsitys laadusta jotta tulevat asiakkaamme tietävät 
mitä ostavat ja minkälaista palvelua tulevat saamaan

• Matkailun edistämisessä vahvempi huomio alueen kivijalkaliikkeiden ja oheispalveluiden 
huomiointiin, nämä yritykset tarjoavat matkailijoille ne elämykset ja kokemukset, joiden takia 
varataan majoituspalveluita tai ravintolapalveluita.

• Toivotaan tasapuolista kohtelua

• Jos yli kuntarajojen olevaa yhteistyötä kasvatetaan, on yhteistyön tapahduttava kadehtimatta 
toisia.



Yrittäjien toiveet jatkohankkeesta
• • Suosittelumarkkinointi

• • Yrittäjät haluaisivat tutustua toisiinsa ja oppia näin markkinoimaan toisiaan ja tekemään 
suosittelumarkkinointia

• • Yhteistyön muodostaminen ruokapalvelu-, ohjelmapalvelu- ja majoituspalveluyritysten välille

• • Alueelle haluttaisiin rakentaa oma brändi, jonka alla verkosto toimisi

• • Alueelle haluttaisiin lisää erilaisia vetovoimaa lisääviä välineitä, kuten vanhan Keuruun kartta. 
Yhteinen markkinointi (esite, digimarkkinointi)

• • Lisää tapahtumia, joita koko alue markkinoisi yhdenmukaisesti

• • Sähköisten myyntikanavien yhteenlinkittäminen -> tekninen tuki tähän

• • Yrittäjät toivovat, että kuntien/alueen matkailun vetovoimatekijät tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin
(->matkailustrategia, kuntastrategiat)

• • Myyntiyhteistyö

• • Vastuullisuus matkailussa

• • Tarvittaisiin lisää oppaita ja ohjelmapalveluyrittäjiä



Jatkohankkeen tavoitteet ja toimenpiteet
Saada matkailijat viipymään alueella kauemmin
Laadun parantaminen matkailuyrityksissä, yhteistyöverkoston tasalaatuisuus
Vastuullisuuden lisääminen, vastuullinen matkailu

• Viiden kunnan alueen yhteistyöverkoston synnyttäminen ja juurruttaminen pysyväksi toiminnaksi 
yritysten välillä

• Matkailuverkoston yritysten välinen paketointi ja hinnoittelu

• Ohjelmapalveluiden kehittäminen vastaamaan alueiden tarpeita

• Luontopolkujen, latujen, laavujen merkitseminen, digitaaliseen karttaan merkitseminen

• Lisää elämyksiä ja vetovoimaa 

• Yritysten välisen tuntemuksen parantaminen

• Yritysten kehittäminen





Kiitos!

Sirkku Mäkelä
sirkku.makela@keulink.fi
p. 0400 764 755


