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1  Johdanto 

Maaseutumatkailu on ollut nouseva trendi varsinkin viime vuosina. Kotimaan sisäinen matkailu on 

nostanut päätään ja nykyään etsitäänkin vaihtoehtoisia matkailukohteita sekä -muotoja ulkomaan-

matkoille. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Lepomäen tilan matkailuliiketoiminnal-

lisia vaihtoehtoja maaseutumatkailussa tilan lisäelinkeinoksi. 

Työssä pyritään kartoittamaan matkailuliiketoiminnallisia mahdollisuuksia asiakaskyselyiden sekä 

tilan omien jo olemassa olevien resurssien pohjalta. Tutkimuksen tavoitteena on saada vahvistus 

matkailuliiketoiminnalliseen potentiaaliin. Tutkimustulosten avulla pohditaan asiakkaiden kiinnos-

tusta tilaa kohden. Tutkimuskohteena toimii kirjoittajan oma kotitila, Lepomäen tila. 

Opinnäytetyön tietoperusta koostuu eri matkailumuodoista, jotka ovat sopivia tilalle sen sijainnin 

ja ympäristön puolesta. Näitä matkailumuotoja ovat maaseutumatkailu, luontomatkailu, luomu-

matkailu sekä ruokamatkailu. Lisäksi opinnäytetyössä käydään lävitse moniyrittäjyyttä ja sen tuo-

mia haasteita. 

Tutkimus on toteutettu keräämällä kyselyvastauksia Lepomäen tilan pensasmustikkasesongin ai-

kana 2021. Aihe on valittu sekä kirjoittajan, että toimeksiantajan mielenkiinnon sekä tarpeen mu-

kaisesti. Opinnäytetyön toimeksiantaja on kirjoittajalle entuudestaan tuttu ja tutkimus toteutettiin 

Lepomäen tilalla kirjoittajan kesätyön aikana.  

2 Case Lepomäen tila 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii kirjoittajan kotitila, Lepomäen tila, joka on viljellyt päätoi-

misesti pensasmustikkaa 23 vuotta, joista luomuna on viljelty yli 10 vuotta. Tila sijaitsee Kuohun 

kupeessa Sarvenperällä. Jyväskylästä matkaa Lepomäen tilalle on noin 30 kilometriä. Tilan on pe-

rustanut Hannele ja Hannu Mäntyjärvi vuonna 1998. Tällä hetkellä tilalla on 4 hehtaaria viljeltyä 

pensasmustikkaa, joista suurin osa on Aino ja Alvar lajiketta. Päätuotteena tilalla on luomu pakas-

temarja ympäri vuoden sekä sesongin aikana tuoremarja tilalta suoraan suoramyyntinä sekä vähit-

täiskaupoista 200g tuoremarjarasiassa. Tilan suurin asiakas on SOK sekä tuore- että pakastemar-

jassa. Lepomäen tila on pieni perheyritys, joka työllistää perheenjäsenien lisäksi noin 25 

ulkomaalaista työntekijää pääsesongin aikana. (Mäntyjärvi 2021). 
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Lepomäen tila on ollut 200 vuotta Lepomäen suvulla ja on toiminut aikanaan lypsykarjatilana. Tila 

on ollut aktiivinen sen perustamisesta lähtien. Lypsykarjan poistuttua pelloille on istutettu metsää 

ja vuonna 1998 metsät on raivattu takaisin pelloiksi ja istutettu tilalle pensasmustikkaa. Tilan aktii-

visen historian myötä nykyiset yrittäjät haluavat mahdollistaa myös tilan tulevaisuuden jatkumisen 

aktiivisena ja näkevät matkailussa olevan potentiaalia. (Mäntyjärvi 2021). 

Tilan matkailuliiketoiminnan kehittäminen mahdollistaa opinnäytetyön kirjoittajan työllistymisen 

tulevaisuudessa. Opinnäytetyö tarjoaa mahdollisuuden tutustua tilan liiketoiminnan kehittämisen 

mahdollisuuksiin, joista tulevaisuudessa voi olla hyötyä työllistymisen kannalta. Kirjoittajan ollessa 

jo sisällä yrityksen toiminnasta ja periaatteista on lähestymistapa myös henkilökohtaisempi, mikä 

nostaa työn arvoa tulevaisuudessa. 

2.1 Moniyrittäjyys 

Tilastokeskuksen sivuilla yrittäjä määritellään seuraavasti:  

Yrittäjäksi luetaan henkilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja 
omalla vastuulla. Yrittäjä voi olla työnantajayrittäjä tai yksinäisyrittäjä, kuten amma-
tinharjoittaja tai freelancer. Osakeyhtiössä toimiva henkilö, joka yksin tai perheensä 
kanssa omistaa vähintään puolet yrityksestä, luetaan yrittäjäksi (Tilastokeskus / Käsit-
teet ja määritelmät). 

Moniyrittäjyydellä tarkoitetaan usean elinkeinon harjoittamista yhtäaikaisesti, jolloin elinkeino 

koostuu maa- ja metsätalouden lisäksi myös muusta yritystoiminnasta. Maaseudulla yrittäjyys pe-

rustuu usein maa- ja metsätalouteen. Viime vuosina on herätty monipuolisempaan yrittäjyyteen, 

jossa pääelinkeinon viereen rakennetaan sivubisnestä, jolla pystyisi muun muassa ympärivuotista-

maan toimintaa sekä kasvattamaan liiketoimintaa hyödyntämällä jo olemassa olevia resursseja 

sekä maaseudun luontaisia elämyksiä ja maatilojen voimavaroja. (Maaseudun monipuolinen yrittä-

jyys N.d.) Maaseutumatkailu on viimevuosina ollut kasvava trendi ja yhä useampi pienyrittäjä on 

siirtänyt alkuaan sivubisneksenä toimineen matkailun pääelinkeinoksi. (Vähäsarja 2015.)  

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (MTK) mukaan, jopa kolmannes maatiloista 

harjoittaa monialaista yritystoimintaa. (Maaseudun monipuolinen yrittäjyys N.d.) Tilastokeskuksen 
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mukaan vuonna 2005, 41% Keski-Suomen tiloista ovat monialaisia, koko Suomesta 35%. Perintei-

sen maatalouden rinnalle on alkanut tulla muuta yritystoimintaa, jonka myötä tuotanto on moni-

puolistunut. Vuonna 2005 Suomessa oli maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken 

mukaan 24 300 monialaista maatilaa, jotka harjoittavat alkutuotannon rinnalla muuta yritystoi-

mintaa (Lith 2007).  

Tilastokeskuksen mukaan maaseudulla toimii lähes 20 000 monialaista maatilaa, jotka harjoittavat 

perusmaatalouden sivulla muuta yritystoimintaa. Muun muassa maaseutumatkailu on yksi monia-

laisten tilojen kasvavista aloista, joka tuo maaseudulle työpaikkoja sekä euroja niin kotimaasta 

kuin ulkomailtakin. Maatalouden tuotteiden hyödyntäminen tuoreena tuo kuluttajille turvallista ja 

haluttua lähiruokaa ja samalla tarvittuja työpaikkoja. (Maaseudun monipuolinen yrittäjyys N.d.). 

3 Matkailu ja matkailun muotoja 

Teoreettinen viitekehys opinnäytetyössä koostuu Lepomäen tilan matkailuliiketoiminnallisen po-

tentiaalin eri mahdollisuuksista. Opinnäytetyön tietoperusta on rajattu eri matkailumuotoihin. Va-

litut matkailumuodot ovat sidoksissa tilan sijaintiin ja ympäristöön sekä tukevat kotimaanmatkai-

lua Keski-Suomessa. Matkailumuotoja tarkastellaan ja tutkitaan niiden eri piirteitä sekä eroja. 

Matkailumuodoiksi opinnäytetyöhön on valittu maaseutumatkailu, luomumatkailu, luontomat-

kailu sekä ruokamatkailu. Maaseutumatkailu sekä luontomatkailu liittyvät vahvasti tilan sijaintiin ja 

luonnonläheiseen ympäristöön. Ruokamatkailu ja luomumatkailu ovat valittu tarkasteluun niiden 

ollessa suoraan sidoksissa tilan nykytilaan. Tila tuottaa nykyisellään luomuruokaa, luomu pensas-

mustikkaa, jolloin tutkittavaksi aiheeksi on noussut luomumatkailu sekä ruokamatkailu, kun halu-

taan hyödyntää tilan jo olemassa olevia resursseja.  

Opinnäytetyöhön on lähdetty etsimään tietoa aluksi netin kautta ja sitten kirjaston kirjoista. Haku-

sanoina toimivat matkailu, rural tourism, tourism, yrittäjyys ja matkailu sekä eri matkailumuodot 

Keski-Suomessa. Tutkimuksen edetessä oli käytössä myös muita hakusanoja näihin termeihin liitet-

tyinä. Tietoa löytyi hyvin, varsinkin suomenkielisistä lähteistä. Vaikeaa oli löytää uusimpia ja tuo-

reimpia lähteitä, mutta niitäkin lopulta löytyi. Opinnäytetyön kirjoittaja tutustui muihin opinnäyte-

töihin liittyen matkailuun luomutiloilla ja sitä sivuaviin aiheisiin, joiden kautta löytyi myös uusia 

hyviä lähteitä. JAMK:n kirjaston Janet Finna -portaalin avulla löytyi hyviä aineistoja, joissa aihe 
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esiintyi. Toimeksiantaja linkitti opinnäytetyön kirjoittajalle hyviä lähteitä, joihin kannattaisi tutus-

tua.  

Aluksi tavoitteena oli selvittää, mitä matkailu ylipäätään on, miten se määritellään ja kuinka se il-

menee. Tarkoituksena oli selvittää vallitsevia trendejä kotimaanmatkailussa maaseudulla, kuinka 

ne ilmenevät ja kuinka niitä voidaan hyödyntää case -yrityksessä. Työssä on perehdytty maaseutu-

matkailuun, luomumatkailuun, luontomatkailuun sekä ruokamatkailuun, jotka sopivat case -yrityk-

sen profiiliin.  

3.1 Matkailun määritelmä 

Tarkasteltaessa matkailua ja sen eri muotoja on hyvä käsitellä ensin matkailun käsitettä yleisesti 

sekä siihen liittyvää määritelmää.  

Tilastokeskus määrittelee matkailun käsitteen seuraavasti: 

Matkailu (tourism) on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä 
ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden 
vuoden ajan (12 kuukautta) vapaa-ajanvieton, liikematkan tai muussa tarkoituksessa 
(Tilastokeskus / Käsitteet ja määritelmät). 

Määritelmä sisältää matkustamisen, jossa poistutaan vakinaisen elinpiirin tai asuinpaikkakunnan 

ulkopuolelle. Motiivina matkaan voi olla vapaa-aika eli vapaa-ajan matkailu, loma eli lomamatkailu 

tai työ, jolloin kyseessä on työmatkailu. Määritelmän mukainen matkailu toteutuu esimerkiksi su-

kulaisten luona vieraillessa mikäli matkustaminen kohdistuu oman asuinpaikkakunnan ulkopuo-

lelle. (Hemmi 1987, 7-12.) 

Matkailua käsitteenä tarkasteltaessa on huomioitava se tosiasia, että matkailu on elinkeino. Mat-

kailussa on kyse matkailijoiden liikkumisesta paikasta toiseen ja toisaalta taas matkailupalveluiden 

tuottamisesta ja tarjoamisesta matkailijoille. Matkailuelinkeinolla tarkoitetaan majoitus- ja ravitse-

muspalveluiden sekä matkailijoiden tarvitsemien muiden palveluiden tuottamista, markkinointia ja 

tarjoamista. Matkailuelinkeinon lähtökohdat ovat liiketaloudellisia ja kansantaloudellisia, jolloin 

kyseessä on liiketaloudellinen, voittoon tähtäävä toiminta. (Hemmi 1987, 7-12.)  
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3.2 Maaseutumatkailu 

Maaseutumatkailu Suomessa on viime vuosina ollut kasvava trendi jo maailman vallitsevan tilan-

teenkin puolesta. 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan ja Suoma ry:n teettämän kyselyn mu-

kaan koronapandemia on vaikuttanut suomalaisten matkailuinnostukseen kotimaassa positiivi-

sesti. 43% kyselyyn vastanneista ovat aiempaa kiinnostuneempia kotimaanmatkailusta. 

Kotimaanmatkailussa heitä kiinnostavat erityisesti aktiviteetit, elämyksellisyys, luontomatkailu, yl-

lätyksellisyys, historia sekä kulttuuri. Vastuullisuuden lisäksi suomalaisia kiinnostaa perinteet sekä 

traditiot. Perinteitä ja traditioita pystytään tarjoamaan varsinkin maalla. Maaseudun matkailuvalt-

teina toimivat myös väljyys ja matkustusturvallisuus. (Kyselytutkimus vahvistaa: kotimainen mat-

kailuala on voittanut suomalaiset puolelleen  maaseutumatkailussa odotukset korkealla 2021.) 

Maaseutumatkailu toimii yläkäsitteenä maaseutua toimintaympäristönä hyödyntäville eri matkai-

lutyypeille, joita ovat maatilamatkailu, kylämatkailu, mökkeily, hyvinvointimatkailu, luontomat-

kailu sekä terveysmatkailu ja vihreä hoiva (green care). Itse maaseutumatkailulle ei ole olemassa 

yhtä selkeää määritelmää. Maaseutumatkailu on tyypillisesti sesonkiluonteista pienyrittäjyyttä tai 

sivutoimiyrittäjyyttä, joka tukee muita elinkeinoja maaseudulla. Maaseutumatkailun päätuotteena 

on maatilaloma, johon sisältyy majoitus ja ruokailu sekä luontoon vahvasti painottuvia ohjelma- ja 

elämyspalveluita. (Edelheim 2017, 82-83.)  

Maaseutumatkailu voidaan määritellä seuraavasti: 

Maaseutumatkailu on matkailua, joka rajoittuu urbaanisten raja-alueiden ja erämaa-
alueiden väliselle sektorille ja sen vetovoima on rauhallisuus, väljyys, maaseutumai-
nen elämäntapa, luonto, maisema, perinteiset ihmiset, rentoutuminen ja seikkailu 
(Majoitusta maaseudulla 2012). 

Maaseutu käsitteenä voidaan ymmärtää myös monella eri tavalla. Maaseutu voidaan käsittää pai-

kaksi, jota ympäröivät metsät, vedet ja maanviljely. Toisaalta se voidaan mieltää elämänlaatua pa-

rantavaksi paikaksi, jota johdattelevat elinkeinojen monipuolistaminen ja modernisaatio. WTO:n ja 

OECD:n mukaan kansainvälinen maaseutu/kaupunki -määrittely pohjautuu asukastiheyskriteeriin, 

jonka mukaan alue, jossa asuu alle 150 ihmistä neliökilometriä kohden, on maaseutua. (Hemmi 

2005, 185-186). Matkailun tuottaminen ja kuluttaminen on alkanut syrjäyttämään perinteisen 
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maataloustuotannon merkitystä. Maaseudun tuotteistamisella on ollut suuri merkitys matkai-

luelinkeinon kasvussa. (mts., 84.) 

Matkailijoilla on usein idyllinen käsitys maaseudusta, jossa maaseutu mielletään visuaalisesti kau-

niiksi luonnonympäristöksi tai koskemattomaksi erämaaksi. Maaseutuun yhdistetään yksinkertai-

nen elämäntapa ja maaseutu onkin usein asetettu vastakohdaksi kaupunkiympäristölle. Maaseu-

dun elämään ja maisemaan vaikuttavat rakenteelliset muutokset kuten väestön väheneminen ja 

vanheneminen sekä maaseudun muuttuminen koko ajan enemmän ”asumisen maaseuduksi” vai-

keuttavat matkailijoiden odotuksien vastaavien tuotteiden ja palveluiden tuotteistamista, jos toi-

mintaympäristö ei tue idyllistä mielikuvaa. (mts., 84-85.) 

Mikäli maaseutumatkailuyrittäjien tuotteistama maaseutu ei vastaa matkailijoiden ennakkokäsi-

tyksiä on matkailu tällöin haastava keino tuottaa elinkeino. Onneksi maaseutumatkailun keskeisiä 

menestystekijöitä on ympäristön tarjoamat monet mahdollisuudet eri matkailutyypeille ja -muo-

doille. Suomessa pienten perheyritysten palvelutarjonta on monipuolista, laajaa sekä erilaista, jol-

loin markkinarako palvelulle on potentiaalinen. Haasteita pienyrittäjien maaseutumatkailulle tuo-

vat kuitenkin tilastointiin liittyvät tekijät. Merkittävä määrä maaseutuyrityksiä jää 

vuodepaikkamäärään ja toimialaluokitteluun (TOL) perustuvan tilastoinnin ulkopuolelle, jolloin ti-

lastoissa käytettävät luokitukset eivät välttämättä tue maaseudun monipuolisen elinkeinotarjon-

nan jäsentelyä. Lisäksi ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kasvut tuovat pienyrittäjille haasteita 

kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen puolesta. (mts., 85). 

Saavutettavuus on yksi keskeisimmistä haasteista maaseutumatkailussa. Maaseudun sijaitessa 

kaupungin ulkopuolella, usein julkisten liikenneyhteyksien ulottumattomissa, paikan fyysinen saa-

vutettavuus ei matkailijoiden puolesta ole niin itsestään selvää. Maaseudun yrittäjyydestä tehtyjen 

selvitysten mukaan, syrjäinen sijainti ei kuitenkaan ole este menestykselle, vaan menestys taataan 

yrittäjien osaamisella, laadukkaalla palvelulla sekä laajoilla markkinoilla (Lith 2007). 

3.3 Luontomatkailu 

Luontomatkailu voidaan määritellä matkailuksi, joka perustuu nähtävyyksiin luonnossa. Luonto-

matkailu muodostaa keskeisen kategorian matkailututkimuksessa, jolloin sen alle voidaan luoki-
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tella kaikki matkailuun liittyvät toiminnot, jotka jollakin tavalla liittyvät tai perustuvat luontoympä-

ristöihin. Luontomatkailun määritelmä on väljä, koska luontomatkailu on ennemminkin laaja yläkä-

site, jonka alle mahtuu pienempiä tarkemmin määriteltyjä matkailun muotoja – kuten ekomat-

kailu. Suomessa luontomatkailun määritelmäksi on vakiintunut ympäristöministeriön asettama 

luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämistyöryhmän (VILMAT) määritelmä (kuvio 1). 

Määritelmän mukaan kaikista tarkimmin määritelty luontomatkailun muoto on ekomatkailu, kes-

kimmäisenä ovat ne matkailun muodot, joissa luonto on keskeisessä roolissa ja kaikista väljimmin 

luontomatkailuksi luokitellaan luontoon tukeutuvat matkailumuodot kuten kaupunkimatkailu. 

(Edelheim, 2006, 59-60.) 

 

Kuvio 1. Luontomatkailun määritteleminen. Lähde: Edelheim (2006); alun perin Olli Saastamoisen 

laatima. 

Luontomatkailutoiminnan tutkiminen on haastavaa ja monitahoista, sillä käsitteen alle mahtuu ai-

nakin kolme eri suuntausta. Suuntaukset voidaan erotella seuraavasti: 1) tutkimukset, joissa mat-
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kailun resurssina nähdään luonto, 2) tutkimukset, jotka painottuvat luontoon liittyvien kulttuuris-

ten merkityksien analysointiin matkailumielessä ja 3) tutkimukset, joissa luonnon toiminta on nos-

tettu keskeiseen rooliin tutkittaessa esimerkiksi ihmisen ja luonnon välisiä kohtaamisia (Rantala, 

2012). 

Luontoa matkailun resurssina on tutkittu pitkään. Kiinnostuksen kohteina ovat olleet muun mu-

assa luontomatkailun kysyntä, sen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset, maisemaan 

liittyvät arvostukset sekä luontoalueiden vetovoimaisuus. Kiinnostuksen ja kysynnän tärkeäksi kul-

makiveksi muodostuu luonnon resurssien säilyminen laadukkaana myös tulevaisuudessa. Kun 

luonto ymmärretään matkailun resurssiksi, sen itseisarvo katoaa ja se muuttuu hyödykkeeksi, jol-

loin kiinnostusta tulee hallita, jotta luonto ei menetä sen resurssien vetovoimaisuutta tulevaisuu-

dessa. (Edelheim 2006, 61-62.) 

3.4 Luomumatkailu 

Luomumatkailu on matkailumuoto, joka pyrkii ekologiseen kestävyyteen ja ympäristön huomioimi-

seen. Luomumatkailu keskittyy lähinnä maaseutumaiseen ympäristöön, jossa on jo valmiiksi edel-

lytykset luonnonmukaisen matkailuliiketoiminnan toteuttamiseen. Pääosin luomumatkailutilat tar-

joavat matkailupalveluja, ravitsemuspalveluja sekä ohjelmapalveluja. Luomumatkailun 

toteuttamiseksi tilat pyrkivät tarjoamaan lähialueella luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa sekä 

kaikessa toiminnassa tulee korostua ekologia ja ekologisuus. (Arell 2003). 

Luomumatkailun historia Suomessa on vielä varsinaisen lyhyt. Suomen luomumatkailuyhdistys 

ECEAT on saanut toimiluvan vasta vuonna 2003. ECEAT – European Centre for Ecological and Agri-

cultural Tourism (Euroopan ekologisen ja maaseutumatkailun keskus) on eurooppalainen järjestö, 

joka tukee luomuviljelyä, kestävää maankäyttöä, ympäristön- ja luonnonsuojelua, maaseudun ke-

hitystä sekä kulttuuriperinnön ja -maisemien suojelua ympäri Eurooppaa. Järjestö on aloittanut 

toimintansa vuonna 1992 Puolaan, Unkariin sekä Tšekkoslovakiaan ja nykyään toiminta on levinnyt 

yli 20 Euroopan maahan ja kattaa kaikkiaan noin 1700 luomutilaa. (Arell 2003; Luomulehti 2003.) 

Suomen luomumatkailuyhdistys – ECEAT Suomi ry, ylläpitää ja kehittää kestävän matkailun verkos-

toa. Verkostoon mukaan voivat hakea matkailupalveluja tarjoavat luomu- ja biodynaamiset tilat, 
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ympäristövastuulliset majatalot ja ekokylät sekä majoitus- ja vierailukohteet, joissa esillä ovat vah-

vasti ympäristönsuojelu sekä paikalliset kulttuurit. Yhdistyksen päämääränä on tukea ympäristö-

vastuullisen matkailun avulla muun muassa luomuviljelyä, kestävää maankäyttöä, ekologisia toi-

meentulomahdollisuuksia sekä luonnon- ja ympäristönsuojelua. Matkakohteilta vaaditaan 

ECEAT:in puolesta laatuvaatimukset, joissa korotuvat ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestä-

vyys. (Suomen luomumatkailuyhdistys 2021.) 

3.5 Ruokamatkailu 

Ruokamatkailulle on olemassa monia eri määritelmiä. World Food Travel Associationin eli maail-

man ruokamatkailujärjestön käsitteen mukaan ruokamatkailu on matkailun muoto, jossa matkus-

tetaan maan tarjoamien makujen perässä sen sijaan, että matkustettaisiin varsinaisen kohteen ta-

kia. Ruokamatkailu käsitteen alle kuuluvat myös maatilavierailut sekä ruuan harrastajat. 

Ruokamatkailu kattaa noin 20 eri teollisuuden alaa ja yli 20 erityyppistä toimintaa. Paikalliset voi-

daan laskea myös ruokamatkailijoiksi, varsinkin jos he vierailevat muualla kuin omilla paikkakunnil-

laan. (State of food travel industry 2020, 5.) 

Ruokamatkailu kasvaa vauhdilla, joka tarkoittaa ruuan merkityksen kasvua matkailuelämyksissä. 

Ruokamatkailija haluaa kohdata ruokaan liittyviä tarinoita, kokea paikalliskulttuurisia ja kokonais-

valtaisia elämyksiä. (Karhu & Lehtinen 2020, 13.) World Food Travel Association sivustolla sano-

taan, että tutkimuksen mukaan 86% matkaajista ovat motivoituneita tekemään matkan tai valitse-

maan määränpään, joka tarjoaa eri aktiviteetteja ruuan- ja juoman parissa. (State of the food 

travel industry 2020, 22, 48). 

4 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tässä luvussa käydään läpi tämän opinnäytetyön tutkimuksen toteutus. Opinnäytetyön pohjana on 

käytetty tutkimuksellista kehitystoimintaa ja toteutettu käyttäen kvalitatiivista eli laadullista tutki-

musmenetelmää. Kappaleessa käydään lävitse tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet sekä tutkimusky-

symykset. Seuraavaksi käsitellään tutkimusote sekä tutkimusmenetelmät ja niiden valinnat. Kappa-

leessa käydään lävitse minkälaisia kehittämistyön menetelmiä on käytetty ja miksi ne ovat valittu.  
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4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimuksessa tulee aina olla joki tutkimusongelma, jota tieteellisen tutkimuksen avulla pyritään 

ratkaisemaan. Lähtökohtana tutkimukselle on se, että tutkimusongelmasta tulee käydä ilmi sen 

tarkoitus ja tavoitteet, joita pyritään selvittämään. (Kananen 2017, 56-57.) Tässä opinnäytetyössä 

tavoitteena on selvittää millaista matkailuliiketoimintaa Lepomäen tilalla voisi olla. Tarkoituksena 

on myös syventyä matkailuun ja eri matkailumuotoihin, jotta ymmärrettäisiin minkälaisia matkai-

luliiketoiminnallisia mahdollisuuksia Lepomäen tilalla on. Tilalla ei ole aikaisemmin ollut toimintaa 

matkailun ympärillä, joten tutkimuksella pyritään selvittämään tilan mahdolliset potentiaalit mat-

kailussa, sekä olemassa olevien asiakkaiden kiinnostus tilaa kohden. Lähtökohtana tutkimukselle 

on ollut tilan omat toiveet matkailuliiketoiminnan kehittämisestä, jo olemassa olevien resurssien 

(rakennukset, miljöö, henkilökunta) hyödyntämisestä, sekä puhdas mielenkiinto matkailuliiketoi-

mintaa kohtaan. 

4.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessa selvitetään Lepomäen tilan matkailuliiketoiminnan potentiaalia sekä mahdollisen 

potentiaalin hyödyntämistä. Opinnäytetyössä on kaksi tutkimuskysymystä, jotka selvitetään tutki-

muksen avulla.  

1. Onko Lepomäen tilalla potentiaalia matkailuliiketoimintaan? 
2. Miten mahdollista potentiaalia kannattaa lähteä hyödyntämään?  

 

Lepomäen tila ei ole määritellyt valmiiksi minkälaista matkailuliiketoimintaa tila haluaa, jolloin 

mahdollisuudet ovat jätetty avoimiksi. Opinnäytetyön kirjoittajalle tila on tuttu, jolloin matkailu-

muodot, joihin tietoperusta pohjautuu, on valittu tilan sijainnin ja miljöön mukaan. Matkailumuo-

dot soveltuvat tilan käyttöön ja tarkoitukseen, ja tukevat samalla luomutilan toimintaa. 

4.3 Tutkimusote- ja menetelmät 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Lepomäen tilan matkailuliiketoiminnan potentiaalia sekä 

mahdollisen potentiaalin hyödyntämistä. Tutkimuksessa selvitetään myös, mikä tai mitkä asiat sai-

sivat asiakkaat tulemaan tilalle. Opinnäytetyöksi on valittu tutkimuksellinen kehittämistyö, koska 
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toimeksiantaja on halunnut tutkia tilan mahdollista matkailuliiketoiminnan potentiaalia ja saatujen 

tuloksien pohjalta mahdollisesti kehittää tai saada inspiraatiota jollekin uudelle toiminnalle Lepo-

mäen tilalle. Kehittämistyön lähestymistavaksi valittiin tapaustutkimus (case study), koska tehtä-

vänä selvittää voisiko matkailupalveluista tulla lisäelinkeino Lepomäen tilalle. Tapaustutkimuk-

sessa tutkitaan yksittäistä ilmiötä, rajattua kokonaisuutta tai yksilöä käyttämällä monipuolisia ja eri 

menetelmillä kerättyjä tietoja. Tapaustutkimuksessa pyritään tutkimaan, kuvaamaan sekä selittä-

mään tapauksia pääasiassa miten- ja miksi -kysymysten avulla. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) 

Tapaustutkimuksen kohteena tässä opinnäytetyössä on Lepomäen tilan matkailuliiketoiminnan 

potentiaalin kehittäminen tilan lisäelinkeinoksi. Tutkimuksessa keskitytään tutkimaan miten ja 

miksi Lepomäen tila sopisi matkailuliiketoiminnallisen palvelun tuottajaksi. Tutkimuksessa on käy-

tetty haastatteluja, kyselyitä sekä kirjoittajan omaa tuntemusta ja tietoa tilasta. Tapaustutkimusta 

tehdessä on tutkittu ainoastaan Lepomäen tilan potentiaalia matkailuliiketoimintaan. Tilaa ei ole 

verrattu muihin tiloihin, eikä tutkimuksessa ole tehty kartoitusta muista vastaavista tiloista. 

4.3.1 Tutkimuksellinen kehittämistyö 

Tutkimuksellinen kehittämistyö on tutkimusmenetelmä, jonka tarkoituksena on tyypillisesti luon-

nostella, kehitellä ja ottaa käyttöön ratkaisuja. Tutkimusmenetelmässä yhdistyvät jo olemassa ole-

vaan tietoon perustuva käsitteellistäminen sekä sen kriittinen testaaminen. (Toikko & Rantanen 

2009, 33).Tutkimuksellinen kehitystyö eroaa tieteellisestä tutkimuksesta toiminnan päämäärällä: 

tutkimuksellinen kehitystyö saa aikaan käytännön parannuksia ja uusia ratkaisuja kun taas tieteelli-

nen tutkimus tuottaa uutta teoriaa ilmiöstä. Vaikka pääpaino tutkimuksellisessa kehittämistyössä 

on varsinaisen käytännön kehittämistehtävän saavuttamisessa, on tavoitteena hyvä olla myös uu-

den tiedon tuottaminen käytännössä jolloin on mahdollista luoda aivan uudenlaista ammatillista 

tietoa. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2020, 18-20). 

Tutkimuksellinen kehittämistyö saa alkunsa erilaisista lähtökohdista, kuten organisaation kehittä-

mistarpeista tai halusta saada aikaan muutoksia. Käytännön ongelmien ratkaisu ja uusien ideoi-

den, käytäntöjen, tuotteiden tai palvelujen tuottaminen ja toteuttaminen ovat kaikki osa tutki-

muksellista kehittämistyötä. Kehittämistyön tarkoituksena ei ole vain kuvailla ja selitellä asioita, 
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vaan etsiä parempia vaihtoehtoja ja viedä asioita käytännössä eteenpäin. (Ojasalo ym. 2020, 18-

20) 

Lepomäen tila on perheyritys, jossa on monialaista osaamista, jota yrityksen omistajat haluaisivat 

tulevaisuudessa hyödyntää. Tästä syntyi idea matkailuliiketoiminnan lisäämiseen tilan yritystoi-

mintaan, jo olemassa olevan tiedon avulla. Perheessä on kokki sekä matkailualan restonomi, josta 

syntyi idea matkailuliiketoimintaan. Tilalle ei ole pakollista tarvetta laajentaa yritystoimintaa, 

mutta tulevaisuutta ajatellen perheen lapsien työllistyminen omassa yrityksessä on ajatus, jota 

kannattaa jatkaa. Opinnäytetyössä tutkitaan tilan kehittämisvaihtoehtoja tulevaisuutta varten jo 

olemassa olevien resurssien pohjalta. Selvitetään minkälaista matkailuliiketoimintaa tilalla voisi 

olla ja mitä sen ympärillä pitäisi olla, jotta toiminta olisi kannattavaa ja työllistävää. Tämän opin-

näytetyön tarkoituksena ei ole luoda uutta valmista palvelua tai liikeideaa vaan selvittää tilan po-

tentiaalia tulevaisuutta ajatellen. 

5 Aineiston keruu ja analysointi 

Tässä kappaleessa esitetään kehittämistyön aineistonkeruu- sekä analysointimenetelmät. Opin-

näytetyö on tehty käyttäen kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Osiossa käsitellään 

kehittämistyössä käytettyjen menetelmien käyttöä ja lopuksi perehdytään aineiston analyysiin 

sekä tutkimuksen luotettavuuteen sekä eettisyyteen. 

5.1 Aineistonkeruu ja aineistonkeruumenetelmät 

Kehittämistyön kohteena on Lepomäen tila ja tutkimuksen aiheena Lepomäen tilan potentiaali 

matkailuliiketoiminnan kehittämisessä. Kohderyhmäksi tutkimukseen valikoitui tilan jo olemassa 

olevat asiakkaat, jotta kyselyyn vastanneilla olisi jo ennakkokäsitys tilasta, sen sijainnista, henkilö-

kunnasta sekä tilan potentiaalisesta mahdollisuudesta miljöön puolesta. Ennen kehittämistyön 

aloittamista on kartoitettu tilan jo olemassa oleva tilanne ja rajattu kehitettävä kohde, jotta on 

osattu hahmottaa kehityskohde, jota pyritään kehittämään.  

Lähtötilanne kehittämistyön alussa on kartoitettu tilan omistajia haastatellen sekä opinnäytetyön 

tekijän työkokemuksen avulla. Lähtötilanteena tilalla ei ole selvää näkemystä minkälaista liiketoi-
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mintaa tila haluasi. Tavoitteena on työllistää perheen jäseniä tulevaisuudessa, perheessä ammat-

teina kokki sekä restonomi, ja tämän vuoksi kehityskohteeksi on valittu matkailuliiketoiminta. Mat-

kailua ajatellen tilalla on valmiiksi taukotupa, jota voisi hyödyntää ruokailussa, eri majoitusvaihto-

ehtoja sekä yrittäjien intoa rakentaa uusi majoitustila, mikäli tila osoittautuu hyväksi matkailu 

kohteeksi, sekä ystävällistä ja aitoa asiakaspalvelua. 

Aineistonkeruumenetelminä on käytetty kyselyä, haastattelua sekä havainnointia. Kyselyä käytet-

täessä saadaan kerättyä laajaa tutkimusaineistoa, jossa voidaan kysyä monia asioita kerralla suu-

relta määrältä ihmisiä. Tiukan aikataulun puitteissa kysely on verrattain nopea ja tehokas aineis-

tonkeruumenetelmä. (Ojasalo ym. 2020, 121). Tässä opinnäytetyössä on käytetty laadullista eli 

kvalitatiivista tutkimusta, koska halutaan tutkia aihetta josta ei löydy aiempaa tietoa. 

Kehittämistyö toteutettiin kvalitatiivista menetelmää käyttäen keräämällä haastatteluiden, havain-

noin sekä kyselyn kautta aineistoa. Opinnäytetyössä on haastateltu Lepomäen tilan yrittäjiä avoi-

mella haastattelulla, jolla on selvitetty tilan nykytilaa, taustatietoa sekä tavoitteita yritystä ajatel-

len. Avoimessa haastattelussa haastateltava itse ohjaa keskustelua tietyn aiheen ympärillä ja 

yleensä haastattelu nauhoitetaan ja kirjoitetaan puhtaaksi. Havainnointi puolestaan on toteutettu 

opinnäytetyön tekijän toimesta tilalla kesän 2021 aikana. Havainnointikohteena on ollut tilan suo-

ramyyntiasiakkaat ja heidän toiminta tilalla. Observoinnilla on huomioitu tilan kävijöiden eleet, 

olemus ja ulkoisesti näytetty kiinnostus tilaa kohden, niin verbaalisti kuin elekielellä.  

Opinnäytetyöhön on kerätty tietoa hyödyntäen kyselyä, jossa on ollut monivalintakysymyksiä (liite 

1). Kysely on tarkoitettu vain tilan asiakkaille, mutta tutkimuksen edetessä on huomattu, että kyse-

lyyn on vastannut muitakin kuin tilan asiakkaita. Kyselyssä on käytetty sähköistä Webropool -kyse-

lylomaketta, joka on julkaistu ainoastaan tilan Facebook tilille, jotta saavutettaisiin parhaiten tilan  

olemassa olevia asiakkaita. Tilan asiakkaat valittiin kohderyhmäksi, koska heillä todennäköisemmin 

on konkreettinen käsitys tilasta ja sen miljööstä entuudestaan ja on haluttu kyselyyn vastanneiden 

tietävän etukäteen minkälaisesta paikasta on kyse. Aineistolla on pyritty kartoittamaan asiakkai-

den kiinnostusta tilaa kohden sekä asiakkaiden omia kiinnostuksen kohteita matkailuun liittyvien 

aktiviteettien puolesta. Sähköisen kyselylomakkeen laatiminen aloitettiin vuoden 2021 heinä-

kuussa ja kysely oli julkisena tilan Facebook tilillä 4.8-4.9.2021. 
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5.2 Analysointimenetelmät 

Tutkimuksessa kerätty aineisto käsitellään analysointimenetelmillä. Laadullisessa tutkimuksessa 

aineistot analysoidaan siten, että ne muutetaan tekstimuotoon, jonka jälkeen aineisto analysoi-

daan eli käydään lävitse joko lukemalla tai viemällä analyysiohjelmaan. (Kananen 2015, 83.) 

Opinnäyteyössä toimeksiantajan haastattelu nauhoitettiin ja lopuksi litteroitiin. Litterointi tarkoit-

taa nauhoitetun aineiston purkamista tekstimuotoon. Tässä työssä avoin haastattelu on litteroitu 

sanatarkasti, jotta on saatu mahdollisimman tarkka ja kattava teksti. Avoimessa haastattelussa 

haastateltava ohjailee keskustelua, jolloin tässä tapauksessa litteroitu teksti tiivistettiin ja rajattiin, 

jotta löydettiin kaikki tutkimusongelmaan liittyvä sisältö. 

Yhtenä aineistonkeruumenetelmänä opinnäytetyössä on käytetty havainnointia. Havainnoin avulla 

kerätään tietoa ihmisten käyttäytymisestä vieraassa tai jo tunnetussa ympäristössä. Havainnoinnin 

kohteena on ollut Lepomäen tilan suoramyyntiasiakkaat. Asiakkaille ei ole kerrottu observoinnista, 

jotta se ei vaikuttaisi heidän käyttäytymiseen. Observoidut pysyvät tutkimuksessa anonyymeinä. 

Observointi on toteutettu kesän 2021 tuoremarjasesongin aikana. Havainnoinnit on kirjattu ylös 

reaaliaikaisena asiakas kerrallaan. Observoinnin kohteena on ollut 43 tilan asiakasta. Havainnot on 

kirjoitettu puhtaaksi, jonka jälkeen ne on teemoiteltu, jotta niitä on ollut helpompi lukea ja käsi-

tellä opinnäytetyötä varten. 

Kysely on suoritettu Webropol -nimisellä kyselysovelluksella, joka on luonut kyselyn sulkeuduttua 

valmiin koonnin tuloksista eri diagrammeiksi. Tulokset on kirjoitettu auki luettavaan muotoon, 

jotta niitä olisi helpompi käsitellä ja ymmärtää.  

5.3 Luotettavuus ja eettisyys 

Webropol -kysely on tarkoitettu tilan jo olemassa oleville asiakkaille, jotta vastaajilla olisi käsitys 

tilasta, sen sijainnista ja miljööstä etukäteen ennen vastaamisen aloittamista. Tätä ei kuitenkaan 

ole pystytty valvomaan, sillä esimerkiksi osa tilan asiakkaista on käyttänyt ainoastaan kotitoimitus 

-palvelua, eivätkä näin ollen tiedä konkreettisesti tilan sijaintia. Lisäksi kanava missä kysely jaettiin, 
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eli tilan Facebook tili, ei ole yksityinen tili vaan kaikille avoin, jolloin kuka tahansa on päässyt kyse-

lyyn vastaamaan. Tutkimuksesta tulee ilmi, että noin 1/3 osa vastaajista ei ole koskaan käynyt ti-

lalla, jolloin tutkimustuloksiin on suhtauduttava kriittisesti.  

Tutkimuksen ja kehittämiskohteen kohderyhmän on tiedettävä etukäteen mitä tutkija tai kehittäjä 

on tekemässä, mikä on sen kohde sekä tavoitteet ja mikä on kohderyhmän rooli yritystä kehittä-

vässä hankkeessa. Vastaukset ovat todellisia ja rehellisiä, kun vastaajia ei yksilöidä ja heidän nimet-

tömyytensä on taattu. (Ojasalo ym. 2020, 48.) Tutkimuksen Webropol -kysely on luotu niin, että 

saatekirjeessä mainitaan kyselyn anonyymius, joka luo tällöin luotettavuutta aineistoon.  

Jotta tutkimuksesta tulisi luotettavampi ja laadukkaampi siitä tulisi tehdä laajempi. Saavutettavuus 

sekä vastaajien määrän tulisi olla suurempi, mikäli Lepomäen tilan matkailu mahdollisuuksia halut-

taisiin kartoittaa laajemmin. Nettikyselyn voisi toteuttaa pelkästään tilan suoramyyntipisteellä 

pensasmustikan oston yhteydessä, jolloin vastaajat olisivat varmasti tilan asiakkaita, tällöin myös 

luotettavuus kasvaisi. Suoramyyntipisteellä voisi myös haastatella asiakkaita matkailuliiketoimin-

taan liittyen. 

6 Tulokset 

Tutkimuksessa tarkasteltiin Jyväskylän laidalla sijaitsevan Lepomäen tilan matkailuliiketoiminnan 

potentiaalia maaseutumatkailussa pensasmustikan viljelyn ohelle. Tutkimuksen tarkoituksena on 

tutkia Lepomäen tilan matkailuliiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Opinnäytetyön tavoitteena on 

kerätä aineistoa ja dataa, joka tukisi tilan yrittäjien haaveita tilan laajentamisesta matkailuliiketoi-

minnan puolelle.  

Seuraavat tulokset on koottu Webropol -kyselyyn vastauksista. Kyselyyn osallistui 28 henkilö ja ky-

selyn tarkoituksena on selvittää Lepomäen tilan matkailuliiketoiminnan mahdollisuuksia. Kysely on 

suunnattu tilan olemassa oleville asiakkaille. Kyselyyn vastanneista 2/3 on vieraillut tilalla vähin-

täänkin kerran. Vastanneista 93% on naisia. Lepomäen tilan asiakkaat pitävät tärkeänä luomua, 

hyvää asiakaspalvelua, laadukasta tuotetta, paikallisuutta sekä pienyrittäjyyden tukemista. Suurin 

osa vastanneista on kiinnostunut tilan mahdollisesta matkailuliiketoiminnasta.  
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Kyselystä selvisi vastanneiden kiinnostuksen kohteita majoittuessa Lepomäen tilalla (kuvio 2). Ky-

selyssä on saanut vastata useamman vaihtoehdon kysymystä kohden. Suuri osa vastanneista on 

kiinnostunut ruokailumahdollisuudesta, itsepoiminnasta marjasesongin aikana sekä erilaisista akti-

viteeteista, joita tilalla järjestettäisiin. Aktiviteeteista esille nousivat erilaiset ulkoaktiviteetit vuo-

denajasta riippuen. Näitä olivat maastopyöräily, lumikenkäily, kalastus, metsämarjojen poimimi-

nen, lauta-/pihapelit, luontopolku sekä muihin paikallisiin pienyrittäjiin tutustuminen. Aktiviteetit 

on valittu kyselyyn sen pohjalta, mitä tila pystyy järjestämään itsenäisesti, ilman yhteistyökumppa-

neita. 

 

Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden kiinnostuksen kohteet majoittuessa Lepomäen tilalla. 

Tuloksista selvisi, että lähes kaikki vastanneista ovat kiinnostuneita ruokamahdollisuuksista, joita 

olivat kotilounas sekä kahvilatoiminta. Pääosin ruokamahdollisuus toteutettaisiin nykyisen toimin-

nan, pensasmustikan myynnin, ohella tuoremarjasesongin aikaan.  
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Lepomäen tilan matkailuliiketoiminnan potentiaalia selvitettäessä kyselyssä nostettiin esille tilan 

omia vahvuuksia sijainnin tuomien mahdollisuuksien puitteissa. Näitä olivat hiljaisuus, autentti-

suus, aidot kokemukset, luonnon rauha, metsä, sosiaaliset kontaktit, oma rauha sekä ulkosauna. 

Näistä erittäin tärkeäksi elementiksi nousivat hiljaisuus, autenttisuus, aidot kokemukset, luonnon 

rauha sekä metsä. Oma rauha sekä ulkosauna koettiin myös tärkeäksi. 

Kyselyssä kysyttiin asiakkaiden mieluisinta yöpymisvaihtoehtoa Lepomäen tilalla, jos tila järjestäisi 

elämyksellisen yön. Suosituimpina vaihtoehtoina esille nousivat elämykselliset vaihtoehdot, kuten 

lasikattoinen aitta sekä viihtyisä majatalo. Telttailusta sekä riippumatosta ei oltu kiinnostuneita nii-

den arkisuuden vuoksi.  

Kyselyllä on haluttu selvittää asiakkaiden valmiutta maksamaan yöstä Lepomäen tilalla. Asiakkaat 

olisivat valmiita maksamaan yhden yön kestävästä elämyspaketista, joka sisältää yöpymisen, kaksi 

ruokailu ja saunan, 80-100€. Muita hintahaarukoita, jotka nousivat esille olivat 60-80€ sekä 100-

120€ per henkilö. Majoittumisen kestoa kysyttäessä 2 vuorokautta on todettu hyväksi vaihtoeh-

doksi.  

Syitä, miksi pitkiä asiakassuhteita on syntynyt Lepomäen tilalle selvitettiin kyselyllä. Syiksi nousivat 

paikallisuus, pienyrittäjyyden tukeminen, laadukas tuote sekä luomun tärkeys. Paikallisuus ja lä-

hellä tuotettu ovat teemoina nousseet viime vuosien aikana asiakkaiden arvoissa yhä korkeam-

malle. Lähes puolet vastanneista on nostanut esille luomun ja sen tärkeyden Lepomäen tilalla. Kol-

masosa vastanneista on huomioinut hyvän asiakaspalvelun tilalla vieraillessa. 

6.1 Havainnointi 

Kesän 2021 tuoremarjasesongin aikana tilalla suoritettiin observointia tilan asiakkaista. Observoin-

nin kohteena oli 43 asiakasta. Asiakkaista huokui aito kiinnostus tilaa ja tilan tuotetta, pensasmus-

tikkaa kohde. Suurin osa asiakkaista oli vanhoja asiakkaita, joille tila oli entuudestaan tuttu. Siitä 

huolimatta tila sai paljon ihastelua sen vehreydestä ja luonnon rauhasta. Useaan otteeseen asiak-

kaat ihmettelivät ääneen tilan rauhallisuutta ja hiljaisuutta. Esille nostettiin myös ilman saasteet, 

mitkä eivät yltä Lepomäen tilalle rauhallisen sijainnin puolesta. Vaikka pensasmustikkapellot sijait-

sevat tien vieressä, ei autoista tulevat saasteet tartu marjan pintaan, kun ei tiellä juuri koskaan au-

toja aja eli tila on tosissaan luomutila. 



19 
 

 

2/3 havainnoiduista kysyi onko tilalla ollut aikomusta perustaa suoramyynnin ohelle kahvilatoimin-

taa, sillä matka tilalle koetaan sen verran pitkänä, että kahvilalle olisi jo matkan puolesta käyttöä. 

Pikkuteitä kulkiessa tilalle osa on sanonut matkan jo itsessään olevan maaseutumatkailua. Esille 

nousi myös pikkuteiden huono kunto ja joidenkin mielestä syrjäinen sijainti. Toiveeksi esitettiin 

myös tuotteen kauppaamista Jyväskylän keskustan tuntumassa, sillä matka koettiin liian pitkäksi. 

Lapsiperheet, jotka kävivät tilalla ihastelivat tilan suuruutta sekä vehreyttä ja vapauden tunnetta 

mitä tila sai heidät tuntemaan. Lapsia miellytti tilalla tilan pihapiirin koko sekä tilan koira, trampo-

liini sekä uima-allas. 

6.2 Keskeisten tulosten tarkastelu suhteessa alkuosan teoreettiseen viitekehyk-
seen 

Lepomäen tilan mahdollisuudet matkailuliiketoiminnassa ovat hyvät sen ympäristön ja miljöön 

kannalta. Lepomäellä ja Lepomäen tilalla on pitkä historia ja sen miljöö tukee liiketoiminnan har-

joittamista muussakin kuin pensasmustikan viljelyssä. Lepomäen tila soveltuisi maaseutumatkai-

luun hyvin. Kattokäsitteenä maaseutumatkailu kattaa alleen suuren osan matkailumuotoja, jotka 

sopivat tilalle sen sijainnin puolesta. Maaseutumatkailun päätuotteena on yleensä maatilaloma, 

johon kuuluu majoitus, ruokailu sekä luontoon painottuvaa ohjelmaa, johon Lepomäen tilalla on 

hyvät puitteet jo valmiiksi. Tilalla olisi jo mahdollisuus yöpyä, lisäksi tilan omistajat ovat ilmoitta-

neet kiinnostuksen uuden yöpymispaikan rakentamiseen ja resurssien laajentamiseen mikäli tilalla 

aloitettaisiin matkailuliiketoiminnan harjoittaminen. 

Tuloksista selvisi, että Lepomäen tilalla olisi mahdollisuuksia ja kiinnostusta luontomatkailun har-

joittamiselle. Lepomäen tilan läheisyydessä sijaitsee luontopolku sekä kota, joita on mahdollista 

hyödyntää matkailua suunniteltaessa. Tuloksissa nousi myös esille ihmisten olevan kiinnostuneita 

ulkoilma-aktiviteeteista ja eritoten luontopolulla vierailemisesta. Tila sijaitsee maaseudulla, jota 

ympäröi luonnonrauha. Autenttisuus, aitous, luonnonrauha sekä hiljaisuus ovat tilalle jo valmiiksi 

ominaisia piirteitä ja usein nämä asiat liitetään maaseutumatkailuun ja näitä lähdetään myös usein 

tavoittelemaan, kuten kyselystä selvisi. Matkailijoiden idyllinen käsitys maaseudusta  visuaalisesti 

kaunis luonnonympäristö  toteutuu Lepomäen tilalla. 



20 
 

 

Lepomäen tilan sijaitsee noin 30 minuutin ajomatkan päässä Jyväskylän keskustassa, jolloin lyhyt 

ajomatka tukee esimerkiksi viikonloppureissua. Lyhyestä ajomatkasta riippumatta miljöö ja tun-

nelma vaihtuu selkeästi kaupungista poistuttaessa. 

Luomumatkailu on vielä suhteellisen uusi käsitys kaikille, mutta Lepomäen tilan ollessa nykyisel-

lään jo luomutila, on matkailumuoto yrittäjille itselle tärkeä. Luomumatkailun piirteet, maaseutu-

mainen ympäristö, jossa on jo valmiiksi edellytykset luonnonmukaisen matkailun toteuttamiselle, 

täyttyvät jo osittain Lepomäen tilalla. Luomutilana Lepomäen tilalla on mahdollisuus tarjota luon-

nonmukaisesti tuotettua ruokaa esimerkiksi kahvilatoiminnassa. Kyselystä selvisi, että luomu koe-

taan tärkeänä tekijänä, jolloin luonnollista olisi siirtää luomu myös matkailutoimintaan. 

Sijaintinsa puolesta tilalle on haastava saapua ilman autoa, joka on vastaan ekologisuutta, mutta 

tähänkin varmasti löytyy ratkaisuja kehittyvässä yhteiskunnassa. Matkailupalvelun kehityttyä Le-

pomäen tila pystyisi liittymään Suomen luomumatkailuyhdistykseen, joka ylläpitää ja kehittää kes-

tävän matkailun verkostoa ja saavuttaisi näin myös lisää asiakaskuntaa, joka kannattaisi luomun ja 

ekologisuuden tärkeyttä. 

Lepomäen tila on rakentanut varastorakennuksen yhteyteen taukotuvan, jota on käytetty tilapäi-

vien yhteydessä kahvilana. Ruokamatkailua mietittäessä tilalla olisi jo puitteet valmiina. Tilapäivien 

yhteydessä aikaisemmin ollut kahvila on ollut suosittu ja yrittäjät itsekin todenneet sen toimivaksi. 

Ruokamatkailun käsitteen alle kuuluu myös maatilamatkailu, joka koskettaa tässä tapauksessa 

myös Lepomäen tilaa. Asiakkaat tulisivat tilalle ruuan, esimerkiksi pensasmustikasta tehtyjen lei-

vonnaisten perässä tai pelkkien pensasmustikoiden, ja samalla tutustuisivat itse tilaan. Kyselyn pe-

rusteella ihmiset olisit kiinnostuneita myös tilalla tarjotusta kotilounaasta, minkä yrittäjä myös itse 

näkee mahdolliseksi varsinkin marjasesongin aikana. 

Matkailun harjoittamista sivutoimintana pensasmustikan viljelyn ohella kutsutaan monialayrittä-

jyydeksi. Moniyrittäjyys ympärivuotistaisi toimintaa tilalla ja toisi uusia haasteita ja mielenkiinnon-

kohteita työhön. Matkailu uutena toimialana tilalla työllistäisi enemmän, mahdollisesti jopa tilan 

ulkopuolista väkeä, sekä samaan aikaan hyödyntäisi tilan jo olemassa olevia resursseja, joka toisi 

tilalle uutta elantoa.  
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6.3 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että Lepomäen tilalla on potentiaalia matkailuliiketoimintaan. Ti-

lalla on mahdollista toteuttaa useaa eri matkailumuotoa, kuten luontomatkailua, luomumatkailua, 

ruokamatkailua sekä ylipäätään maaseutumatkailua. Kohderyhmäksi tutkimukseen oli valittu tilan 

jo olemassa olevat asiakkaat. Tutkimuksen edetessä ajatus kohderyhmästä muuttui. Lepomäen ti-

lan yrittäjien kesken asiaa pohdittiin, ja päädyttiin tulokseen missä kohde ryhmä oli väärä. Keski-

ikäiset, hieman varakkaammat, elämyksellisiä luontomatkailukokemuksia hakevat olisi uusi pa-

rempi kohderyhmä, jolle palvelua tulisi suunnata.  

Matkailuliiketoiminnan palvelukokemuksen luomisen pohjalle tulee yrityksen ensin kartoittaa ky-

syntä, vastaavat palvelut lähialueelta sekä kannattavuus. Liiketoimintasuunnitelma sekä resurssit 

tulee käydä lävitse tarkasti. Tilan toiveena on toiminnan ympärivuotistaminen matkailuliiketoimin-

nan avulla. Tämä onnistuu esimerkiksi ruskamatkailua hyödyntämällä. Pensasmustikan satokausi 

päättyy syyskuun alussa, jolloin pensaiden lehdet muuttuvat kirkkaan punaisiksi, keltaisiksi ja 

oransseiksi, joka voisi miellyttää monia ruskan väreistä nauttivia. Miksi mennä Lappiin asti etsi-

mään ja nauttimaan ruskasta, kun ruskaa on tarjolla koko Suomessa.  

Talvella tila muuttuu talvenihmemaaksi, kun puut nuokkuvat lumen painosta ja kuura on peittänyt 

kaiken alleen. Tällöin tila näyttää hyvin koskemattomalta eikä kaupungin valot häiritse tähtien ja 

satunnaisten revontulien katsomista. Tilan ympäröivä rauha, hiljaisuus ja pimeys iltaisin on koke-

mus, jota monet varmasti lähtevät Pohjois-Suomesta hakemaan. Tilan sijainnin puolesta talvisin 

konkreettinen saavutettavuus tilalle on heikompi kapeiden, jäisten ja lumisten teiden puolesta.  

Lepomäen tilan matkailuliiketoiminnan tuotteistaminen tulisi ensin aloittaa palvelun laadun selvit-

tämisellä yhdessä yrittäjien kanssa. Halutaanko luoda esimerkiksi pelkkä ruokapalvelu, jolloin elä-

myksellisyys syntyisi itse ruuasta sekä miljööstä ympärillä vai halutaanko luoda kokonainen mat-

kailupaketti, joka kattaisi yön, ruokailun sekä aktiviteetteja lähiympäristössä. Molemmat 

vaihtoehdot ovat nousseet kyselyssä esille, jolloin tulkita voi, että kysyntää olisi. 

Opinnäytetyön perusteella voidaan todeta, että matkailuliiketoiminta kannattaisi aloittaa kah-

vila/lounastoiminnalla ja majoitusta mietittäessä tulisi tehdä ensiksi testimajoitus kohderyhmään 

sopiville henkilöille, joista kerättäisiin tietoa ja kehitysideoita ennen varsinaisen palvelun luomista. 
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Markkinoinnin merkitys kasvaa jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi muuttuvalla matkailu-alalla, jol-

loin siihen tulee paneutua jatkuvasti. Markkinointisuunnitelman luominen tukisi laadukkaan ja 

kannattavan strategian kehittämisessä. Sosiaalisen median voima on ollut jatkuvassa nousussa 

markkinoinnissa, joten siihen tulisi käyttää aikaa, jotta saavutettavuus myös sosiaalisen median 

kautta olisi maksimaalinen. 

7 Pohdinta 

Opinnäytetyöprojekti oli kokonaisuutena moniulotteinen sekä opettava kokemus. Lähdemateriaa-

lia aiheeseen suoraan liittyen ei juuri ollut, joten tietoa tuli kerätä laajasti pieninä aihealueina, 

joista tuli kasata kokonaisuus. Haastavaa projektissa oli koota kirjoittajan oma tieto, haastatte-

luista kerätty tieto sekä netistä etsitty tieto kokonaisuudeksi, niin että tieto on ulkopuoliselle luki-

jalle tarpeeksi selkeästi esitetty.  

Kehityskohteita opinnäytetyölle tutkimuksen aikana nousi esille muutamia. Ensimmäisenä haas-

teena työssä tuli vastaan aikataulutus, jotta esimerkiksi kysely saataisiin suoritettua. Tässä ei aivan 

onnistuttu, joka vaikutti tuloksien luotettavuuteen seuraavalla tavalla. 

Webropol -kyselyyn vastanneiden määrä jäi suhteellisen pieneksi, koska kysely ei ehtinyt satokau-

den alkuun aikaistuneen satokauden aloituksen vuoksi. Satokautta oli ehtinyt kulua jo kaksi viikkoa 

ennen kyselyn julkaisemista. Satokauden ensimmäiset viikot ovat Lepomäen tilan aktiivisimpia ai-

koja, jolloin suoramyynti asiakkaita liikkuu tilalla eniten sekä tilan Facebook tilin kävijämäärä on 

suurin. Tämän vuoksi suurin asiakasliikehdintä oli ohitse kyselyn auetessa, jolloin vastauksien 

määrä jäi oletettua pienemmäksi. 

Toinen vastanneiden määrään vaikuttava tekijä on nykyisen asiakaskunnan ikäjakauma. Suuri osa 

tilan asiakkaista ovat huomattavasti vanhempaa ikäryhmää, jotka eivät käytä tai ole Facebookissa. 

Kysely julkaistiin Facebookiin, koska saavutettavuus kyselyn julkaisuajankohtana koettiin olevan 

paras tilan Facebook tilillä.  
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Suuremman vastausmäärän saavuttamiseksi kyselyn julkaisuajankohtaa olisi pitänyt aikaistaa sekä 

pyrkiä jakamaan Webropol -kyselyn linkkiä laajemmin olemassa oleville asiakkaille. Sähköinen ky-

sely olisi voinut olla myös tai ainoastaan tilalla suoramyyntipisteellä vastattavana, jolloin myös ai-

neiston luotettavuus olisi ollut suurempi. Tällöin kyselyyn olisi vastannut vain tilan asiakkaat eikä 

ulkopuolisilla olisi ollut mahdollista vastata ja näin vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen.  

Opinnäytetyölle asetettuun tavoitteeseen, joka oli selvittää millaista matkailuliiketoimintaa Lepo-

mäen tilalla voisi olla, päästiin, vaikka tutkimus jätti avoimia kohtia vielä lisätutkimuksia varten. 

Opinnäytetyö loi kuitenkin hyvän pohjan tulevaisuudelle Lepomäen tilalla matkailuliiketoiminnan 

aloittamiselle. Mahdollisesti opinnäytetyö siivittää kirjoittajan tulevaisuudessa yrittäjäksi, joka pys-

tyy työllistämään itsensä matkailualan yrityksellä. 

Haastavaa opinnäytetyön kirjoittamisessa on ollut tiedonhaku, johon on käytetty reilusti aikaa, 

jotta työstä saisi mahdollisimman luotettavan ja ajankohtaisen. Luotettavuutta paransi kirjoittajan 

oma tuntemus ja työkokemus tilalla, jolloin myös taustatietoihin tutustuminen kävi nopeasti ja 

mahdollisilta väärinymmärryksiltä perustiedoissa on vältytty.  
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Liitteet 

Liite 1. Webropol -kysely; Lepomäen tilan matkailullinen kehittäminen 

 

Lepomäen tilan matkailullinen kehittäminen

Tämän kyselyn tarkoitus on kerätä tietoa Lepomäen tilan

matkailulliseen kehittämiseen. Tuloksia hyödynnetään kahden

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan (Anniina

Mäntyjärvi ja Alisa Huisman) tekemässä opinnäytetyössä ja

matkailualan kehittämisessä. Kysely on tarkoitettu Lepomäen

tilan asiakkaille ja vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia.

1. Kuinka usein olet vieraillut Lepomäen pensasmustikkatilalla?

2. Olisitko kiinnostunut Lepomäen tilasta matkailumielessä?

3. Miksi ostat pensasmustikat Lepomäen tilalta?

En ole koskaan käynyt

Jonkin verran (olen käynyt 1-4 kertaa)

Useasti (enemmän kuin 5 kertaa)

Kyllä

Ei

Sijainti on minulle suotuisa

Luomu on minulle tärkeää

Pitkä asiakassuhde

Hyvä asiakaspalvelu

Laadukas tuote
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