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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, miten matkailun kehittäminen on 

Satakunnan kunnissa järjestetty ja millaiseksi kunta näkee roolinsa matkailun kehit-

tämisessä. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä kunnat tekevät käytännössä Satakunnan 

matkailun edistämiseksi ja miten alueen matkailua tulisi edelleen kehittää kuntien 

näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin matkailun kehittämiseen liittyviä tekijöitä ja matkai-

lun merkitystä elinkeinona kunnalle.  

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, ja aineisto kerättiin haastattelemalla puhelimitse 

kuntien matkailutoimijoita eri puolilta Satakuntaa. Tutkimusaineiston analyysimene-

telmänä toimi sisällönanalyysi. Tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä lähesty-

mistapaa, jolloin tutkimusaineistosta luotiin kokonaisuus aineistosta käsin. 

 

Tämä tutkimus osoitti, että kunnat kokevat tehtävien määrittelyn matkailussa vaike-

aksi, koska matkailun kehittäminen itsessään ei lakisääteisesti kuulu kuntien tehtä-

viin. Satakunnan kunnat näkevät tehtävikseen matkailussa ensisijaisesti kaavoituk-

sen, koordinoinnin, yritystuen ja markkinoinnin. Matkailun merkitys elinkeinona 

vaihtelee kunnissa ja tämän vuoksi myös matkailuun sijoitetut henkilö- ja muut re-

surssit vaihtelevat paljon. Kuntien ja muiden matkailutoimijoiden yhteistyön paikoit-

tainen vähyys sekä tehtävien ja tehtäväkenttien koordinoinnin puuttuminen tekee 

matkailun kehittämisestä hyvin haastavaa. Kunnat näkevät Satakunnan matkailun 

tulevaisuuden kuitenkin positiivisena talouden yleistilanteesta huolimatta: kasvavana 

toimialana ja kotimaanmatkailun lisääntymisenä.  
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The purpose of this thesis was to examine how Satakunta`s municipalities have orga-

nized the development and promoting of tourism in their area, and what is the munic-

ipality`s role in tourism development in the municipality`s point of view. In this the-

sis the aim was to explore what the municipalities practically do to develop and pro-

mote tourism in Satakunta, and how the region`s tourism could be improved in their 

point of view. In addition, the purpose of this thesis was also to examine the factors 

that are related to tourism development, and the meaning of the tourism industry in 

the municipalities.  

 

This thesis was executed using a qualitative research method. The research data was 

gathered by interviewing six employees from separate municipalities around Sa-

takunta region. The data was analyzed with content analysis.  

 

The results showed that municipalities find it difficult to define what their role and 

tasks are in tourism, because tourism development in itself is not part of their legal 

duties. Satakunta`s municipalities see that their primary tasks in tourism are plan-

ning, coordination, supporting companies, and marketing. The significance of tour-

ism industry varies a lot in municipalities and because of that, the resources also 

vary. The cooperation between municipalities and other operators is weak, and the 

lack of coordination in the region makes tourism development difficult. Municipali-

ties however see the future of tourism in Satakunta positively, although times are 

economically difficult. They see that tourism is a growing industry in all places. 

  



 

Infrastruktuuri kuvaa tässä niitä rakenteita ja palveluja, jotka mahdollistavat yh-

teiskunnan toiminnan (mm. liikenneyhteydet, jäte- ja vesihuoltojärjestelmät, energian 

saanti). 

Kaavoitus on maa-alueiden käytön suunnittelua eri tarkoituksia varten. Maa-

alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on mm. edistää turvallisen ja viihtyisän 

asuin- ja toimintaympäristön luomista, huolehtia luonnon monimuotoisuuden sekä 

kulttuurikohteiden säilymisestä, edistää elinkeinoelämän edellytyksiä ja palvelujen 

saatavuutta sekä liikenteen sujuvuutta. (Finlex 2015.) 

Kunta on paikallisesti toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on oma alue ja väestö. 

Suomen perustuslain mukaan ”Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinto tulee perus-

tua asukkaiden itsehallintoon” (Finlex 2015). Kuntalaiset valitsevat yleisissä vaaleis-

sa kunnanvaltuuston, joka on kunnan ylin päätöksentekijä. Kunnalla on verotusoike-

us ja oikeus päättää miten näille laissa määritetyt tehtävät ja palvelut hoidetaan. Tästä 

johtuen toimintamallit voivat olla erilaisia eri kunnissa. 

Koordinointi tarkoittaa tässä työssä eri toimijoiden tapaamisten, tiedonvälityksen ja 

muiden yhteistyötoimenpiteiden suunnittelua, edistämistä ja ohjausta. 

Maakunta on Tilastokeskuksen määritelmän mukaan alue, ”johon kuuluvat kunnat 

muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tar-

koituksen mukaisen kokonaisuuden”. Näin ollen maa on jaettu maakuntiin näiden 

kehittämisen ja käytön suunnittelua varten. Maakuntien liitot huolehtivat alueensa 

kuntien edunvalvonnasta. 

Matkailijaksi tässä on määritelty Tilastokeskuksen mukaisesti henkilö, joka matkus-

taa tavallisen elinpiirinsä ulkopuolelle vähintään yhdeksi yöksi vapaa-ajanvietto-, 

liikematka- tai muussa tarkoituksessa. Matkailija joka ei yövy matkansa aikana on 

päivämatkailija, mutta lukeutuu tässä myös matkailijaksi. 

Matkailuelinkeino ja matkailun toimiala tässä pitävät sisällään ensisijaisesti yri-

tykset, jotka ovat suoraan matkailuun liitettäviä, kuten majoitus-, ravitsemis-, liiken-

ne-, ohjelma-, tapahtuma-, liikunta- ja kulttuuripalvelut.  

Matkailutoimija määritelmänä tässä pitää sisällään matkailuyritysten lisäksi matkai-

lutehtävissä toimivia viranhaltijoita, organisaatioita, yhdistyksiä ja muita matkailu-

tehtäviin sidoksissa olevia yksittäisiä henkilöitä. 



 

Resurssit voidaan määritellä voimavaroiksi, mahdollisuuksiksi ja keinoiksi. Resurs-

sit käsittävät usein taloudelliset ja henkilöresurssit. (Kotimaisten kielten keskus 

2014.) 

Yhdistys on vähintään kolmen henkilön perustama yhdistys, jonka jäsenet toimivat 

yhteisen aatteen hyväksi. Perustajina voi olla myös yritys, osakeyhtiö tai osuuskunta. 

Perustamisesta tehdään perustamisasiakirja johon liitetään yhdistyksen säännöt. 

Säännöissä määritellään toimiala ja sille sallittu taloudellinen toiminta sekä muita 

laissa säädettyjä perussääntöjä. (PRH 2015.) 

Yhteistyö tässä viittaa matkailusta puhuttaessa yritysten, kuntien ja muiden matkai-

lutoimijoiden väliseen toimintaan, jonka tavoitteena on edistää alueen matkailua ja 

siitä saatavaa tuloa.  

Yritys kuvaa toimintaa, jossa yksi tai useampi henkilö tavoittelee taloudellista hyö-

tyä toimintansa avulla. Yrityksen tarkoituksena tällöin on tuottaa voittoa omistajil-

leen. Voittoa saadakseen yrityksen toiminnalla tulee olla kysyntää. Yritystä perustet-

taessa valitaan yhtiömuoto, jonka puitteissa toimintaa harjoitetaan. (PRH 2015.)
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1 JOHDANTO 

Satakunta on yksi Suomen teollistuneimmista maakunnista ja matkailun osuus alueen 

elinkeinosta on verrattain vähäistä. Silti kuten muuallakin Suomessa, myös Satakun-

nassa matkailu on elinkeinona kasvavassa asemassa. Matkailu työllistää, tuo tuloja ja 

hyvinvointia alueelle. Karppisen ja Vähäsantasen (2013, 12) mukaan vuonna 2011 

Satakunnassa välitöntä matkailutuloa oli 235,2 miljoonaa euroa ja välitön matkailu-

työllisyys oli yli 1920 henkilötyövuotta. Huomioitaessa matkailun kerrannaisvaiku-

tukset muille aloille ovat tulokset luonnollisesti vielä merkittävämmät. 

 

Maakunnassa matkailullista potentiaalia on erityisesti luonto-, hyvinvointi- ja elä-

myspalveluissa sekä kulttuuripalveluissa ja tapahtumissa, talouden heikosta yleisti-

lanteesta huolimatta. Vuoriston (2002, 122) mukaan Suomessa matkailu on pääasial-

listen elinkeinojen taantuessa ainoa kasvava elinkeino ja sen tulo- ja työllisyysvaiku-

tusten on huomattu kompensoivan osittain kaupungistumisen ja teollistumisen sekä 

niihin liittyvän maaltamuuton haittavaikutuksia. Matkailun katsotaankin olevan mer-

kittävä talouspoliittinen tekijä, jolla voidaan vaikuttaa aluekehitykseen (Konttinen 

2005, 9). 

 

Kunnat ovat oleellisessa asemassa alueellisen matkailun kehittämisessä, vaikka mat-

kailun edistäminen ei lakisääteisesti kuulu kuntien tehtäviin. Kuitenkin sen voidaan 

katsoa kuuluvan kunnan yleiseen toimialaan osana elinkeinopolitiikkaa. (Boxberg, 

Komppula, Korhonen, Mutka 2001, 69.) Santala, Vesterinen ja Moilanen (2004, 37) 

toteavat, että ns. kunnallisten matkailutoimistojen rooli on muuttunut vuosien aikana 

rajusti ja osin hämärtynyt. Kunnat ovat paikoitellen hyvin vahvasti kehittämistoimin-

nassa mukana ja toisaalla taas melko passiivisesti. Joissain kunnissa matkailutoimis-

ton rooli on muuttunut pelkäksi neuvonta- ja esitejakeluksi, aiemman kehittäjä-, 

markkinointi- ja edunvalvontatoimijan sijaan. (Santala, Vesterinen & Moilanen 

2004,37.) 

 

Satakunnassa tavoitteena on aktivoida kuntia sekä keskinäiseen että yrittäjäyhteis-

työhön yli kuntarajojen. Tämä on erittäin tarpeellista Satakunnan matkailuelinkeinon 

kehittyessä näinä vuosina nopeasti. Satakuntaan on perustettu syksyllä 2013 Sata-
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kunnan Matkailuyrittäjät ry. Maakunnan maaseutumatkailua koordinoidaan yhä tii-

viimmin ja monet kehittäjätahot toteuttavat Satakunnan matkailun tavoite- ja toimen-

pidesuunnitelmaa. Maakuntaan on myös tulossa Työ- ja elinkeinoministeriön matkai-

lun kärkihanke. Tässä kehitysprosessissa Satakunta on nähtävä kokonaisuutena ja 

toimijoiden oltava keskenään yhä laajemmassa vuorovaikutuksessa. Kuntien on täl-

löin tiedettävä, mitä alueen matkailuyrittäjät ja kehittäjätahot tekevät sekä kehitettävä 

myös kuntien yhteisiä toimintamalleja matkailun edistämiseksi. 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan kuntien roolia matkailun kehittämi-

sessä, josta on kirjoitettu hyvin vähän. Tämän vuoksi tutkimuksessa on käytetty ai-

neistolähtöistä lähestymistapaa, jolloin tutkimusaiheesta luodaan kokonaisuus aineis-

tosta käsin. Teoriaosuudessa empiiristä osuutta taustoitetaan perehtymällä Satakun-

taan matkailualueena, kartoittamalla tämänhetkisiä alueen toimijoita ja näiden tehtä-

viä. Tämän jälkeen tutkitaan matkailun merkitystä elinkeinona kunnalle ja matkailun 

tuomia tulo- ja työllisyysvaikutuksia. Empiirinen tutkimusosa alkaa luvusta 5. 

 

Tutkimuksen toimeksiantajana on SAMK ja matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä. 

Tutkimus tarjoaa tarkemman ymmärryksen kuntien toiminnasta matkailun edistämi-

seksi. Ymmärryksen myötä toimintaa voidaan edelleen kehittää ja yhteistyötä eri ta-

hojen välillä kasvattaa. Tutkimus antaa arvokasta tietoa kuntien ajatuksista omasta 

roolistaan ja resursseistaan matkailun kehittämisessä.  

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, miten matkailun kehittäminen on Satakunnan 

kunnissa järjestetty ja millaiseksi kunta näkee roolinsa matkailun kehittämisessä. 

Tutkimustehtävänä on selvittää, mitä kunnissa tehdään käytännössä matkailun kehit-

tämiseksi ja mikä on matkailun merkitys kunnalle. Tutkimuksessa tarkastellaan kun-

tien matkailutoimijoiden näkemyksiä Satakunnan matkailusta elinkeinona ja sen 

asemasta kunnan kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Tutkimuksessa pyritään 

vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mitä ovat kunnan tehtävät matkailun 
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edistämisessä? Mitä käytännön toimia kunnissa tehdään matkailun kehittämiseksi? 

Miten Satakunnan alueen matkailua tulisi kehittää kuntien näkökulmasta? 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan Satakunnan erikokoisia kuntia, jotka ovat eri puolilta 

maakuntaa. Tarkasteltaviksi on valittu paikkakuntia, jotka toimeksiantajan ja tutkijan 

mielestä koettiin osaltaan melko aktiivisiksi matkailun näkökulmasta. Kuntien maan-

tieteellistä sijaintia ei kuitenkaan mainita tässä työssä, tutkijan katsoessa sen olevan 

työn tarkoituksen kannalta epäolennaista. Kuntien roolia matkailun kehittämisessä on 

tutkittu melko vähän eikä aiheesta löydy laajaa teoriaa. Vastaavanlaisia tutkimuksia 

on tehty mm. tarkastelemalla kuntien markkinointia tietyn matkailuteeman ympärillä, 

mutta nimenomaan Satakunnan kuntien roolia ja tehtäviä matkailun kehittämisessä ja 

näiden näkökulmaa alueen matkailun kehittämisestä ei ole vastaavasti tutkittu.  

3 SATAKUNTA MATKAILUALUEENA 

 

Boxberg ym. (2001, 37) määrittelevät matkailualueen maantieteellisesti rajatuksi 

alueeksi, joka voi olla yhden tai useamman kunnan tai kaupungin, seutukunnan, 

maakunnan, maan tai jopa maanosan kokoinen alue, jolla on riittävät palvelut mat-

kailukysynnän tyydyttämistä varten. Tässä opinnäytetyössä matkailualueella tarkoite-

taan maakunnan, eli Satakunnan alueen kattavaa matkailualuetta.  

 

Satakunta on yksi Suomen 18 maakunnasta. Se on väestöltään Suomen 7. suurin 

maakunta, jossa on yhteensä n. 224 000 asukasta, joista n. 85 000 on Porissa ja n. 

40 000 Raumalla. Satakunnassa on kokonaisuudessaan 19 kuntaa. Satakunta on li-

säksi jaettu kolmeen seutukuntaan: Pohjois-Satakunnan seutukuntaan, Porin seutu-

kuntaan ja Rauman seutukuntaan. Pohjois-Satakunnan seutukuntaan kuuluvat Hon-

kajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, ja Siikainen. Porin seutukuntaan kuuluvat 

Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ul-

vila. Rauman seutukuntaan kuuluvat Eura, Eurajoki, Köyliö, Rauma ja Säkylä. (Sa-

takuntaliiton www-sivut 2015.) 
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Satakunnassa matkailu on verrattain vähäistä alueen ollessa hyvin teollisuusvoittoi-

nen. Maakunnassa on kaksi UNESCO:n maailmanperintökohdetta: keskiajalta hyvin 

säilynyt ja kaunis puutaloalue Vanha Rauma ja Sammallahdenmäen hautaröykkiö-

alue, jossa 36 hautaa pronssikaudelta. Satakunnassa on kolme kansallispuistoa: Sel-

kämeri, Puurijärvi-Isosuo ja Kauhaneva-Pohjakangas. Kokemäenjoki halkoo Sata-

kuntaa 150km pituisena, yhtenä laajimpana suistoalueena Pohjoismaissa. (Satakunta-

liiton www-sivut 2015.)  

 

Satakunnan läpi kulkee valtatie 8, joka on tärkeä väylä niin Turun kuin Vaasan kau-

punkeihin. Suoria junayhteyksiä alueella on Porin ja Tampereen välillä. Porissa si-

jaitsee kansainvälinen lentokenttä ja suoria lentoyhteyksiä on tällä hetkellä Kokko-

laan ja Tukholmaan (Finavian www- sivut 2015). Satakunnan alueelle pääsee myös 

meriteitse rannikon paikkakuntien vierasvenesatamiin, joita on muun muassa Meri-

karvialla, Porin Reposaaressa ja keskustassa, Luvialla ja Raumalla. (LOURA 2012, 

4.) 

3.1 Maakunnan matkailun nykytila  

Satakunnan vetovoimatekijöinä erottuvat ensisijaisesti kesäfestivaali Pori Jazz, Yyte-

rin hiekkarannat, keskiaikainen puutaloalue Vanha Rauma ja Jämijärven Jämikeskus. 

Kehittyviä ja alueen tunnettuutta lisääviä tekijöitä ovat Selkämeren kansallispuisto 

sekä Kokemäenjoen ja Pyhäjärven ympärille rakennetut uudet tuotteet. Kulttuurikoh-

teet, kuten Kauttuan, Leineperin ja Noormarkun ruukit sekä Vuojoen, Villilän, Ano-

lan kartanot ovat myös melko tunnettuja kohteita alueella. Matkailua ja alueen kult-

tuuria rikastuttavat useat teatterit, museot ja arkkitehtuuri, kylät, kulttuurimaisemat ja 

matkailutiet. Elinvoimaisuutta lisäävät maaseutumatkailu ja lähiruoka, teollisuuden 

vierailukeskukset, torit ja markkinat, tehtaanmyymälät sekä uusimpana Porin ostos-

keskus Puuvilla. Tunnettuja tapahtumia ovat Pori Jazz ja Suomi Areena, Rauman Pit-

siviikot, Porispere, Masiinamessut ja muut ilmailu- ja urheilutapahtumat. Satakunnan 

matkailullisia vahvuuksia ovat meri, luonto kansallispuistoineen, joet ja järvet.  (Sa-

takuntaliiton www-sivut 2012.)  
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Matkailun ollessa yksi nopeimmin kasvavista toimialoista, tulisi kaupunkien hyödyn-

tää tämän toimialan potentiaali kokonaisuudessaan. Matkailun kehitys on alueen ve-

tovoiman yksi konkreettinen mittari. Porin seutu on saanut hyvin tunnettuutta ja ta-

pahtumia matkailusta. Tapahtumien lisäksi alueella on merkittäviä luonto- ja kulttuu-

rimatkailukohteita. Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat Kokemäenjo-

kilaakso, Ahlainen ja Yyteri sekä Selkämeren kansallispuisto. Matkailun ja elämys-

teollisuuden kehittämisessä tulee ottaa tapahtumien lisäksi huomioon nämä kohteet. 

Porin seudulla on yhteensä noin 11 760 loma-asuntoa, joista lukumäärällisesti eniten 

on Porissa, n. 4000. Vähintään tuhat loma-asuntoa on myös Merikarvialla, Luvialla, 

Kokemäellä ja Siikaisissa. (Antila ym. 2014, 19.) 

 

Satakunnassa etenkin luonto-, hyvinvointi- ja ruokamatkailu maaseutumatkailun 

muodoista ovat nousevia matkailun muotoja. Luontomatkailu kestävästi toteutettuna 

synnyttää lisää työpaikkoja ja tuo alueelle tuloja. Satakunta on monipuolinen matkai-

lualue ja tekemistä löytyy kaikenlaisille luontomatkailijoille. Luonto toimii hyvänä 

kenttänä myös hyvinvointimatkailulle ja alan yrittäjiä onkin maakunnassa runsaasti. 

Satakunnassa on hiljentymiseen, voimaantumiseen ja rauhoittumiseen hyvät edelly-

tykset, kuten metsät ja meri, ja näiden teemojen pohjalta kehitettyjä matkailupalvelu-

ja on hyvin tarjolla. Satakunta on lisäksi monipuolinen ruokamaakunta, jolloin ruo-

kamatkailun mahdollisuudet ovat myös hyvät. Alueen ruokatuotteiden aitous ja maa-

seudun omaperäisyys yhdistettynä alueen kulttuuriin, ohjelmapalveluihin tai nähtä-

vyyksiin ovat tekijöitä, joiden varaan maakunnallista matkailukonseptia on mahdol-

lista luoda. (Renfors 2014, 84-85.) Luontomatkailuun liittyviä ja rinnastettavia hank-

keita onkin maakunnassa ollut lähiaikoina runsaasti. 

 

Satakunnan matkailun kilpailua heikentää syrjäisimpien alueiden ja kuntien suhteel-

lisen vähäinen matkailullinen tunnettuus. Kuntien taloustilanne voi vähentää haluk-

kuutta uusien innovaatioiden kehittämiseen, eikä kunnissa välttämättä pidetä matkai-

lua tärkeänä toimialana. Liikenneyhteydet ja -virrat alueelle tuovat omat haasteensa 

8-tien ollessa melko tukkoinen ja liikenteen ohjautuessa kaiken ohi sekä lentoliiken-

teen vähäisyyden vuoksi. Myös yhteistyön pirstaleisuus näkyy alueen ”yhteisen ää-

nen” puutumisessa ja markkinoinnin heikkoudessa. (Satakunnan matkailun tavoite- 

ja toimenpidesuunnitelma 2012, 25-33.) Renfors (2014, 85) toteaa, että Satakunnassa 

tarvitaan paljon yhteistyötä, tietämystä ja arvostusta oman alueen matkailupalveluista 
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ja erikoisuuksista. Palvelujen saavutettavuutta pitää kehittää, jotta matkailija ylipää-

tään päätyisi Satakuntaan.  

3.2 Matkailutoimijat ja niiden tehtävät 

Matkailun toimintaympäristö koostuu matkailuyritysten lisäksi laajasta joukosta mui-

ta matkailutoimijoita. Tässä luvussa tarkastellaan lyhyesti Satakunnan alueen merkit-

tävimpiä matkailutoimijoita. Matkailutoimijoilla tässä työssä tarkoitetaan kaikkia 

niitä tahoja, jotka ovat sidoksissa matkailuelinkeinoon. Tässä työssä tarkoituksena ei 

kuitenkaan ole kartoittaa kaikkia alan yksittäisiä matkailuyrityksiä, joita maakunnas-

sa on runsaasti, vaan tarkastella Satakunnan alueen matkailuyritysten kehittämiseen 

ja tukemiseen liittyviä tämänhetkisiä tärkeimpiä toimijoita. Matkailutoimijat on jao-

teltu karkeasti neljään eri ryhmään, soveltaen Boxbergin ym. (2001, 68- 81) matkai-

lutoimijoiden erittelyä: valtakunnallisiin, maakunnallisiin matkailutoimijoihin, kun-

tiin ja kaupunkeihin sekä yrityksiin ja yhdistyksiin (kuva 1.).  

 

 

Kuva 1: Matkailutoimijat 

Valtakunnalliset 
matkailutoimijat 

Maakunnalliset 
matkailutoimijat 

Kunnat ja 
kaupungit 

Yritykset ja 
yhdistykset 
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3.2.1 Valtakunnalliset ja suuralueen matkailutoimijat 

Visit Finland (ent. Matkailun edistämiskeskus MEK) on Finpro ry:n yksikkö, jonka 

päätehtävänä on tukea yrityksiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkai-

lupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa sekä markkinoida Suomea matkailu-

maana ulkomaille. Se toimii päätoimijana Suomen matkailussa ja vastaa valtakunnal-

lisena matkailualan asiantuntijana ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edis-

tämisessä. Visit Finland myös kerää markkinatietoa yhteistyössä matkanjärjestäjien, 

kansainvälisten järjestöjen, tutkimuslaitosten ja edustajistojen kanssa ja välittää tätä 

tietoa analysoituna matkailuelinkeinon käytettäväksi. Visit Finland kehittää valta-

kunnalliseen matkailustrategiaan pohjautuvia teemahankkeita, valmistelee ja koor-

dinoi niitä toteutusvaiheessa ja osallistuu asiantuntijana matkailukeskusten laajoihin 

tuotekehityshankkeisiin ja alueellisten matkailustrategioiden laadintaan. Toimintaa 

rahoittaa valtio. (Visit Finlandin www-sivut 2015.) 

 

Metsähallitus on valtion rahoittama laitos, jonka luontopalvelut huolehtivat lähes ko-

ko maan luonnonsuojelualueista ja niiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen hoidosta. 

Luontopalvelut hoitavat kansallispuistoja, luonnonpuistoja, luonnonsuojelualueita, 

erämaa-alueita ja muita valtion retkeilyalueita. Metsähallitus on mukana rahoittajana 

erilaisissa toiminta-alueeseensa liittyvissä hankkeissa ja markkinoi sekä kehittää 

luonnonpuistoalueita. Metsähallitus on myös erittäin tärkeä toimija Satakunnassa. 

(Metsähallituksen www-sivut 2014.) 

 

Pro Agria toimii maatalouden ja yritysten asiantuntija-apuna toiminnan ja tuotteiden 

kehittämisessä, investoinneissa sekä myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa. Sen 

toimialoihin kuuluvat mm. matkailu ja ruoka sekä hyvinvointi. (Pro Agrian www-

sivut 2015.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valtion alainen laitos, joka toimii esimer-

kiksi kulttuurimatkailun erilaisissa kehittämishankkeissa rahoittajana. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriön www-sivut 2015.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa matkailun yleisestä kehittämisestä ja mat-

kailun tukitoimien koordinoinnista, matkailua koskevan lainsäädännön valmistelusta 
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ja valtioiden välisistä matkailusuhteista sekä osallistuu kansainvälisten matkailuasi-

oiden käsittelyyn. TEM on aloittanut uuden Matkailun kärkihankkeen 2014, jonka 

tavoitteena on lisätä Suomen matkailullista vetovoimaa, tukea matkailuelinkeinon 

kilpailukykyä ja kasvua sekä nostaa matkailun arvostusta. Kärkihankeprosessin tu-

loksena syntyi Suomen matkailun tulevaisuuden tiekartta vuosille 2015-2025, joka 

tukee matkailuelinkeinon kasvua ja uudistumista. Tiekartan teemana on ”Yhdessä 

enemmän” ja sen strategiset painopisteet ovat: yhteistyön vahvistaminen ja uudet 

avaukset tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa; kilpailukykyisen ja mo-

nipuolisen tarjonnan kehittäminen; markkinoinnin ja saatavuuden kehittäminen; kas-

vua ja uudistumista tukeva sekä kilpailukykyinen matkailun toimintaympäristö. En-

simmäisinä tiekartan tavoitteita edistävinä toimenpiteinä käynnistyi kuusi uudistu-

mista tukevaa strategista projektia vuosille 2015-2018. Näistä yhdessä, ”Merellinen 

saaristo kansainvälisesti tunnetuksi”, on myös Satakunta ja Selkämeri mukana. (TEM 

www-sivut 2015.) 

 

Lounaisrannikkoyhteistyössä (LOURA) ovat Satakunnasta Rauman kaupungin mat-

kailu ja Porin Seudun Matkailu Oy Maisa; Varsinais-Suomesta Turku ja Uusikau-

punki. Yhteistoiminnalla tavoitellaan alueelle enemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta 

ja sen päämääränä on alueen kilpailukyvyn, houkuttelevuuden ja tunnettuuden lisää-

minen. LOURA toimii mukana ja rahoittajana erilaisissa matkailuhankkeissa. 

(LOURAn www-sivut 2015.) 

3.2.2 Maakunnalliset matkailutoimijat 

Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä 

keskittyy kehittämään Satakunnan matkailuelinkeinon liiketoimintaosaamista ja -

malleja sekä alan verkostoja, tuotteita ja palveluja. Tutkimusryhmän tavoitteena on 

edistää laadukkaiden matkailupalvelujen tuottamista maakuntaan, kehittämällä mat-

kailuyrittäjien osaamista mm. tuotteistamisessa, laadussa, myynnissä ja markkinoin-

nissa. Toiminnassa tärkeä aihealue on alueellisten verkostojen luominen ja koor-

dinointi, jota parhaillaan toteutetaan Satakunnan maaseutumatkailun koordinointi-

hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää Satakunnan maaseutumatkailuyritys-
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ten yhteistyötä, tiedonvälitystä ja ammattimaista tuotetarjontaa. (SAMK:n www-

sivut 2015, Maaseutumatkailun koordinointihankkeen www-sivut 2015.) 

 

Satakuntaliiton, kuten muidenkin maakuntien liittojen erityistehtäviin kuuluvat kah-

den lakisääteisen päätehtävän (alueiden kehittäminen ja maakuntakaavoitus) lisäksi 

muita tehtäviä, jotka painottuvat alueen erityispiirteisiin. Näitä matkailuun pääasialli-

sesti liitettäviä tehtäviä ovat elinkeinoelämän ja matkailun edistäminen sekä maa-

kunnan markkinointi. Satakuntaliitto on alueensa, eli Satakunnan, lakisääteinen kun-

tayhtymä, jossa jokaisen alueen kunnan on oltava jäsenenä. Jäsenkunnat myös rahoit-

tavat pääosin liiton toiminnan. (Kuntaliiton www-sivut 2015.) 

 

Satakuntaliiton tehtävänä on yhteisten matkailumarkkinointitoimenpiteiden organi-

sointi ja se on vahvasti alueen matkailun kehittämisessä mukana. Alueellisten paino-

tuotteiden työstäminen, koulutus- ja infotapahtumien sekä markkinointitapahtumien 

järjestäminen kuuluvat myös liiton toimiin. (Satakuntaliiton www-sivut 2015.) 

 

Prizztech Oy on elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedelly-

tysten ja kilpailukyvyn parantaminen. Toiminnan keskiössä ovat yrittäjyyden ja liike-

toiminnan sekä kansainvälistymisen edistäminen. Yhtiön osake-enemmistö on Porin 

kaupungilla. Muut osakkaat ovat Ulvila, Huittinen, Kokemäki, Rauma, Harjavalta, 

Nakkila, Merikarvia, Luvia, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus, Pomarkku ja Eu-

ra. Prizztech Oy omistaa kokonaan Porin seudun matkailu Oy MAISA:n. (Prizz-

techin www-sivut 2015.) 

 

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii yritysten 

neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelujen tarjoajana Satakunnan maakunnan alu-

eella. Sen tehtäviin kuuluu myös maaseutuyrittäjyyden ja maaseudun elinvoimaisuu-

den, elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen. Varsinais-Suomen 

ELY-keskus puolestaan hoitaa alueen liikenteen ja infrastruktuurin sekä ympäristön 

ja luonnonvarojen vastuualueita. (ELY-keskuksen www-sivut 2015.)  

 

Satakunnassa on yhteensä kuusi Leader-toimintaryhmää: Aktiivinen Pohjois-

Satakunta ry, Joutsenten reitti ry, Karhuseutu ry, Pyhäjärviseutu ry, Ravakka ry ja 

SataKylät ry. Leader- toimintaryhmät ovat rekisteröityjä ruohonjuuritason maaseu-
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dun kehittämisyhdistyksiä, jotka tekevät itse omat kehittämisohjelmansa ja rahoitta-

vat erilaisia hankkeita. Leader-rahoituksella voidaan tukea esimerkiksi yrityksiä pe-

rustamisvaiheessa ja kehittämisessä tai kylien elinvoimaisuutta. Tuki muodostuu 

EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Ryhmien toimintaan voi osallistua kuka ta-

hansa. (Leader Suomen www-sivut 2015.) 

 

Oppilaitokset ovat monin tavoin mukana matkailuelinkeinossa, mm. koulutus-, tut-

kimus- ja kehittämistehtävissä (Santala ym. 2004, 38). Satakunnassa tutkintoon joh-

tavaa suomenkielistä matkailun koulutusta on Satakunnan ammattikorkeakoulussa 

Porissa, ainoana koko Suomen länsirannikolla. Korkeakoulusta valmistuu vuosittain 

uusia matkailun restonomeja. Ammattiopisto WinNovassa Raumalla ja Sataedussa 

Kankaanpäässä voi opiskella matkailualan perustutkinnon. (WinNovan, SAMK:n, 

Sataedun www-sivut 2015.) Myös Porin yliopisto toimii yhteistyössä matkailualan 

kanssa mm. tutkimusten ja selvitysten teossa. 

 

Vuonna 2013 perustettu Satakunnan Matkailuyrittäjät ry, joka koostuu matkailualan 

asiantuntijoista ja yrittäjistä eri puolilta maakuntaa. Yhdistyksen tavoitteena on edis-

tää Satakunnan alueen matkailuyrittäjien, kuntien ja kaupunkien, matkailuorganisaa-

tioiden sekä muiden eri sidosryhmien yhteistyötä ja verkostoitumista. Lisäksi Sata-

kunnan Matkailuyrittäjät ry koordinoi maakunnallista matkailumarkkinointia ja yh-

teisiä markkinointitoimenpiteitä. (VisitSatakunta Facebook- sivut 2015.) 

3.2.3 Kunnat ja kaupungit 

Santala, Vesterinen ja Moilanen (2004, 68) kuvailevat kuntien ensisijaiseksi tehtä-

väksi vastata matkailun vaatiman toimintaympäristön luomisesta, kuten kaavoituk-

sesta ja kunnallistekniikasta, ja tukea yrittäjien yhteistyötä siltä osin, mitä ei voida 

yksityisellä rahoituksella toteuttaa. Boxbergin ym.(2001, 70) mielestä matkailu on 

kuntasuunnitelmaan sisältyvässä elinkeinopoliittisessa ohjelmassa muiden elinkeino-

jen rinnalla ja kunnan verovaroin rahoitettaviin tehtäviin kuuluu matkailuelinkeinon 

edistäminen mm. markkinointikustannuksiin osallistumalla, elinkeinon edellytysten 

luominen kaavoituksella ja kunnallistekniikalla, elinkeinon ja yhteistyön aktivoimi-

nen ja matkailua koskevan päätöksentekoprosessin kehittäminen. 
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Porin Seudun Matkailu Oy (Maisa) toimii Porin seudun suurimpana matkanjärjestä-

jänä ja matkailumarkkinoijana hoitaen alueen markkinointiviestintää erilaisten mat-

kailukarttojen ja –esitteiden valmistuksessa ja jakelussa, sekä markkinoi mm. Face-

book-sivuilla Pori tapahtumakaupunki-nimellä. Maisan tehtäviin kuuluvat matkailun 

myyntipalvelut ja neuvonta puhelimitse, sähköpostitse ja paikan päällä matkailutoi-

mistossa, jossa on myös matkamuistomyymälä ja muuta myyntiä. Maisa tuottaa 

myös erilaisia tapahtumia ja on mukana matkailuhankkeissa ja –projekteissa. Prizz-

tech Oy omistaa kokonaan Porin seudun matkailu Oy Maisa:n. (Maisan www-sivut 

2015.) 

 

Rauman kaupungin matkailupalvelujen tehtävät pitävät sisällään kaupungin matkai-

lun edistämistä mm. matkailumarkkinoinnin ja -markkinointiviestinnän keinoin, sekä 

erilaisten esitteiden ja muiden painotuotteiden valmistuksen muodoissa. Kaupungin 

matkailupalveluyksikkö kerää ja ylläpitää matkailullisia tilastoja, sekä palveluihin 

kuuluvat kaupungin matkailuneuvonta puhelimitse, sähköpostitse ja paikan päällä 

matkailutoimistossa. Rauman kaupungin matkailupalvelut ylläpitävät seudun matkai-

lusivustoa Visit Rauma. Kaupungin matkailupalvelut ovat mukana erilaisissa matkai-

luhankkeissa ja -projekteissa. (Visit Rauman www-sivut 2015.) 

3.2.4 Yritykset ja yhdistykset 

Matkailuyrittäjät muodostavat matkailun toimijakentän ytimen. Matkailuyrityksiä on 

maakunnassa runsaasti tarjoten palveluja niin paikallisille kuin ulkopaikkakuntalai-

sille matkailijoille. Matkailun toimialalla toimii lisäksi useita yhdistyksiä, jotka koos-

tuvat alan yrittäjistä ja asiantuntijoista, tehden yhteistyötä matkailussa ja sen edistä-

misessä. Näitä ovat esimerkiksi alueiden opasyhdistykset ja jo edellä mainittu Sata-

kunnan Matkailuyrittäjät ry, Merikarvian Matkailu ry sekä Karvian Matkailu ry. 

3.3 Satakunnan matkailustrategia 

Strategia on Tuomen ja Sumkin (2010, 9) mukaan työväline, jonka avulla toivottu 

visio saadaan tehtyä. Strategia on toiminnan johtamisen opas, joka ohjaa jokaisen 
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siihen liittyvän jäsenen työtä. Tuomi ja Sumkin (2010, 9-10) jatkavat, että arjessa 

elävä ja uudistuva strategia on tavoiteltavan toiminnan perusedellytyksiä ja ilman 

yhteisiä käsitteitä ei voi olla yhteistä ymmärrystä strategiasta tai tulevaisuuden suun-

nasta. Strategian tärkein tehtävä on selkeyttää tulevaisuuden tavoitteet sekä toimin-

tamallit näiden saavuttamiseksi ja sitouttaa eri toimijat noudattamaan strategiaa. Stra-

tegian selkeys ohjaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimintaa ja auttaa kohdenta-

maan oikeat resurssit oikeisiin kohteisiin. (Tuomi & Sumkin 2010, 14-15.)  

 

Satakuntaliitto on laatinut vuonna 2012 yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Sata-

kunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelman, joka toimii alueen matkailu-

strategiana. Projektiryhmässä on ollut mukana mm. Satakuntaliiton, Maisan, Porin 

kaupungin, Rauman matkailun, Eurajoen matkailun, Aktiivinen Pohjois-Satakunta 

ry:n ja Karhuseudun edustajia. Suunnitelmassa on käyty läpi alueen matkailua ylei-

sellä tasolla ja pohdittu alueen vetovoimatekijöitä. Suunnitelmassa on myös alueelle 

selkeät tavoitteet ja kehittämisteemat sekä käsitelty matkailun organisoitumista ta-

voitteiden saavuttamiseksi. Kehittämisteemoja ovat mm. tapahtuma-, kulttuuri-, 

luonto- ja elämysmatkailu, teollisuus- ja maatalouskohteet sekä liikematkustus. (Sa-

takunnan tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012.) 

 

Suunnitelmassa tulevaisuuden tavoitteena on Satakunnan matkailun yhteisen aktiivi-

sen nettiportaalin luominen, josta käsin voidaan toteuttaa myös markkinointia ja 

myyntiä. Yritysyhteistyötä lisätään verkostoitumalla ja seutu- ja maakuntatason yri-

tysyhdistysten avulla. Maakunnalle luodaan ympärivuotinen matkailubrändi ja palve-

lujen laatua parannetaan kohdistamalla niitä halutuille matkailijoille. Osaamista kehi-

tetään yhteistyössä oppilaitosten, yritysten, kehittäjätoimijoiden ja viranomaisten 

kesken. Tavoitteena on myös matkailuun liittyvän infrastruktuurin parantaminen 

niin, että kaavoitus- ja aluesuunnittelu tukevat matkailua. Liikenteen ja kulkuyhteyk-

sien, opasteiden ja luontoreittien tulee olla laadukkaita ja tehdä alueesta helposti saa-

vutettavan matkailijoiden näkökulmasta. (Satakunnan tavoite- ja toimenpidesuunni-

telma 2012.) 

 

Lisäksi yritys-, yhdistys-, kunta- ja kehitystoimijoiden välistä aktiivista yhteistyötä 

tulee parantaa merkittävän rahoituksen saamiseksi maakuntaan. Suunnitelmassa mää-

ritetään myös matkailullinen visio vuodelle 2020 ja visiona on, että Satakunta on 
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ympärivuotinen matkailukohde, joka tunnetaan kärkituotteistaan ja on tunnettu kan-

sallisesti ja ulkomaisilla kohdemarkkinoilla. Matkailullinen menestys perustuu yri-

tysvetoiseen laaja-alaiseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön. Visiona on, että maakun-

nan välitön matkailutulo on 60% suurempi kuin vuonna 2012. (Satakunnan tavoite- 

ja toimenpidesuunnitelma 2012.) 

 

Suunnitelmassa organisoituminen on suunniteltu niin, että keskeisiä tahoja muutok-

sessa on kolme, joista Satakuntaliitto toimii maakunnan matkailun strategisena koor-

dinoijana. Perustettavana on kaksi muuta toimijaa: maakunnan yrittäjäyhdistys, joka 

toimii matkailuyrittäjien yhteisenä äänenä ja Satakunta Matkailu Oy, joka toimii 

maakunnan vahvana ja aktiivisena myynti- ja markkinointikanavana, sekä voi toimia 

kunnille alihankkijana yleismarkkinointitehtävissä. Muita keskeisiä toimijoita ovat 

kunnat ja kaupungit, Leader-toimintaryhmät, oppilaitokset, ELY-keskus, Metsähalli-

tus, museovirasto sekä muut seudulliset organisaatiot, kuten Porin Seudun Matkailu 

Oy. (Satakunnan tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012.)  

 

Suunnitelmassa kuntien roolissa keskeisenä tehtävänä on kasvattaa yhteistyötä mat-

kailutoimijoiden kanssa yli kuntarajojen. Yleismarkkinointi on myös osana kuntien 

tehtäviä. Päätehtävänä kunnilla on kuitenkin kaavoituksen ja infrastruktuurin, kuten 

liikenteen ja opasteiden sekä kulttuuripalvelujen kehittäminen. (Satakunnan tavoite- 

ja toimenpidesuunnitelma 2012.) 

4 MATKAILUELINKEINON MERKITYS 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2015) mukaan matkailuun kulutettiin Suomessa vuon-

na 2013 arviolta 13,3 miljardia euroa. Tämä summa kuvaa suomalaisten ja ulkomais-

ten matkailijoiden kulutusta Suomessa ja ulkomaisten kulutuksen osuus tästä sum-

masta oli noin 32 prosenttia. Matkailun aikaansaama arvonlisäys vuonna 2013 oli n. 

4,44 miljardia euroa, joka on 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Verratta-

essa eri toimialojen bruttoarvonlisäyksiä, voidaan matkailualaa pitää taloudellisesti 

merkittävänä kansantaloudessa. Esimerkiksi matkailun arvonlisä oli suurempi kuin 
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elintarviketeollisuuden ja yli kaksi kertaa niin suuri kuin maatalouden. (TEM www-

sivut 2015.) 

4.1 Matkailuklusteri 

Matkailun toimiala on kokonaisuudessaan varsin laaja ja kaikkia alaan liittyviä yksit-

täisiä toimijoita on hankala määrittää matkailutoiminnan vaikutusten laajuuden 

vuoksi. Matkailuklusterilla tarkoitetaan sitä toimijoiden joukkoa, joka on täysin tai 

lähes kokonaan riippuvainen matkailukysynnästä. Matkailulle tyypillisiä toimialoja 

ovat majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkatoimistopalvelut, liikennepalvelut, ohjel-

mapalvelut sekä kulttuuripalvelut. Matkailuklusteriin kuuluvat myös olennaisesti 

matkailun markkinointi-, myynti- ja viestintäpalvelut sekä matkailun toimintaedelly-

tysten luojat, rahoittajat ja tukijat. Suomen matkailuklusteri kokonaisuutena käy ilmi 

kuvasta 2. (Jänkälä 2014, 7.) 

 

Elinkeinot, joihin matkailu vaikuttaa myös olennaisesti, ovat mm. kiinteistöpalvelut, 

turvallisuusala, päivittäistavarakauppa ja erikoiskauppa, rakennusala, elintarvikkei-

den tuotanto ja jätehuolto. Matkailu vaikuttaa lisäksi tavallisiin kuntien perustehtä-

viin, kuten terveydenhoitoon, pelastustoimeen, kaavoitukseen sekä kunnan tuotta-

miin infrastruktuurin kehittämiseen ja rakentamiseen. Se luo myös kysyntää esim. 

kirjanpitopalveluihin. Vaikutukset näkyvät maa- ja metsätalouteen ja alalla käytetään 

lisäksi paljon henkilöstövuokrausyritysten palveluja. (Jänkälä, 10.) 
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Kuva 2: Suomen matkailuklusteri (Jänkälä 2014, 11) 

4.2 Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset kunnalle 

Matkailulla on huomattava alueellinen merkitys ja joissain kunnissa se on tärkeä 

työllistäjä, tuoden oman lisänsä aluetaloudessa. Matkailualalla yrittäjät ovat suureksi 

osaksi pieniä tai mikroyrityksiä ja monet maaseudun asukkaat tekevätkin itselleen 

työpaikan matkailusta ja pitävät siten kunnan asuttuna (Ahonen 2015).  

 

Matkailusta syntyy tulo- ja työllisyysvaikutuksia, jotka voidaan jakaa suoriin, välilli-

siin ja johdettuihin. Suorilla tarkoitetaan sitä välitöntä taloudellista vaikutusta, joka 

syntyy suoraan kuluttajalta yritykselle, esimerkiksi matkailijan hotellissa yöpymät 

yöt vaikuttavat suoraan hotellin tuloihin. Välillinen vaikutus kohdistuu laajemmin 

esimerkiksi ao. alueelle (kunnalle) matkailualan yrityksen ja työntekijän verotuloina. 

Suora työllisyysvaikutus tarkoittaa matkailun ansiosta syntyneitä työpaikkoja ja vä-

lillinen työllisyysvaikutus matkailun ansiosta syntyneitä työpaikkoja esim. alihankin-

tayrityksissä. Näin ollen syntyy suoria ja välillisiä tulovaikutuksia, jotka vaikuttavat 

alueen ja kunnan verotulojen kasvuun. Johdettuja tulovaikutuksia syntyy, kun esi-
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merkiksi matkailuyrityksen työntekijät kuluttavat ansaitsemaansa palkkaa alueella. 

Alueen matkailutulon ja työllisyysvaikutusten muodostuminen käy ilmi kuvasta 3. 

(Vuoristo 2002, 124.)  

 

 

Kuva 3: Alueen matkailutulon ja työllisyysvaikutusten muodostuminen (Vuoristo 

2002, 124) 

 

Matkailu on hyvin alueellinen ilmiö, eivätkä siitä saatavat tulot tai työmahdollisuudet 

jakaudu tasaisesti. Esimerkiksi Satakunnassa matkailutulo- ja työllisyys keskittyy 

suurimpiin kaupunkeihin ja seutukuntiin, kuten Poriin. Karppisen ja Vähäsantasen 

(2013) mukaan Porin seutukunnan välitön matkailutulo vuonna 2012 on ollut 156 

milj. € (64% koko maakunnan arvosta), Rauman seutukunnan välitön matkailutulo 

70,7 milj.€ (29% maakunnan arvosta) ja Pohjois-Satakunnan välitön matkailutulo 

16,2 milj.€ (7% maakunnan arvosta). Alueellista työllisyyttä tarkastellessa Karppisen 

Matkailijoiden kuluttama rahamäärä 

Suora taloudellinen vaikutus 

 

Välillinen taloudellinen vaikutus 

Suora työllisyysvaikutus Välillinen työllisyysvaikutus 

Suorat ja välilliset tulo- ja työllisyysvaikutukset 

 

Johdetut tulo- ja  

työllisyysvaikutukset 

Suorat ja välilliset tulovaikutukset  

alueen verotulojen kasvuun 
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ja Vähäsantasen (2013) mukaan Porin seutukunnan välitön matkailutyöllisyys vuon-

na 2012 on ollut 1 170 henkilötyövuotta (htv) joka on 61% koko maakunnan arvosta, 

Rauman seutukunnan 603 htv joka on 31% maakunnan arvosta, ja Pohjois-

Satakunnan 147 htv joka on 8% maakunnan arvosta. 

 

Karppisen ja Vähäsantasen (2013, 23) tutkimuksesta nähdään myös seudun kuntien 

välittömien matkailutulojen epätasainen jakautuminen. Esimerkiksi Porin seutukun-

nassa vuonna 2011 eniten välittömiä matkailutuloja maakunnassa on tullut Porin 

kaupungille (80%), ja vähiten (n. 1%) on jakautunut Luvian, Merikarvian ja Pomar-

kun kuntiin.  

4.3 Kunta matkailun edistäjänä 

Matkailun edistäminen ei suoranaisesti liiketoimintana kuulu kuntien tehtäviin ja 

useat kunnat ovatkin esim. matkailumarkkinointiyhtiöiden osakkaita (Vuoristo 2002, 

191). Kuten edellä mainittu (luku 1), Santala ym.(2004, 37) toteavat, että ns. kunnal-

listen matkailutoimistojen rooli on muuttunut vuosien aikana rajusti ja osin hämärty-

nyt, ja että kunnat ovat paikoitellen hyvin vahvasti kehittämistoiminnassa mukana ja 

toisaalla taas melko passiivisesti. Joissakin kunnissa matkailutoimistot palvelevat 

pelkästään neuvontapalveluna tai esitteiden jakelijana aikaisempien kehitys-, mark-

kinointi- ja edunvalvontatoimien sijaan (Santala ym. 2004, 37).  

 

Kunnilla on vahva aluehallinnollinen ja -poliittinen asema matkailun kehittämisessä 

ja kunnat ovat edistäneet matkailua erityisesti luomalla toimintaedellytykset matkai-

luelinkeinolle. Yleisten toimintaedellytysten luominen keskittyy kunnissa toimiin, 

joilla on väistämättä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia myös matkailun kehittämi-

selle. Näitä ovat mm. maankäytön suunnittelu ja kaavoitus, yritystoimintaa palveleva 

tutkimus- ja tiedotustoiminta, liikennejärjestelyt, asuntotuotanto, taloudellisen tuen 

antaminen yrityksille järjestämällä toimitiloja tai antamalla starttirahaa, energian 

saannin turvaaminen, ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen, suotuisan 

yritysilmapiirin luominen ja elinkeinoasiamiespalvelujen järjestäminen. (Vuoristo 

2002, 191.)  
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Matkailun kehittämisessä kuntien tulee ottaa huomioon sekä asukkaiden että elinkei-

noelämän tarpeet, odotukset ja arvostukset. Matkailun tulisi olla tuottavaa ja tulok-

sellista, kuitenkaan muodostumatta suureksi rasitteeksi alueen asukkaille tai ympäris-

tölle. Usein kunnissa laaditaan matkailun kehittämissuunnitelma tai matkailu sisälly-

tetään osaksi perusteellisempaa kuntasuunnitelmaa. On tärkeää, että matkailun suun-

nittelussa otetaan huomioon myös lähialueet ja kunnat, jotta kunta asemoituisi laa-

jempiin yhteyksiin suuremman matkailualueen, seutukunnan tai maakunnan osaksi. 

(Vuoristo 2002, 191- 192.) 

 

Ahosen mielestä (2015) matkailun kehittämistä ja investointeja hidastaa liian vähäi-

nen ymmärrys alaa kohtaan. Ahonen jatkaa, että kuntien matkailun kehittämisessä 

oivana ja edullisena apuna olisivat esimerkiksi ammattikorkeakoulut, joiden perus-

tehtäviin kuuluu erilaisten toimeksiantojen toteuttaminen. Ahosen mukaan kunnan 

rooli on koordinoida ja mahdollistaa yrittäjyyttä infrastruktuurin kehittämisellä, tuo-

da yksinyrittäjät yhteen ja luoda näin kunnalle yhteinen ääni. Matkailualan yritysten 

keskinäinen yhteistyö on hyvin tärkeää, mutta Santala ym. (2004, 39) muistuttavat, 

että matkailu tulee nähdä laaja-alaisena elinkeinona, jolloin yhteistyökumppaneita 

eivät ole ainoastaan varsinaiset matkailutoimijat, vaan myös elinkeinoa sivuavien 

toimialojen edustajat.  

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät, aineiston han-

kinta ja menetelmä aineiston analysointiin. Luvussa kerrotaan tutkimuksen etenemi-

sestä ja perehdytään tutkimusmenetelmien teoreettiseen taustaan.  

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus on tutkimusotteeltaan laadullinen. Laadullinen tutkimusote valittiin 

määrällisen tutkimuksen sijaan, koska tutkimustehtävän ratkaisemiseksi oli selvitet-

tävä kuntien matkailutoimijoiden näkemyksiä ja ajatuksia. Tutkittavien mielipiteistä 
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ja näkemyksistä on saatava syvällistä tietoa, jolloin tuloksia ei voida mitata numeraa-

lisesti, vaan ilmiötä kuvataan ja tulkitaan sanallisesti.  Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

(2007, 157) toteavat laadullisen tutkimuksen lähtökohdaksi todellisen elämän ku-

vaamisen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, ja pikemminkin pyrkimykseksi löytää 

tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä.  

 

Tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä ei tunneta eikä aiheesta ole saatavilla laajaa teori-

aa, joten laadullinen lähestymistapa koettiin luontevimmaksi. Kananen (2014, 17-19) 

toteaakin, että laadullinen tutkimus soveltuu parhaiten tilanteisiin, jossa tutkittavaa 

ilmiötä ei juurikaan tunneta eikä siitä löydy tietoa, teorioita tai aiempia tutkimuksia. 

Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan ilmiöstä saada syvällinen näkemys. Laadul-

liseen tutkimukseen liittyy suora kontakti tutkittavan ja tutkijan välillä, usein haastat-

telujen ja teemahaastattelujen tai havainnoinnin keinoin. (Kananen 2014, 17-19.)  

 

Menetelmänä tässä työssä toimi teemahaastattelu, joka on yksi laadullisen tutkimuk-

sen käytetyimmistä tiedonkeruumenetelmistä. Hirsjärven ym. (2007, 203) mukaan 

teemahaastattelu on lomakekyselyn ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaas-

tattelujen avulla tutkija pyrkii ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä, 

jossa on aina mukana ihminen ja tämän toiminta. Tätä toimintaa tutkija pyrkii avaa-

maan teemoilla, joiden tarkentavat kysymykset avaavat tutkimuksen kohteena olevaa 

ilmiötä. Teemahaastattelussa tutkija ja haastateltava etenevät keskustelunomaisesti 

kysymyksistä toiseen ja tutkija voi tarvittaessa tehdä tarkentavia ja täydentäviä ky-

symyksiä. (Kananen 2014, 72, 76.) Vilkan (2005) mukaan teemojen käsittelyjärjes-

tyksellä ei ole merkitystä tutkimushaastattelun aikana ja haastattelussa on aina mah-

dollista tarkistaa miten haastateltava on ymmärtänyt kysymyksissä käytetyt sanat. 

Teemahaastattelun tavoitteena on, että kaikista teema-alueista vastaaja antaa oman 

kuvauksensa tutkittavasta asiasta. Haastattelukysymykset johdettiin tutkimustehtä-

västä ja haastattelun teemat muodostettiin tarkastelemalla haastattelukysymyksiä yh-

distäviä tekijöitä.  

 

Tutkimuksessa toteutettiin aluksi koehaastattelu, jonka tavoitteena oli selvittää tee-

mahaastattelun kysymysten ymmärrettävyys ja välttää kysymysten mahdollista pääl-

lekkäisyyttä. Vilkan (2005) mukaan koehaastattelujen tekeminen on hyvä keino var-

mistaa kysymysten yksiselitteisyyttä ja ymmärrettävyyttä kohderyhmässä. Koehaas-
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tattelun jälkeen haastattelukysymyksiä selkeytettiin ja ne todettiin seuraavissa haas-

tatteluissa ymmärrettävämmiksi.  

 

Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluna ja tämä menetelmä valittiin sen talou-

dellisen toteutustavan vuoksi. Lisäksi puhelinhaastattelu todettiin nopeaksi ja tehok-

kaaksi haastattelutavaksi. Puhelinhaastattelun haitoiksi Hirsjärvi ja Hurme (2004, 64) 

katsovat sen toteuttamiseen käytettävän ajan olevan melko lyhyt, keskimäärin vain 

30 minuuttia. Puhelinhaastattelusta puuttuvat myös kasvokkain käytävässä keskuste-

lussa näkyvät vihjeet, ilmeet ja eleet, jotka tarjoaisivat haastatteluun kontekstin ja 

auttaisivat haastattelijaa sulkemaan pois mahdolliset väärinymmärrykset. Puhelin-

haastattelu voidaan katsoa sopivan kuitenkin sellaisiin tilanteisiin, joissa haastatelta-

vat ovat kiireisiä ja asuvat kaukana. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 64-65.) 

 

Hirsjärven ym. (2007, 199-200) mukaan haastattelu menetelmänä sisältää sekä etuja 

että haittoja. Haastattelussa suurena etuna pidetään sen joustavuutta, jolloin voidaan 

säätää aineiston keruuta tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. Me-

netelmä antaa myös enemmän mahdollisuuksia tulkita vastauksia, kuin esimerkiksi 

pelkässä lomakekyselyssä. Haastattelun etuna on myös se, että haastateltaviksi voi-

daan valita henkilöitä, joilta oletetaan saavan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Haastateltaviin on myös mahdollista ottaa yhteyttä tutkimuksen aikana tai sen jäl-

keen, mikäli aineistoa on tarpeen täydentää. Haastattelun varjopuolina voidaan nähdä 

se, että se vaatii tutkijalta usein enemmän aikaa haastattelun suunnitteluun ja haastat-

telijan rooliin paneutumiseen, itse haastattelun tekemiseen sekä sen purkamiseen ja 

analysointiin. Lisäksi haastateltava voi kokea haastattelutilanteen uhkaavaksi tai pe-

lottavaksi. Haastattelun luotettavuutta heikentää myös se, että haastateltava saattaa 

antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia tai haluaa esiintyä ”hyvänä ihmisenä”, jolloin 

mahdolliset kriittiset mielipiteet ja näkemykset saattavat jäädä kertomatta. (Hirsjärvi 

ym. 2007, 200-201.) 

5.2 Aineiston hankinta 

Tutkimusaineisto saatiin haastattelemalla kuutta henkilöä Satakunnan kunnista. Toi-

meksiantaja oli ilmoittanut haastateltaviksi sopivat henkilöt, jotka toimivat kunnissa 



28 

mm. matkailuneuvojan, vapaa-aikasihteerin, markkinointikoordinaattorin ja kulttuu-

risihteerin tehtävissä. Haastattelupyyntö lähetettiin tutkittaville helmi-maaliskuun 

2015 välisenä aikana ja haastattelut toteutettiin maaliskuun alussa. Tutkimuskysy-

mykset (LIITE 1) lähetettiin ennakkoon tutkittaville saatekirjeen (LIITE 2) yhteydes-

sä, jotta nämä saavat käsityksen tutkittavasta aiheesta. Samassa haastateltavilta pyy-

dettiin suostumus haastatteluun ja puhelun äänittämiseen. Puhelinhaastattelut näin 

ollen äänitettiin ja litteroitiin jälkeenpäin tietokoneelle. Litteroinnilla tarkoitetaan eri-

laisten tallenteiden, tässä tapauksessa äänitteiden, kirjoittamista kirjalliseen muotoon, 

jolloin niitä on helppo käsitellä ja analysoida (Kananen 2014, 101).  

 

Ennen varsinaista haastattelua toteutettiin koehaastattelu yhden kunnan matkailutoi-

mijalle, jossa haastattelukysymysten ymmärrettävyys testattiin käytännössä, ja jonka 

jälkeen haastattelukysymyksiä tarkennettiin ja parannettiin. Kun haastattelukysy-

mykset koettiin toimiviksi, haastatteluja jatkettiin muiden kuntien matkailutoimijoi-

den kanssa. 

 

Haastattelukysymykset saatiin johtamalla tämän tutkimuksen tarkoituksista, tavoit-

teista ja tutkimuskysymyksistä tarkempia haastattelukysymyksiä, joiden avulla saa-

tiin parempi käsitys tutkittavasta ilmiöstä ja haastateltavien näkemyksistä. Haastatte-

lukysymykset olivat kaikille haastateltaville samoja ja ne jätettiin avoimiksi, jotta 

haastateltavat saisivat vastata kysymyksiin omin sanoin. Kysymykset teemoitettiin 

neljään eri teemaan: kunnan tehtävät, matkailun merkitys, toimintamallit ja kehitys. 

Kysymykset tarkennettiin näihin aihealueisiin ja vastaajille painotettiin haastattelun 

aikana oman näkemyksen tuomista esiin kysyttävistä asioista. Lopullisessa raportissa 

haastateltavien henkilöllisyys ei tule missään vaiheessa esille, eikä tutkimuksen koh-

teena olevan maantieteellistä sijaintia mainita, tutkijan katsoessa sen olevan tutki-

muksen tarkoituksen kannalta epäolennaista. 

5.3 Aineiston analysointi 

Tässä työssä aineiston analysointimenetelmänä toimii aineistolähtöinen sisällönana-

lyysi. Menetelmässä aineistoa tarkastellaan ja eritellään, siitä etsitään eroja ja yhtä-

läisyyksiä. Sisällönanalyysimenetelmää voidaan käyttää kaikenlaisten dokumenttien 
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sisällön analysointiin ja tässä työssä dokumenttina toimivat haastattelujen litteroinnit. 

Menetelmän avulla pyritään sanallisesti kuvailemaan dokumenttien sisältöä ja tavoit-

teena on kuvata selkeästi tutkittavana olevaa ilmiötä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.)  

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty aineistolähtöistä lähestymistapaa, jolloin tutkimus-

aiheesta luodaan kokonaisuus aineistosta käsin. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa 

aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei ole merkitystä analyysin toteut-

tamisen tai lopputuloksen kanssa, vaan tutkimuksen pääpaino on aineistossa. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 95.) 

 

Aineiston käsittelyssä voidaan erottaa seuraavia vaiheita: litterointi, aineiston pelkis-

täminen, luokittelu, yhdistely ja selkeyttäminen (kuva 4), joiden mukaan analysointi-

prosessi etenee. Aineiston analysointi aloitettiin litteroidun tekstin tarkastelusta, jon-

ka yhteydessä tekstistä poimittiin tutkimusongelman kannalta oleelliset ja tärkeät asi-

at. Nämä keskeiset asiat pelkistettiin tiiviiseen muotoon tutkijan omin sanoin, josta 

ne luokiteltiin teemoihin. Teemat eli keskeiset aihealueet muodostettiin etsimällä 

haastattelujen vastauksia yhdistäviä seikkoja. Kun aineisto järjestettiin teemojen mu-

kaan, koottiin teemojen alle ne haastatteluissa ilmenneet asiat, jotka liittyivät kysei-

seen teemaan, ja ne pyrittiin kuvaamaan sanallisesti selkeään muotoon.  

 

 

Kuva 4: Analyysin käsittelyn vaiheet tässä tutkimuksessa 

Kerätty 
aineisto/ 
litterointi 

Pelkistä-
minen 

Luokittelu Yhdistely 
Selkeyttä-

minen 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Aineistoa saatiin yhteensä kuudelta kuntien matkailutoimijalta eri puolilta Satakun-

taa, erikokoisista kunnista. Puhelut kestivät keskimäärin 30 minuuttia. Puhelut ääni-

tettiin ja litteroitiin välittömästi tietokoneelle. Osa haastateltavista oli ehtinyt pohtia 

vastauksia ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin ja osa oli käynyt ne silmämääräises-

ti läpi. Haastateltavien vastaukset eivät niiden määrästä johtuen ole kovinkaan yleis-

tettävissä, mutta antavat kuitenkin näkemyksen siitä, kuinka matkailua Satakunnan 

kunnissa edistetään. Tulosten analysoimiseksi haastateltavien vastauksista tehtiin tii-

vistetty kooste, josta vastaukset tyypiteltiin vielä kuuteen aihealueeseen: kunnan teh-

tävät ja rooli, kunnan resurssit matkailun edistämisessä, matkailun merkitys kunnalle, 

kuntien matkailustrategiat, toimintamallit ja yhteistyö sekä visiot Satakunnan matkai-

lun kehittämiseksi. Suoria lainauksia on nostettu haastatteluista havainnollistamaan 

tutkittavien näkökantoja. Jokaisen aihealueen raportoinnista tehtiin lisäksi tiivistetty 

yhteenveto näiden loppuun.  

6.1 Kunnan tehtävät ja rooli 

Haastateltavilta kysyttiin, mikä on heidän näkemyksensä kunnan roolista matkailun 

edistämisessä. Ensisijaisesti tärkeimpänä nähtiin kaavoitus, sen jälkeen koordinointi, 

yritystuki ja markkinointi. Lähes kaikki haastateltavista kokivat kunnan tehtävien 

määrittelyn vaikeaksi, koska matkailun kehittäminen itsessään ei lakisääteisesti kuulu 

kuntien tehtäviin. Matkailun kehittäminen katsottiin olevan osa kuntien tehtävää 

kaavoituksen kautta matkailun yritystoiminnan mahdollistamisessa. Kaavoituksella 

kunnat rakentavat matkailualueita ja huolehtivat teiden ja opasteiden kunnossapidos-

ta. Myös yritysten perustoimintojen mahdollistamiseksi kuntien tehtävänä on infra-

struktuurin hoitaminen.  

 

”Jos nyt kuntien tehtäviä tutkaillaan niin sit täytyy palata kuntalakiin ja poh-

tia sitä, miten edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia. Et meillä tää on 

nähty vähän laajaksi alueen kehittämisen näkökulmasta, perustehtävänä hy-

vinvoinnin edistäminen.” 

 



31 

Osassa kunnista matkailun edistämisessä suuressa roolissa on alueella toimiva, mat-

kailuyrittäjistä koostuva matkailuyhdistys, jonka toimintaa kunta tukee rahallisen pa-

nostuksen lisäksi myös henkilöstöllä osallistumalla esim. kokouksiin. Rahallisesti 

kunnat voivat tukea matkailua kustantamalla esimerkiksi messuille osallistumisen ja 

olemalla mukana erilaisissa matkailua kehittävissä hankkeissa. Kunnan tehtäväksi 

katsottiin myös alueen matkailuneuvonnan järjestäminen ja kaikkien matkailuyrittä-

jien palveleminen tasapuolisesti. 

 

”Varsinkin tämmösellä pienellä paikkakunnalla katon, että kunnalla on ehkä 

merkittävämpikin tehtävä, kuin isommalla paikkakunnalla, ollaan semmonen 

pienten yrittäjien kokoava voima.” 

 

Haastateltavat näkivät matkailun koordinoinnin osaksi kuntien toimintaa siten, että 

kunta kokoaa matkailuyrittäjiä yhteen erilaisiin tapahtumiin, kokoontumisiin ja mes-

suille. Kunnan roolina nähtiin olla alueen matkailuyrittäjien kokoava voima. Kunnat 

myös järjestävät erilaisia tutustumispäiviä alueen matkailuyrittäjien kesken, jossa 

toimijoilla on mahdollisuus tutustua muihin yrittäjiin ja näiden yritystoimintaan ja 

sen kautta mahdollistaa alueen matkailupalvelujen verkostoitumista. 

 

”Kunnan asema matkailun kehittämisessä ei tänä päivänä niin merkittävä oo, 

et lähinnä se kokoaa alueen yrittäjiä yhteen ja yrittää kuntatasoisesti markki-

noida niitä matkailupalveluita sitten ulospäin.” 

 

Kuntien tehtäväksi haastateltavat mainitsivat yritystuen antamisen niin uusille yrityk-

sille toiminnan perustamisvaiheessa, kuin toimivien yrityksien toiminnan kehittämi-

sessä. Kunnat saattoivat toimia myös pienemmän ja suuremman yrityksen välisenä 

linkkinä, jonka kautta nämä yhdistivät palvelujaan. Kunnan ja kunnan alueen matkai-

lumarkkinointi oli osana monen kunnan tehtäviä ja sitä toteutettiin lähinnä kuntata-

solla. Yhteistyössä markkinointia toteutettiin tapahtumien tai hankkeiden yhteydessä 

muiden kuntien ja yritysten rinnalla. Kuitenkin yrityksen katsottiin olevan päävas-

tuussa omasta markkinoinnistaan ja kunta toimii tukevana markkinoijana tässä suh-

teessa. 
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”Mutta mun mielestä kunnan perustehtäviin ei voi kuulua esim. matkailu-

markkinointi vaan kyllä sen niinkun sen yrityksen itsensä vastuulla on mark-

kinoida. Imagomarkkinointia voidaan tehdä, mut se ei ole pelkästään matkai-

lumarkkinointia vaan semmosta aluemarkkinointia. Mutta yhteistyökump-

panina markkinoidaankin kyllä.” 

 

Kuten edellä mainittu, kuntien tehtävien määrittely matkailun kehittämisessä koettiin 

vaikeaksi ja osa haastateltavista oli sitä mieltä, että matkailua edistetään, mutta vähe-

nevien resurssien puitteissa sitä mukaa kun se ei ole lakisääteistä toimintaa. Kunnis-

sa, joissa matkailu ei ole pääasiallinen elinkeino, matkailua kehitetään kunnan pää-

toimien ohella yleisen hyvinvoinnin tukemisen ja aluekehittämisen kautta. Osa haas-

tateltavista katsoi matkailuelinkeinon kehittyneen hyvin erilaisesti eri kunnissa juuri 

sen vuoksi, ettei kunnille ole määrätty lakisääteistä vastuuta matkailuasioissa. Tämä 

taas on vaikuttanut siihen, ettei kuntien toiminta ole selkeää vaan matkailun kehittä-

minen koetaan hyvin haasteelliseksi.  

 

 

Kuva 5: Kunnan tehtävät ja rooli 

6.2 Kunnan resurssit matkailun edistämisessä 

Haastatteluissa kävi ilmi, että tutkittavissa kunnissa on hyvin erilaiset tavat hoitaa 

matkailuasioita ja virkanimikkeet sekä tehtävien laajuus eroavat toisistaan huomatta-

vasti. Osassa kunnista toimi vapaa-aikasihteeri joka oman toimintansa ohessa hoitaa 

Kunnan tehtävät ja rooli 

 kaavoitus 

 koordinointi ja informointi 

 yritystuki  

 rahoitus 

 kuntatason markkinointi ja matkailuneuvonta 

 matkailun edistäminen vähenevien resurssien puitteissa, sitä 

myöten kun se ei ole lakisääteistä toimintaa 
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matkailuasioita apunaan hallituksen alaisia kanslisteja. Toisissa kunnissa matkailuun 

osoitettua toimea ei ollut kunnassa ollenkaan, vaan matkailua hoidetaan sivussa mui-

den elinkeinojen ohella. Muita virkoja oli kulttuurisihteeri, matkailukulttuuriohjaaja, 

markkinointikoordinaattori ja matkailuneuvoja. Sivuavasti kunnan matkailua hoita-

viin toimijoihin mainittiin myös kiinteistö- ja talotoimi joka vastaa kiinteistöjen kun-

nossapidosta, katutoimi joka vastaa katujen kunnossapidosta ja siisteydestä sekä ym-

päristötoimi joka huolehtii esim. retkeilyreiteistä. 

 

Haastatteluissa resurssien riittävyys matkailun edistämiseksi oli suurimmassa osassa 

kunnista kohtuulliset. Kiristyvässä kuntataloudessa rahalliset resurssit koettiin osal-

taan myös pieniksi. Etenkin kiireisinä aikoina henkilöstön määrä koettiin riittämät-

tömäksi ja tämän vuoksi myös monia matkailua edistäviä toimia on jäänyt toteutta-

matta. Kuntien budjettien matkailuun sovittu määräraha kattaa haastateltavien mu-

kaan esitteiden tuottamista, messuosallistumisia, kylien kehittämistä ja muuta mark-

kinointia ja tarvikkeita. Osalla kunnista on tietty rahallinen panos suoraan matkailu-

markkinointia varten ja alueen yrittäjiltä saadaan siihen lisäksi rahoitusosuus.  

 

 

Kuva 6: Kunnan resurssit 

6.3 Matkailun merkitys kunnalle 

Matkailun merkitys elinkeinona vaihteli kuntien välillä. Toisissa matkailu nähtiin 

vain muita elinkeinoja tukevassa osassa tai ei lainkaan merkityksellisenä ja joissain 

Kunnan resurssit  

 keskimäärin kohtuulliset, toisissa pienet henkilöresurssit jolloin 

monia asioita jää toteuttamatta 

 kiristyvässä kuntataloudessa rahalliset resurssit pienet 

 matkailuun osoitettu määräraha kattaa esitteiden tuottamista, mes-

suosallistumisia, markkinointia, tarvikkeita 

 rahallinen panos yhdellä kunnalla suoraan, johon lisäksi rahoitus-

osuutta yrittäjiltä markkinointia varten 
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kunnissa taas erittäin merkittävänä elinkeinona, joka tuo alueelle elinvoimaa ja työl-

lisyyttä. Nähtiin, että monelle matkailu antoi mahdollisuuden sivutyötuloihin, mutta 

vain muutamalle matkailu mahdollisti kokopäiväisen työn. Taloudellisesti vaikeina 

aikoina matkailu nähtiin kuitenkin eräänlaisena valopilkkuna: kasvavana toimialana 

ja kotimaanmatkailun lisääntymisenä.  

 

”Taloudellinen merkitys niin sehän on niinkun välillisesti ja välittömästi suu-

ri, lukuja en pysty sanomaan mutta se on yllättävän iso jos vertaa muihin 

elinkeinoihin. Et sitä ei niinkun tajutakkaan kuinka kaikki huoltoasemat ja 

pikkukioskit hyötyy siitä että täällä niitä matkailijoita käy, se vaikuttaa niin 

moneen.” 

 

Matkailun tuomat sivuvaikutukset paikallisille pienyrittäjille nähtiin laajana ja mer-

kittävänä lisänä, esimerkiksi paikalliselle kahvilalle tai käsityöputiikille bussilastilli-

nen turisteja voi olla iso tulo kyseiselle päivälle. Haastatteluissa mainittiin, että mat-

kailuelinkeinon edistämisessä luottamushenkilöillä ja poliitikoilla on tärkeä asema 

alaa koskevassa päätöksenteossa ja siinä matkailu tulisi ottaa entistä paremmin huo-

mioon. Matkailu yleisesti katsottiin olevan elinkeino muiden joukossa ja sen kasvat-

tamiseksi Satakunnan alueella vaadittaisiin uusia ideoita ja luovaa toimintaa. 

 

”Täytyis vaan enemmän markkinoida ja tuoda sitä näkyvyyttä, että ei se auta 

että omas kunnas tiedetään meijän kohteista vaan pitäis saada sellanen val-

takunnallinen tietoisuus siihen.” 

 

 

Kuva 7: Matkailun merkitys kunnalle 

Matkailun merkitys kunnalle 

 vaihteleva merkitys kuntien välillä: osassa matkailu toimii 

kunnan kärkenä, osassa matkailu on vain sivuvirta osana 

muuta toimintaa 

 matkailu ns. valopilkku taloudellisesti vaikeana aikana 

 taloudelliset sivuvaikutukset laajat alueen pienyrittäjille 
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6.4 Kuntien matkailustrategiat 

Haastateltavilta kysyttiin, onko kunnissa omaa olemassa olevaa matkailustrategiaa tai 

onko sellaista suunnitteilla. Vain yhdellä haastatelluista kunnista oli olemassa oleva 

selkeä oma matkailustrategia ja tässä kunnassa matkailulla oli merkittävä rooli. Jois-

sain kunnissa matkailun strateginen johtaminen on sisällytetty kunta-asiakirjojen alle 

matkailun suunnitelma-asiakirjaan, joka on koettu osaltaan riittäväksi. Yksi mainitsi 

toteuttavansa Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaa ja kokenut 

tämän riittäväksi heidän toiminnassaan. Joissain kunnissa matkailustrategia oli juuri 

aloitettu ja näin ollen suunnitteluvaiheessa ja yksi haastateltavista kertoi, etteivät re-

surssit riitä kyseisen asiakirjan laatimiseen eikä sellaista ole suunnitteilla.  

 

 

Kuva 8: Kuntien matkailustrategiat 

6.5 Toimintamallit ja yhteistyö 

Haastateltavilta kysyttiin, mitä käytännön toimia matkailun edistämiseksi kunnissa 

tehdään ja minkälaisia yhteistyömuotoja heillä on naapurikuntien tai paikallisten 

matkailuyrittäjien kanssa. Haastatteluista selvisi, että kunta on mukana erilaisissa 

matkailun kehittämis- ja investointihankkeissa, joita osassa kunnista on paljon. Kun-

nan matkailutoimijat ovat mukana luomassa erilaisia tapahtumia, joiden avulla ulko-

paikkakuntalaisia saadaan houkuteltua kuntaan. On myös kylätapahtumia, joissa yrit-

täjät ovat tarjonneet omia palvelujaan ja joissa on ollut mahdollisuus tutustua toisiin 

matkailuyrittäjiin, kokeilla uusia liikeideoita ja saada palautetta.  

 

Kuntien matkailustrategiat 

 monissa kunnissa ei selkeää strategia 

 sisällytetty kunta-asiakirjojen alle 

 noudatetaan maakunnan matkailustrategiaa 

 ei resursseja sellaisen laatimiseen 
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”Matkailun edistämiseks on tehty hankkeita, oltu mukana messuilla ja järjes-

tetty infotilaisuuksia on ostettu mainostilaa ja kokoonnuttu kehittämistyöryh-

missä ja ollaan mukana tapahtumissa. Me ollaan usein tapahtumissa sitten 

koordinoitu niitä vuoroja, järjestetty sitä messuosaston ulkoasua ja ilmettä ja 

hoidettu siinä tavallaan sitä koordinointia niin, että se on tullut mahdolliseksi 

että toimijat on voinut osallistua jonnekin.” 

 

Kunnat ovat vahvasti mukana kotimaan messuilla, mm. messupaikkojen rahoittajana 

ja koordinoijana. Osassa kunnista järjestetään säännöllisesti matkailuyrittäjien infoti-

laisuuksia ja kokoontumisia matkailun kehittämistyöryhmissä, joissa matkailun tule-

vaisuutta ja kehittämissuuntia pohditaan ja pinnalla olevia matkailuasioita puidaan 

yhdessä. Suurimmassa osassa kunnista tämänlaisia tilaisuuksia järjestetään vain tar-

peen mukaan, aiempien tilaisuuksien vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Haastatelta-

vat mainitsivat matkailun edistämistoimiksi myös kuntien matkailumarkkinoinnin 

paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa, sekä alueen matkailuasioista ja uutisista 

informoinnin yrittäjille sähköpostin kautta. 

 

”Mä informoin meijän matkailuyrittäjiä ni informoin kaikkee niitä mitä maa-

kunnassa menee ja mimmosiin juttuihin on mahdollisuutta, ja esim EU-

rahoitteista ja näin poispäin… mut semmoset kaikille yrittäjille organisoidut 

säännölliset kokoontumiset ni sellasia ei meillä oo ollut.” 

 

Yhdessä kunnassa matkailun yhteistyö alueen yrittäjien kesken on hyvin tiivistä ja 

haastateltava mainitsi olevansa ”ihan täysin naimisissa” paikallisten yrittäjien kanssa. 

Haastateltavien mukaan pienellä paikkakunnalla yrittäjäyhteistyö on helppoa mo-

lemmin puolin ja usein toimijat tuntevat toisensa myös työn ulkopuolelta. Osassa 

kunnista yhteistyötä tulisi haastateltavien mukaan olla enemmän sen ollessa tällä 

hetkellä lähinnä tarvelähtöistä.  

 

”Muutamina vuosina ollaan järjestetty infotilaisuuksia, mut nekin on vähän 

sillai et viimisimmät mitä järjestettiin ni niissä oli ehkä viis tai kymmenen 

vierasta… ni sit päätettiin et emme järjestä niitä. Mut sit taas menee jokunen 

vuosi ja joku sanoo et vois järjestää semmosen ja sit porukkaa tuleeki vähän 

enemmän… et aina sillon tällön on ollu.” 
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Naapurikuntien kanssa yhteistyötä on kaikissa kunnissa vähän tai vain parin kunnan 

kanssa on selkeää yhteistoimintaa. Muiden kuntien kanssa yhteistyö rajoittuu lähinnä 

toisen kunnan matkailupalvelujen suositteluun tai ryhmämatkamyynnin yhteydessä 

tapahtuvaan yhteistoimintaan. Joissain kunnissa matkailutoimijat ovat halunneet lo-

pettaa osan yhteistyöstä naapurikuntien kanssa, esim. yhteiset messuosallistumiset tai 

markkinointiyhteistyöt, ja hoitaa nämä toimet itsenäisesti.  Kuitenkin hankkeiden, 

tapahtumien ja esitteiden tekemisen puitteissa ollaan yhteistyössä naapurikuntien 

kanssa jonkin verran. Satakunnan Yrittäjät ry:n kautta on myös yhteistyötä, jossa uu-

sia matkailureittejä ja -paketteja suunnitellaan ja rakennetaan, mutta yhteistyötä ei 

ole varsinaisesti kuntatasolla. 

 

”Yhteistyötä on naapurikuntien ja paikallisten yrittäjien kans ollaan ihan täy-

sin naimisissa. Kaikki tehdään pääasiassa yritysten kanssa yhteistyössä, ei 

vaan kuntana. Naapurikuntien kans ollaan tehty yhteistyötä ja nois hankkeis-

sa ollaan myös yhteistyössä.”  

 

 

Kuva 9: Toimintamallit ja yhteistyö 

Toimintamallit ja yhteistyö 

 osallistuminen messuihin, tapahtumiin 

 infotilaisuuksia ja kokoontumisia tarvelähtöisesti matkailutoimijoiden 

kesken 

 markkinointi paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa kuntatasoisesti 

 yhteistyötä naapurikuntien kanssa hankkeissa, alueen tapahtumissa, esit-

teissä, yhteistyötä lähinnä tarvelähtöisesti 

 seudullista jatkuvaa yhteistyötä ei ole, mutta yksittäisesti kyllä esim. 

ryhmämatkamyynneissä tai naapurikuntien suosittelussa 

 yhteistyötä tulisi olla enemmän yli kuntarajojen 

 yrittäjäyhteistyö pienillä paikkakunnilla osin hyvin tiivistä ja toimivaa 

 Satakunnan Yrittäjät ry:n kautta yhteistyötä reittien ja pakettien raken-

tamisessa, muttei kuntatasolla  
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6.6 Visiot Satakunnan matkailun kehittämiseksi 

Haastateltavilta kysyttiin heidän näkemystään oman kuntansa tulevaisuudesta mat-

kailun näkökulmasta ja näkemyksiä tärkeimpiin asioihin, joita Satakunnassa tulisi 

tehdä matkailun kehittämiseksi. Matkailullinen tulevaisuus näyttäytyi kaikkien vas-

taajien mielestä positiivisena, vaikka tämän hetkinen taloudellinen tilanne ja mahdol-

liset kuntauudistukset aiheuttavat epävarmuutta. Joissain kunnissa ollaan huolissaan 

mahdollisen kuntauudistuksen myötä tapahtuvasta toiminnan muutoksesta, jossa 

matkailun edistäminen siirtyisi suuremman matkailutoimijan, esim. Maisan tehtäväk-

si. Yhdessä kunnassa matkailu toimii alueen kulmakivenä ja vain toiminnan rahoi-

tuksen hankinnan nähtiin luovan epävarmuutta.  

 

”Näen et sitä työhyvinvointia kans ku työskennellään enemmän päätteellä ni 

vastapainoo sille. Et ihmisten hyvinvointiin ja luontoon liittyvä matkailu tulee 

kasvamaan. Kansainvälisyyshän meil ei oo oikeen missään kantimissa, mut 

näen kyllä sen sellasena arvona ja näiden teemojen avulla pyrkiä sinne kan-

sainvälisille markkinoille, tarjoamaan niille moderneille humanisteille näitä 

palveluita.” 

 

Haastatteluissa hyvinvointi-, luonto- ja maaseutumatkailu nähtiin tulevaisuuden kas-

vavina matkailun teemoina myös kansainvälisillä markkinoilla. Näkyvyyttä ja alueen 

markkinoinnin tehostamista sosiaalisen median mainonnalla korostettiin myös. Tästä 

esimerkkinä mainittiin aggressiivista Facebook- markkinointia tekevä Äkäslompolon 

Jounin Kauppa, joka luo omalle alueelleen lisää näkyvyyttä jatkuvilla kampanjoil-

laan. Lisäksi alueelle kaivataan hieman hulluja ja luovia ideoita. Muutama haastatel-

tava oli yhtä mieltä siitä, että ylpeyttä omista tuotteista, palveluista ja kohteista tulisi 

tuoda enemmän esille ja he kokivat, että Satakunnassa pidetään ns. liian pientä mete-

liä itsestämme.  

 

”Helposti mennään siihen, että no meillä on täällä järvessä kalaa, mutta ei ne 

nyt ainakaan kauhean isoja ole. Ni se semmonen turha vähättely pois. Ja mi-

ten se matkailija saadaan viipymään, että ei ainakaan sillä meiningillä että 

sanotaan et ei sinne kannata mennä. Ja se myös jos kehutaan toisia ja suosi-
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tellaan matkailijalle ni se ei oo keneltäkään pois ja matkailija vaan kokee että 

tääl on hyvä meininki ja voi tulla toistekin.” 

 

Myös alueen vetovoimaisia kohteita, jotka saattavat olla paikallisille itsestään selviä 

asioita, tulisi korostaa enemmän ja hyväksikäyttää matkailussa. Tärkeäksi nähtiin 

ihmisten ylpeys omaa maakuntaa kohtaan, joka parhaimmillaan näyttäytyy hyvin po-

sitiivisesti matkailijalle asiakasnäkökulmasta. Lisäksi nähtiin, että mikäli Satakunnan 

matkailullista brändiä halutaan luoda, tulisi kaikkien toimijoiden sitoutua tiettyyn 

hyvään laatutasoon ja kaikilla olla yhtäläinen halu näyttää hyvältä ulkopaikkakunta-

laisten silmin. Markkinoinnissa ja tuotteistamisessa tärkeiksi nähtiin hiljaisuuden ja 

aidon maaseudun hyödyntäminen, johon Satakunnassa on hyvät edellytykset. Myös 

isomman toimijan tuleminen alueelle koettiin hyvin tervetulleeksi; esimerkiksi huvi-

puiston, joka toisi alueelle lisää nostetta. 

 

”Jyrki Kangas sano täs joku vuosi takaperin, et Satakunta on ensimmäisiä 

paikkoja missä pääkaupunkiseutulaiset pystyvät löytämään hiljaisuuden. Tää 

tarvis osata oivaltaa et meilt löytyy sellasia isompia alueita ja ihan aito maa-

seutu. Vaikka onhan siellä Nuuksio, mutta ei se ihan vastaa sitä mitä täältä 

löytyy, eikä tarvi lähteä Lappiin. Ni miten markkinoisi sitä, mitä meillä jo 

on.” 

 

Satakunnan alueen matkailuyrittäjien yhteistyötä haluttiin parantaa, jotta yrittäjien 

tuntiessa toistensa tuotteet ja palvelut, on niiden suosittelu myös matkailijalle hel-

pompaa. Lisäksi vastaajien mielestä pienten yrittäjien tulisi toimia laajassa yhteis-

työssä yli kuntarajojen, esimerkiksi teema- ja ryhmäpakettien rakentamisessa, jonka 

kautta alueita voitaisiin nostaa parempaan tietoisuuteen. 

 

Satakunnan matkailun viemistä kansainvälisille markkinoille katsottiin tarvitsevan 

Satakunnan kokoista veturia. Koko maakunnan kokoisen myyntiorganisaation toi-

mintaa ei koettu mahdolliseksi, sillä sen pyörittäminen nähtiin kalliiksi, eikä maa-

kuntaan uskota saavan niin paljon asiakkaita tai liikevaihtoa, että se voisi olla itses-

sään kannattavaa toimintaa. Lisäksi sen kokoinen organisaatio vaatisi joka tapauk-

sessa julkisen rahoituksen. Eräs haastateltavista mainitsi, ettei näe koko maakunnan 

matkailun vetämistä tarpeellisena sen vuoksi, ettei sen uskota voivan markkinoida 
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kaikkia kuntia riittävästi kuntien erilaisuuden vuoksi. Haastatteluissa todettiin, että 

Satakunnan toimijoiden rooleille tarvitaan koordinoija, jotta tehtävät ja tehtäväkentät 

olisivat selkeitä. Haastateltavat kokivat, että tällä hetkellä kaikki toimijat tekevät 

kaikkea ja se tekee matkailun kehittämisestä hyvin sekavaa.  

 

”Ni mun mielestä pitäis ihan selvästi Satakunnassa sopia ne roolit, oli se sit 

oppilaitos tai kaupungin toimi tai matkailuyrittäjäyhdistys, et kuka hoitaa mi-

täki tonttia. Ni semmonen koordinointi täältä puuttuu, et kaikki tekee vähän 

kaikkee ja sit se on aika sekamelska.” 

 

Kansainvälistä ja valtakunnallista markkinointia tulisi haastateltavien mielestä hoitaa 

yhdessä, maakunnallista yhteistyötä toteuttaa tehokkaammin ja luoda tälle toimiva 

myyntikanava. Myyntikanava voisi olla hallinnollisesti yhteinen mm. laskutuksessa, 

mutta niin, että jokainen kunta myisi kuitenkin omana alueenaan, koska tuntee omat 

tuotteensa parhaiten. Osa kunnista kaipasi myös jonkinlaista koordinoijaa hank-

keidenkin suhteen, jotta päällekkäisiltä hankkeilta vältyttäisiin ja hankkeet tukisivat 

maakunnallisia linjoja. 
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Kuva 10: Visiot Satakunnan matkailun kehittämiseksi 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntien roolia Satakunnan matkailun 

kehittämisessä ja kartoittaa näiden toimintamalleja matkailun edistämiseksi. Tutki-

mus toteutettiin maaliskuun 2015 aikana ja tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi 

kunnan matkailutoimijaa eri puolilta Satakuntaa. Tässä luvussa pyritään vetämään 

yhteen kaikki tutkimusaineistossa ilmenneet asiat ja pohditaan tuloksista tehtyjä joh-

topäätöksiä ryhmiteltynä tutkimuskysymyksittäin. Kuvassa 11 nähdään edellisessä 

luvussa esitettyjen alalukujen tulosten tiivistelmät yhdessä, josta aineiston päätulok-

sia voi tarkastella helposti.  

Visiot Satakunnan matkailun kehittämiseksi 

 hyvinvointi-, luonto- ja maaseutumatkailun potentiaalinen kasvu, myös 

kansainvälisille markkinoille 

 hiljaisuuden ja maaseudun hyväksikäyttö tuotteistamisessa ja markki-

noinnissa 

 näkyvyyden ja alueen tunnettuuden lisääminen, sosiaalisen median käyt-

tö 

 vetovoimaisten kohteiden tunnistaminen ja hyväksikäyttö matkailussa 

 yhteistyön kehittäminen yli kuntarajojen (esim. teema- ja ryhmäpaketti-

en rakentaminen)  

 tärkeää maakunnastaan ylpeät ihmiset  positiivisuuden merkityksen 

tunnistaminen asiakasnäkökulmasta 

 maakunnallinen yhteistyö ja tätä tukeva myyntikanava tarpeen 

 valtakunnallisen ja kansainvälisen markkinoinnin hoitaminen yhdessä 

 hankekoordinointi, jolla välttää päällekkäisyydet 

 maakunnan toimijoiden rooleille koordinoija tehtävien ja tehtäväkenttien 

selkeyttämiseksi 
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Kuva 11: Yhteenveto 

 Kunnan tehtävät ja rooli 

 kaavoitus 

 koordinointi ja informointi 

 yritystuki  

 rahoitus 

 kuntatason markkinointi ja matkailu-

neuvonta 

 matkailun edistäminen vähenevien re-

surssien puitteissa, sitä myöten kun se 

ei ole lakisääteistä toimintaa 

 

Kunnan resurssit  

 keskimäärin kohtuulliset, toisissa 

pienet henkilöresurssit jolloin monia 

asioita jää toteuttamatta 

 kiristyvässä kuntataloudessa rahalli-

set resurssit pienet 

 matkailuun osoitettu määräraha kat-

taa esitteiden tuottamista, messuosal-

listumisia, markkinointia, tarvikkeita 

 rahallinen panos yhdellä kunnalla 

suoraan, johon lisäksi rahoitusosuutta 

yrittäjiltä markkinointia varten 

 

Matkailun merkitys kunnalle 

 vaihteleva merkitys kuntien välillä: 

osassa matkailu toimii kunnan kärke-

nä, osassa matkailu on vain sivuvirta 

osana muuta toimintaa 

 matkailu ns. valopilkku taloudellisesti 

vaikeana aikana 

 taloudelliset sivuvaikutukset laajat 

alueen pienyrittäjille 

 

Kuntien matkailustrategiat 

 monissa kunnissa ei selkeää strategi-

aa 

 sisällytetty kunta-asiakirjojen alle 

 noudatetaan maakunnan matkailu-

strategiaa 

 ei resursseja sellaisen laatimiseen 

 
Toimintamallit ja yhteistyö 

 osallistuminen messuihin, tapahtumiin 

 infotilaisuuksia ja kokoontumisia tarvelähtöisesti 

 markkinointi paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa kuntatasoisesti 

 yhteistyötä tarvelähtöisesti naapurikuntien kanssa hankkeissa, alueen tapahtumissa, esit-

teissä 

 seudullista jatkuvaa yhteistyötä ei ole, mutta yksittäisesti kyllä esim. ryhmämatkamyyn-

neissä  

 yhteistyötä tulisi olla enemmän yli kuntarajojen 

 yrittäjäyhteistyö pienillä paikkakunnilla osin hyvin tiivistä ja toimivaa 

 Satakunnan Yrittäjät ry:n kautta yhteistyötä reittien ja pakettien rakentamisessa, muttei 

kuntatasolla  

 
Visiot Satakunnan matkailun kehittämiseksi 

 hyvinvointi-, luonto- ja maaseutumatkailun potentiaalinen kasvu, myös kansainvälisille 

markkinoille 

 hiljaisuuden ja maaseudun hyväksikäyttö tuotteistamisessa ja markkinoinnissa 

 näkyvyyden ja alueen tunnettuuden lisääminen, sosiaalisen median käyttö 

 yhteistyön kehittäminen yli kuntarajojen (esim. teema- ja ryhmäpakettien rakentaminen)  

 tärkeää maakunnastaan ylpeät ihmiset  positiivisuuden merkityksen tunnistaminen 

asiakasnäkökulmasta 

 maakunnallinen yhteistyö ja tätä tukeva myyntikanava tarpeen 

 valtakunnallisen ja kansainvälisen markkinoinnin hoitaminen yhdessä 

 hankekoordinointi, jolla välttää päällekkäisyydet 

 maakunnan toimijoiden rooleille koordinoija tehtävien ja tehtäväkenttien selkeyttämi-

seksi 
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7.1 Kunnan rooli ja tehtävät matkailun edistämisessä 

Tutkimuksen mukaan Satakunnan kuntien selkeä tehtävien määrittely on vaikeaa, 

koska matkailun kehittäminen itsessään ei lakisääteisesti kuulu kuntien tehtäviin. 

Kunnissa matkailuelinkeino on kehittynyt hyvin erilaisesti juuri sen vuoksi, ettei 

kunnille ole määrätty lakisääteistä vastuuta matkailuasioissa. Kunnissa on erilaiset 

tavat hoitaa matkailuasioita ja matkailuun liittyvien tehtävien laajuus eroaa toisistaan 

huomattavasti. Erilaisista toimintatavoista ja vaihtelevasta aktiivisuuden tasoista huo-

limatta, kunnilla voidaan katsoa olevan samankaltaisia rooleja ja tehtäviä. Satakun-

nan kunnat näkevät roolikseen matkailun edistämisessä ensisijaisesti kaavoituksen, 

koordinoinnin, yritystuen ja markkinoinnin.  

 

Kaavoituksella mahdollistetaan yrityksille toimintaedellytykset ja luodaan näiden 

yritystoimintaa palveleva infrastruktuuri. Kunnat toimivat koordinoijana alueen mat-

kailuun liittyvissä asioissa, esimerkiksi messuilla ja tapahtumissa, ja informoivana 

tahona alueen matkailuasioista. Kunnat antavat yritystukea mm. yrityksen perusta-

mis- ja kehittämisvaiheissa. Rahoittajana kunta voi olla osana esimerkiksi messuosal-

listumisissa tai alueen matkailun kehittämishankkeissa. Kuntien tehtäviin kuuluu 

myös markkinointi, jota hoidetaan lähinnä kuntatasolla. Markkinointi pitää sisällään 

alueen matkailukohteiden markkinointia matkailijoille esitteiden ja kunnan internet-

sivujen ylläpidon muodossa. Kuntien toimiin kuuluu myös usein matkailuneuvonnan 

järjestäminen ja kaikkien matkailutoimijoiden palveleminen tasapuolisesti. Kuntien 

muut tehtävät muotoutuvat lähinnä näiden oman aktiivisuuden ja halukkuuden mu-

kaan, omien resurssien puitteissa.  

7.2 Kuntien toimintamallit matkailun edistämiseksi 

Kuntien toimintamalleissa on yhtäläisyyksiä, vaikka ne eroavat toisistaan huomatta-

vasti. Satakunnan kunnissa harvoilla on olemassa olevaa omaa matkailustrategiaa, 

jonka avulla toimintaa matkailun edistämiseksi voitaisiin johtaa strategisesti. Kiristy-

vässä kuntataloudessa rahalliset resurssit koetaan pieniksi, jolloin monia asioita voi-

daan jättää toteuttamatta. Kunnat edistävät matkailua esimerkiksi osallistumalla ko-

timaan matkailumessuille ja matkailutapahtumiin. Matkailuyrittäjien informointi alu-
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een tapahtumista, erilaisten kokoontumisten ja infotilaisuuksien järjestäminen tarve-

lähtöisesti on ollut osana kuntien toimia. Hyväksi havaittiin paikallisten matkailu-

toimijoiden tutustuttaminen toisiinsa erilaisten tutustumispäivien avulla, joissa yrittä-

jien yhteistyötä voidaan edistää. Kunnan toimiin kuuluvat myös alueen markkinointi 

paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Keskimäärin yhteistyötä tehdään paikal-

listen matkailuyrittäjien ja naapurikuntien kanssa vain tarvelähtöisesti, esimerkiksi 

hankkeissa ja tapahtumissa sekä erilaisten matkailuesitteiden tuottamisessa. 

7.3 Kuntien näkemys Satakunnan matkailun kehittämisestä 

Kuntien näkemys Satakunnan matkailun tulevaisuudesta on positiivinen: hyvinvoin-

ti-, luonto- ja maaseutumatkailu nähdään potentiaalisina teemoina kasvavalla alalla. 

Näiden teemojen avulla koettiin olevan mahdollisuus pyrkiä myös kansainvälisille 

markkinoille. Lisäksi hiljaisuuden ja maaseudun nostaminen paremmin esille tuot-

teistamisessa ja markkinoinnissa olisi tärkeää. Näkyvyyden ja alueen tunnettuuden 

lisääminen matkailun edistämiseksi on tärkeää ja sosiaalista mediaa tulisi käyttää te-

hokkaammin markkinointikanavana, jotta matkailijat ylipäätään päätyisivät Satakun-

taan. Maakunnallista ja valtakunnallista markkinointia tulisi kuntien mielestä hoitaa 

maakunnassa yhteisesti. Tärkeänä kehittämisen kohteena nähtiin yhteistyön lisäämi-

nen sekä maakunnan kuntien että kuntien ja muiden matkailutoimijoiden kesken. Yh-

teistyötä tulisi olla enemmän maakuntatasolla ja tätä tukeva myyntikanava olisi tar-

peen. Maakunnan toimijoiden rooleille tarvittaisiin lisäksi koordinoija, joka selkeyt-

täisi kaikkien alueen matkailutoimijoiden tehtävät ja tehtäväkentät. Koordinoijaa 

kaivataan myös alueen matkailuhankkeisiin, jotta päällekkäisiltä hankkeilta voidaan 

välttyä. 

7.4 Luotettavuustarkastelu 

Tutkijan tulee varmistaa, että tutkimustulokset ovat oikeita ja luotettavia. Luotetta-

vuuden arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia mittaustapoja, mutta laadullisessa tut-

kimuksessa luotettavuustarkastelu jää arvion varaan, koska siinä luotettavuutta ei 

voida arvioida ja laskea samalla tavalla kuin määrällisessä tutkimuksessa. Tutkimuk-

sessa tutkijalla ei ollut juurikaan ennakkokäsityksiä tutkittavasta aiheesta ja tutkija 
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pyrki säilyttämään objektiivisuuden koko tutkimusprosessin aikana. Laadullisen tut-

kimuksen luonteen vuoksi objektiivisuuden säilyttäminen voi kuitenkin olla hanka-

laa, ja näin luotettavuus jää tutkijan oman arvioinnin ja näytön varaan. Tieteellisen 

tutkimuksen yleiset luotettavuusmittarit ovat reliabiliteetti ja validiteetti ja näitä so-

velletaan laadulliseen tutkimukseen eri tavalla kuin määrälliseen. (Kananen 2014, 

146-147.) 

 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä eli sitä, kuinka tulokset ovat toistet-

tavissa. Hirsjärven ja Hurmeen (2004, 189) mukaan laadullisessa tutkimuksessa reli-

aabelius koskee lähinnä tutkijan toimintaa ja sitä, kuinka luotettava tutkijan analyysi 

materiaalista on, eikä niinkään haastateltavien vastauksia. Tärkeää on myös se, että 

kaikki aineisto on otettu huomioon ja ne on litteroitu oikein. 

 

Validiteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus-

kin mitata (Hirsjärvi ym. 2007, 226). Laadullisen tutkimuksen validiteettia on kui-

tenkin hankala mitata, sillä sen muodot sopivat lähinnä määrälliseen tutkimukseen. 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointia pyrittiin parantamaan riittävällä dokumentaa-

tiolla. Tutkija pyrki perustelemaan tutkimuksessa käytetyt menetelmät, sekä kerto-

maan mahdollisimman tarkasti prosessin etenemisen vaiheista luotettavuuden arvi-

oinnin parantamiseksi. Haastatteluista nostettiin sitaatteja kuvaamaan tutkittavien 

näkökantoja ja havainnollistamaan näiden ajatusmaailmaa, joista myös lukija voi 

tehdä omia tulkintojaan.  

 

Saturaatio eli kylläisyys on laadullisessa tutkimuksessa käyttökelpoinen luotettavuu-

den vahvistamiskeino, joka tarkoittaa sitä, että eri lähteistä saadut tutkimustulokset 

alkavat toistua (Kananen 2014, 153). Tutkimuksessa haastateltiin kunnan matkailu-

toimijoita eri puolilta Satakuntaa ja jo neljännessä haastattelussa havaittiin vastausten 

osin toistuvan. Tutkimuksessa haastateltiin kuitenkin yhteensä kuutta toimijaa ja tä-

män jälkeen tutkija koki saaneensa ilmiöstä tutkimustehtävän kannalta kaiken olen-

naisen esille. Laadullisessa tutkimuksessa toistuvuuden mittaaminen on kuitenkin 

vaikeaa, sillä jokainen haastattelu on yksilöllinen eikä valmiita vastauksia ole tarjol-

la, joista toistuvuus voitaisiin havaita selkeämmin. 
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Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen vir-

hetulkintojen välttämiseksi, joka osaltaan parantaa tutkimuksen luotettavuutta. Litte-

roinnit käytiin läpi useaan otteeseen, jolloin mahdolliset virhetulkinnat voitiin tarkis-

taa ja korjata. Haastatellut henkilöt toimivat kunnan matkailutoimijoina ja heistä suu-

rin osa on ollut tehtävissä monta vuotta. Näin tutkittavat henkilöt tunsivat tutkimus-

aiheen hyvin ja pystyivät parhaiten vastaamaan haastattelukysymyksiin. Ennen var-

sinaisia haastatteluja toteutettiin koehaastattelu, jonka jälkeen kysymyksiä parannel-

tiin ja selkeytettiin. Koehaastattelu todettiin hyväksi asiaksi, sillä sen avulla tutkija 

sai selkeytettyä haastattelukysymyksiä ja myös itse haastattelijan rooliin valmistau-

tuminen oli tämän jälkeen helpompaa. Haastattelijan rooliin asettuminen koettiin 

aluksi vaikeaksi, mutta jo ensimmäisten haastattelujen jälkeen se helpottui ja lisäky-

symysten esittäminen ja vastausten tarkentaminen oli luontevampaa. Näin haastatte-

luista pyrittiin saamaan kaikki olennainen esille. Myös puhelinhaastattelu koettiin 

tutkimuksessa riittäväksi haastattelumuodoksi, vaikka kasvokkain käytävässä haas-

tattelussa voisi olla mahdollista päästä vielä paremmin ”pintaa syvemmälle”.  

 

Tutkimuksen tekoa haittasi osittain se, ettei aiheesta ole olemassa laajaa teoriaa ja 

myös tutkijan tietämys aiheesta oli vähäinen. Tämän vuoksi haastattelukysymysten 

muodostaminen tutkimustehtävän kannalta oikeanlaisiksi kattavien vastausten saami-

seksi koettiin vaikeaksi. Osa haastattelukysymyksistä oli tutkimusongelman kannalta 

toissijaisia kysymyksiä, mutta näistä saadut vastaukset auttoivat tekemään erinäisiä 

tulkintoja ja toimivat osin myös muita yksittäisiä asioita selittävinä. Haastateltavien 

vastaukset eivät niiden määrästä johtuen ole kovinkaan yleistettävissä, mutta antavat 

näkemyksen siitä, kuinka matkailua Satakunnan kunnissa edistetään.  

7.5 Pohdinta  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntien roolia Satakunnan matkailun kehit-

tämisessä. Aiheesta ei ole tehty aiempia tutkimuksia, joten tutkimuksessa ei ollut 

mahdollisuutta vertailuun. Tässä opinnäytetyössä halutaan korostaa matkailun merki-

tystä elinkeinona, joka parhaimmillaan tuo alueelle lisää elinvoimaa ja työllisyyttä. 

Kuntien roolia ja tehtäviä kartoitettiin kuntien ollessa hyvin oleellisessa asemassa 

alueellisen matkailun kehittämisessä. Kuntien rooli matkailun edistämisessä on myös 
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ajan myötä osittain hämärtynyt, joten tämänkin vuoksi tutkimus oli tarpeen. Toimek-

siantajan palautteen perusteella opinnäytetyö lisää merkittävästi tietoa kuntien näkö-

kulmista matkailun kehittämiseksi Satakunnassa. Tutkimuksen tulosten perusteella 

voidaan pohtia kehittämistoimia kuntien, yrittäjien ja muiden matkailun kehittäjäta-

hojen välille. Tuloksista on kirjoitettu julkaisu Satakunnan Kansaan ja tulokset jul-

kaistaan artikkeleina myös muissa lehdissä. Lisäksi tuloksista tullaan viestimään laa-

jasti myös matkailun kehittäjätahoille maakunnassa. Opinnäytetyö tuottaa siten elin-

keinolle tärkeää tietoa aiheesta. 

 

Aineisto antaa kuvan kuntien näkemyksistä siihen, mitä ovat näiden tehtävät matkai-

lun edistämisessä. Työn perimmäisenä pyrkimyksenä on matkailualan arvostuksen 

lisääminen, Satakunnan matkailutoimijoiden aktivoiminen ja toimijoiden yhteistyön 

kasvattaminen ja sitä kautta Satakunnan matkailun kehittäminen. Kehityksen myötä 

maakunnan matkailulla on paremmat mahdollisuudet kasvaa ja tämä puolestaan 

mahdollistaisi uusien työpaikkojen syntymisen. Myös Satakunnan asukkaiden ja 

kaikkien matkailutoimijoiden arvostus omaa maakuntaa kohtaan ja sen kasvattami-

nen on osaltaan tärkeää.  

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kunnat todella panostavat eri tavalla 

matkailuun ja kokevat matkailun merkityksen elinkeinona hyvin eri tavoin. Satakun-

nan matkailun kehittäminen ja yhteistoiminta alueen toimijoiden kesken on hajanais-

ta. Monet kunnat ja matkailutoimijat toimivat omilla alueillaan ja yhteistyö on pai-

koittain hyvin vähäistä. Kuntien ja muiden matkailutoimijoiden yhteistyön tiivistä-

minen Satakunnan matkailun kehittämiseksi ja kuntien asemoituminen laajempiin 

yhteyksiin maakuntatasolla voisi mahdollistaa maakunnan tunnettuuden lisäämistä 

ulkopuolisille matkailijoille ja myös sen arvostusta maakunnan sisällä. Yhtenäisen 

imagon luominen hyödyttäisi kaikkia toimijoita, yhteistyö jakaisi kustannuksia ja 

mahdollistaisi pienempien kuntien ja matkailutoimijoiden näkyvyyttä alueen sisällä. 

Yhteistyön tiivistäminen edesauttaisi myös tiedonkulkua ja toimintaa yhteisten ta-

voitteiden saavuttamiseksi. Keskittymällä alueen vahvuuksiin ja tuottamalla yhteis-

työssä matkailijoille laadukkaita palveluja, voi Satakunnan matkailussa olla tulevai-

suudessa merkittävää kasvua. Matkailualaan on syytä panostaa, sillä se on kasvava 

vientiala jolla on laajat kerrannaisvaikutukset myös muille aloille. Työ- ja elinkei-

noministeriön (2015) mukaan yksi matkailueuro tuo muille aloille noin 56 senttiä.  
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Tutkimuksessa haastavinta oli olla haastattelijan roolissa ja pyrkiä saamaan kattavia 

vastauksia tutkimuskysymyksiin rikkaan aineiston saamiseksi. Haastatteluissa ei 

välttämättä päästy tarpeeksi ”syvälle” tutkittavien ajatuksiin, jolloin tärkeitä käytän-

nön kehittämistoimia jäi mahdollisesti tuomatta esille. Haastateltavat saattoivat ko-

kea tutkimuksen aiheen ja kysymykset haastaviksi, ja mahdollisesti jollain tasolla 

syyttäviksi tai uhkaaviksi, jolloin tärkeitä kehittämistoimenpiteitä jäi mahdollisesti 

tutkittavilta mainitsematta. Osittain epäselväksi jäi, kuinka kunnat voisivat kehittää 

omaa toimintaansa Satakunnan matkailun kehittämiseksi. Tutkimuksessa saatiin vas-

tauksia Satakunnan alueen yleisestä matkailun kehittämistarpeista, mutta miten kun-

tien tulisi kehittää omaa toimintaansa ja käytännön toimet siihen, jäi osittain epäsel-

väksi. Näiden seikkojen perusteella ja kattavampien vastausten saamiseksi, olisi ollut 

hyvä tehdä vielä enemmän tarkentavia kysymyksiä tai soittaa tutkittaville uudelleen. 

 

Opinnäytetyöprosessi sujui kokonaisuudessaan hyvin. Työn tekeminen eteni suunnil-

leen suunnitelmien mukaan, eikä suuria muutoksia tehty prosessin aikana alkuperäi-

sestä suunnitelmasta. Aihe oli tekijälleen haastava ja sisällöltään hyvin opettavainen. 

Tutkimuksen aikana ilmeni paljon uutta tietoa matkailualalla toimivista kehittäjistä ja 

näiden tehtävistä, antaen uusia näkökulmia matkailun alueelliseen kehittämiseen vai-

kuttavista tekijöistä. Prosessina työn tekemisen aikana oppi pitkäjänteisyyttä ja kir-

joitustaito kehittyi. Mikäli jotain tekisi toisin, haastattelut olisi voitu toteuttaa mah-

dollisuuksien mukaan kasvotusten. Näin olisi mahdollisesti saatu laadukkaampi ja 

syvällisempi aineisto. 

 

Tutkimuksen aikana nousi kysymys siitä, kuinka paljon matkailun kehittämiseen 

vaikuttaa se, ettei kunnille ole laissa määritelty matkailun kehittämistä itsessään. 

Matkailun vetovoimaisuus vaihtelee kuitenkin kunnissa suuresti, jonka vuoksi mat-

kailun kehittäminen osana kuntien lakisääteisiä toimintoja voisi olla hyvinkin hanka-

laa alueella, jossa matkailullista vetovoimaa on hyvin vähän. Matkailun tehtävien 

lakisääteinen määrittely voisi myös johtaa siihen, että toiminnasta tulisi ”pakkopul-

laa”. Matkailun kehittäminen jää näin ollen kunnan ja muiden matkailutoimijoiden 

oman halukkuuden ja aktiivisuuden varaan. Monilla alueilla matkailun potentiaali 

tuloja, elinvoimaa ja työllisyyttä tuovana alana on kuitenkin tunnistettu ja otettu va-

kavasti, ja toivottavaa on tämän ilmiön leviäminen muillekin alueille.  
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Satakunnan matkailuelinkeinoa, sen tulo- ja työllisyysvaikutuksia tulee jatkossakin 

tutkia, jotta sen merkitys kasvavana toimialana voidaan todentaa ja alan arvostusta 

voidaan kasvattaa. Jatkotutkimuksena näkisin, että muiden matkailutoimijoiden nä-

kemys kuntien roolista olisi mielenkiintoinen vertailukohde omalle tutkimukselle. 

Vertailua voisi toteuttaa myös tutkimalla toisen maakunnan kuntien toimintaa mat-

kailun edistämisessä. Myös Satakunnan kuntien ja muiden matkailutoimijoiden välis-

tä yhteistyötä voisi tutkia tarkemmin ja pyrkiä löytämään keinoja, miten yhteistyötä 

voisi käytännössä kehittää, sekä miten eri toimijat voitaisiin sitouttaa matkailun ke-

hittämiseen. Satakunnan alueen asukkaiden matkailullisen näkemyksen tutkiminen 

voisi myös tarjota uusia näkökulmia ja ideoita matkailun kehittämiseen.  
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LIITE 1 

KYSYMYSLOMAKE 

 

KUNNAN TEHTÄVÄT 

 

1. Miten näette kunnan aseman alueellisen matkailun kehittämisessä?  

Mitkä ovat kunnan tehtävät matkailun edistämisessä? 

2. Ketä/ ketkä kunnan toimesta hoitavat alueen matkailuasioita? 

3. Minkälaiset resurssit kunnallanne on matkailun edistämiseksi? 

 

MATKAILUN MERKITYS 

 

4. Millainen on matkailun nykytila kunnassanne yleisesti? 

5. Mikä on matkailun merkitys elinkeinona kunnallenne? 

Mikä on matkailun asema kunnan kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa? 

6. Onko kunnassanne olemassa olevaa omaa matkailustrategiaa? Miten se on 

toteutunut? Jos ei ole, onko sellaista suunnitteilla? Jos ei ole, miksi? 

 

TOIMINTAMALLIT 

 

7. Mitä käytännön toimia matkailun edistämiseksi tehdään kunnassanne? (Esim. 

hankkeet, infotilaisuudet, muut yhteistyöt, tapahtumat tms.?) 

8. Minkälaisia matkailun yhteistyömuotoja kunnassanne on? (Esimerkiksi naa-

purikuntien tai paikallisten matkailuyrittäjien kanssa)  

Ovatko ne toimivia? 

 

KEHITYS 

 

9. Minkälaisena näette kuntanne tulevaisuuden matkailun näkökulmasta? 

10. Mainitse mielestäsi kolme tärkeintä tavoitetta Satakunnan matkailun kehittä-

miseksi.  



 

          LIITE 2 

SAATEKIRJE 

 

Hei xx 

 

Teen opinnäytetyötäni Satakunnan Ammattikorkeakoulussa matkailun koulutusoh-

jelmassa ja aiheenani on kartoittaa kuntien roolia Satakunnan matkailun kehittämi-

sessä. Ohjaajanani toimii Sanna-Mari Renfors, joka kehotti lähestymään teitä tässä 

asiassa.  

 

Voinko mahdollisesti haastatella teitä puhelimitse saadakseni tutkimusaineistoa työ-

höni? Aineistoa käytetään vain tämän opinnäytetyön tutkimusaineistossa, eikä nime-

änne tulla mainitsemaan lopullisessa opinnäytetyössä.  

 

Laatimani kysymyslomake on ohessa liitetiedostona. Olen teihin yhteydessä puheli-

mitse xx, klo xx välisenä aikana, jolloin voimme käydä lomakkeen läpi puhelinhaas-

tatteluna. Haastatteluun kuluu aikaa noin 30-40 minuuttia asian määrästä riippuen. 

Puhelu myös äänitetään, jotta aikaa ei kuluisi muistiinpanojen kirjoittamiseen. Voitte 

vaihtoehtoisesti ehdottaa teille sopivaa haastatteluaikaa mikäli kyseinen aika ei teille 

sovi. 

 

Jos teille herää kysymyksiä tutkimuksesta, vastaan niihin mielelläni. 

 

Tutkimusavusta kiittäen, 

 

Laura Närä 

laura.nara@student.samk.fi 

p. 040 xxxx xxx 

mailto:laura.nara@student.samk.fi

