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1 Johdanto 

 

 

Rural Finland on valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke, jonka tavoitteena 

on edistää maaseutuohjelman hankerahoituksen tehokasta ja tuloksellista 

suuntaamista (Rural Finland 2018a). Rural Finland haluaa kehittää työkalun 

päättyneiden matkailuhankkeiden tuloksista. Toimiva työkalu tulisi näyttämään 

hankkeiden tulokset, tuotokset sekä mahdolliset hyvät käytänteet. Työkalun 

tarkoitus on jakaa hankkeiden konkreettisia ja tärkeimpiä tuloksia, onnistuneita 

kehittämistoimenpiteitä, toimivia työskentelymenetelmiä sekä hyviä käytänteitä 

matkailunhankkeiden hallinnoijille, matkailun yrittäjille sekä muille matkailualan 

kehittäjille.  

 

Tietojen jakamisesta matkailun kehittäjät hyötyvät monin eri keinoin, he säästävät 

aikaa hyödyntämällä jo olemassa olevaa tietoa. Heidän ei tarvitse keksiä kaikkea 

alusta, koska työkalusta pystyisi näkemään samantapaisten hankkeiden tulokset, 

kehittämistoimenpiteet ja työskentelymenetelmät. Ihannetapauksessa 

työkalussa tulisivat esille hyvät käytänteet sekä epäonnistuneet toimenpiteet ja 

menetelmät. Tällä tavalla muut kehittäjät välttävät saman virheen tekemistä ja 

pääsevät hyödyntämään menetelmiä ja keinoja, joita on jo todettu 

menestyksellisiksi. Työkalun avulla vältetään päällekkäisyyksiä 

hanketoiminnassa ja saavutetaan tiedon avoimuus ja läpinäkyvyys. 

 

Opinnäytetyön tietoperustassa käsittelen hankkeiden tiedon levittämistä ja 

hyödyntämistä. Molemmat käsitteet ovat sidoksissa toisiinsa ja välttämättömiä 

edellytyksiä hankkeiden toiminnassa. Hanketta ei olisi olemassa ilman levitystä 

ja hyödyntämistä, koska monissa tapauksissa levitys- ja 

hyödyntämissuunnitelma on edellytys rahoituksen myöntämiseen julkisista 

varoista. Levitys ja hyödyntäminen tapahtuvat koko hankkeen elinkaaren ajan. 

Opinnäytetyössä esitän levityksen ja hyödyntämisen eri vaiheita, tavoitteita, 

merkitystä, haasteita sekä keinoja niiden hyödyntämiseen. Vaikka opinnäytetyön 

aihe on tulosten levitys ja hyödyntäminen, teoriaosiossa käsittelen kyseisiä 

käsitteitä kokonaisuudessaan, jotta näistä muodostuisi selkeä kokonaiskuva. 

Opinnäytetyön teoreettinen osuus avartaa hankkeiden tulostenseurannan 
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työkalun merkitystä. Tämän lisäksi toimiva työkalu on itsestään hyvä esimerkki 

tulosten levityskeinoista sekä tämän käyttöönotto hyvä esimerkki tulosten 

hyödyntämisestä matkailualan kehittäjiltä. 

 

Opinnäytetyössä tein esiselvityksen matkailuhankkeiden tulostenseurannan 

työkalun kehittämismahdollisuuksista. Testasin työkalun kehittämistä hankkeiden 

loppuraporttien sekä matkailukehittäjille kohdennetun kyselyn pohjalta. 

Tarkoituksena oli tarkistaa muun muassa tärkeimpien tuloksien, onnistuneiden 

kehittämistoimenpiteiden sekä toimivien työskentelymenetelmien näkyvyyden 

loppuraporteissa sekä hakea kyseistä tietoa kyselyn kautta. 

 

 

2 Opinnäytetyön lähtökohdat 

 

 

2.1 Toimeksiantaja Rural Finland ja opinnäytetyön tavoite 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii valtakunnallinen matkailun 

koordinaatiohanke Rural Finland. Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi 

elokuussa 2015 ja päättyi joulukuussa 2017. Rural Finland ll käynnistyi elokuussa 

2018 ja päättyy maaliskuussa 2021. Rahoittajana toimii Manner-Suomen 

maaseutuohjelma. Rural Finlandin tavoitteena on edistää maaseutuohjelman 

hankerahoituksen tehokasta ja tuloksellista suuntaamista. Hanke koordinoi 

kansallista ja alueellista yhteistyötä ja varmistaa kaksisuuntaisen tiedonkulun 

kansallisten strategioiden ja alueellisten toimijoiden välillä, alueille viedään tietoa 

kansallisista tavoitteista ja alueilta kerätään tietoa yritystoiminnasta sekä alan 

kehityksestä. Rural Finland toteuttaa monikanavaista tiedotusta ja viestintää ja 

varmistaa hankevetäjien, kehittäjien ja rahoittajien tiedonsaantia sparrauksella, 

infopäivillä ja -materiaaleilla. (Rural Finland 2018a.) 

 

Tavoitteena on myös parantaa toimijoiden osaamista, välttää päällekkäisyyksiä, 

jakaa hyviä käytänteitä, tutkimustietoa ja olemassa olevia kehittämisen työkaluja. 

Hanke on kehittänyt useampia matkailun kehittämisen työkaluja. Tässä opinnäy-
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tetyössä hyödynsin esimerkiksi Rural Finlandin tekemää hankerekisteriä. 

Hankerekisteriin on koottu laajasti tietoa matkailuhankkeista eri puolilta Suomea. 

Siitä löytyy muun muassa tietoa hankkeiden hallinnoijista, rahoittajista, 

hanketyypeistä ja -teemoista sekä hankkeiden toteutusajasta. (Rural Finland 

2018a.) Opinnäytetyössä hyödynsin hankerekisteriä etsiessäni päättyneitä 

matkailuhankkeita, joista pyysin loppuraportteja tutkittavaksi, ja 

matkailuhankehallinnoijia, joille lähetin kyselyn kehittääkseni matkailuhankkeiden 

tulostenseurannan mallityökalun. Hankkeen tavoitteena pitkällä aikavälillä on 

luoda matkailusta osaava, kasvava ja uudistuva elinkeino, lisätä kansainvälisten 

asiakkaiden mielenkiintoa suomalaiseen maaseutuun, uusia matkailuyrityksiä ja 

tuoda heidän tuotteitaan kansainvälisille markkinoille (Rural Finland 2018a). 

 

Hankkeen kohderyhmiä ovat matkailun kehittäjät, rahoittajat ja hyödynsaajina 

myös matkailuyritykset. Alueverkoston lisäksi merkittäviä yhteistyötahoja ovat 

Visit Finlandin kansalliset katto-ohjelmat (esimerkiksi Culture Finland, Outdoors 

Finland ja Stop Over) sekä muut maaseudun koordinaatiohankkeet (esimerkiksi 

Luomu, Green Care ja Lähiruoka). (Rural Finland 2018a.) 

 

Hanke haluaa kehittää työkalua hankkeiden tulosten ja hyvien käytänteiden 

levittämiseen. Opinnäytetyön tavoite oli selvittää matkailuhankkeiden 

tulostenseurannan työkalun kehittämistä. Opinnäytetyön teoreettisessa osiossa 

käsittelen hankkeiden tiedon levitystä sekä hyödyntämistä. Kehitin kaksi 

matkailuhankkeiden tulostenseurannan mallityökalua päättyneiden 

matkailuhankkeiden sekä matkailuhankkeiden hallinnoijille kohdennetun kyselyn 

pohjalta. Arvioin molempien mallityökalujen ja niiden kehittämiseen 

hyödynnettyjen kanavien toimivuutta. Tämän lisäksi selvitin ongelmakohdat 

työkalun kehittämisessä ja esitin ehdotuksia jatkotoimenpiteisiin.  

 

2.2 Matkailuhankkeet Suomessa 

 

Matkailu on kasvava vientiala Suomessa ja merkittävä työllistäjä, maailmassa se 

kasvaa viiden prosentin vuosivauhtia. Matkailu työllisti 140 000 työntekijää 

vuonna 2016, alalle odotetaan 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. 
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Matkailun kokonaiskysyntä vuonna 2016 oli 13,8 miljardia euroa. 

Matkailutoimialat muodostavat 2,5 prosentin Suomen BKT:sta, tämä on saman 

verran kuin maa-, metsä- ja kalatalous, puolitoista kertaa enemmän kuin 

elintarviketeollisuus. (Visit Finland 2017.) 

 

Kansallisen matkailustrategian mukaan on neljä keskeistä syytä edistää 

matkailutoimialojen kehitystä: Matkailu on merkittävä toimiala, jolla on laajoja 

kerrannaisvaikutuksia taloudelliseen toimeliaisuuteen. Matkailu on voimakkaasti 

työllistävä ala. Tämän lisäksi se tuo alueille vaurautta ja hyvinvointia. Lopuksi 

matkailulla on potentiaalia kasvaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010.)  

 

Hankkeet kasvattavat matkailun potentiaalia. Eri tyyppiset ja teemaiset hankkeet 

vaikuttavat monin eri keinoin matkailun kehittämiseen, ne vaikuttavat kaikkiin 

matkailun osatekijöihin. Matkailuhankkeet edistävät muun muassa matkailun 

markkinointia, myyntiä, infrastruktuuria ja kouluttamista. Hankkeet voivat olla 

paikallisia, alueellisia tai kansainvälisiä. Hankkeiden hyödynsaajia ovat yritykset, 

kunnat, organisaatiot ja muut matkailun kehittäjät. Niiden laajuus, tavoitteet, 

toimenpiteet ja budjetit vaihtelevat hankkeesta hankkeeseen, mutta kaikki 

matkailuhankkeet tavalla tai toisella edistävät matkailua. (Rural Finland 2018a.) 

 

Pekkisen (2017, 26-31) opinnäytetyössä tulevat selkeästi esiin kansallisen 

matkailustrategian kehitysstrategiset aihealueet, tuotekehitystoiminnan 

painopisteet sekä matkailuhankkeiden vastaavuus kansalliseen 

matkailustrategiaan. Pekkisen työssä matkailustrategian aihealueet ovat koottu 

Excel-taulukkoon, jossa on selitetty, miten jokaisen hankkeen toimenpiteet 

vastaavat matkailustrategiaan. Aihealueet ovat verkostoyhteistyö, digitaalisuus, 

asiakaslähtöisyys, myynti, markkinointi, innovaatiot, kansainvälisyys, laatu, 

kestävyys ja tuotekehityksen teemat ja painopisteet. Vastaukset on laadittu 

hankesuunnitelmista. 
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2.3 Hanketulosten keskeisiä käsitteitä 

 

Hanketulosten levitys ja hyödyntäminen ovat pääosana opinnäytetyössäni. Nämä 

käsitteet sisältävät useampia alaluokkia ja liittyvät tiiviisti muihin käsitteisiin. 

Käsitteiden syvällinen ymmärtäminen saavutetaan esimerkkien kera, joten esitän 

esimerkin jokaiselle käsitteelle. 

Disseminaatio (dissemination) on tulosten aktiivista levittämistä valituille 

kohderyhmille (Aro & Marniemi 2006). Levitystä on tehtävä koko projektin 

elinkaaren ajan, se ei pääty hankkeen päätyttyä. Opinnäytetyössä käsittelen 

päättyneiden hankkeiden tulosten levitystä. Käytän käsitettä tulosten levitys, 

koska se on suomenkielisissä lähteissä käytetyin vastine englanninkieliselle 

dissemination-käsitteelle. Uutiskirje hankkeen toimenpiteistä, saavutuksista sekä 

tuloksista on tulosten levitystä. Hanketulosten seurantatyökalun kehittäminen ja 

sen jakaminen on tulosten levitystä.  

 

Diffuusio (diffusion) on tulosten passiivista leviämistä ja vuorovaikutus puuttuu. 

Diffuusiossa on kyse suunnittelemattomasta ja sattumanvaraisesta tiedon 

leviämisestä. (Aro, Kuoppala & Mäntyneva 2004, 21.) On mahdollista, että 

projektin tulokset leviävät ajan myötä ennen arvaamattomille kohderyhmille 

esimerkiksi ‘’puskaradion’’ tai sosiaalisen median kautta. Kehitetty ja toimivaksi 

todettu hanketulosten seurantatyökalu voisi myös saavuttaa ennen 

arvaamattoman kohderyhmän matkailukehittäjien suullisen kommunikaation 

myötä. Tämä suunnittelematon ja sattumavarainen tiedon leviäminen on 

diffuusiota.  

 

Hyödyntäminen (exploitation) on suunniteltu toiminta, jonka kautta hyvät 

käytänteet, toimintatavat, -mallit, tuotteet tai palvelut tulevat asiankuuluvien 

päättäjien sekä yksittäisten loppukäyttäjien käyttöön (Aro ym. 2004, 18). Mikäli 

Rural Finland kehittää toimivan hanketulosten seurantatyökalun, jakaa tämän 

Rural Finlandin nettisivuilla ja työkalu tulee muiden matkailualan kehittäjien 

käyttöön, he hyödyntävät kyseistä työkalua. Tässä tapauksessa on sitten kyse 

Rural Finlandin hanketulosten hyödyntämisestä muilta matkailualan kehittäjiltä. 
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Valorisaatio (valorisation) on toimenpide, jolla tuodaan esille ja levitetään 

hankkeen tuloksia, lisätään hankkeiden vaikuttavuutta. Valorisaatio käsittelee 

hanketulosten levitystä sekä hyödyntämistä. (Mahlamäki-Kultanen 2003.) 

Valorisaatio on levityksen ja hyödyntämisen yhdistelmä. Tämän päätavoitteena 

on edistää hanketta ja sen tuloksia, sekä lisätä niiden hyödyntämistä 

monenlaisilta organisaatioilta ja yksilöiltä, mutta samanaikaisesti se levittää ja 

parantaa tulosten sisältöä sekä käyttöä. (Antunes 2011, 54.) Hanketulosten 

seurantatyökalun kehittäminen, julkaisu ja käyttöönotto on esimerkki 

valorisaatiosta. Hanketulosten seurantatyökalu edistäisi Rural Finland -hanketta 

ja tämän tuloksia sekä monenlaisia muita matkailuhankkeita Suomessa ja niiden 

tuloksia. Monet matkailualan kehittäjät pääsisivät hyödyntämään työkalua ja 

työkalun sisältö kehittyisi jatkuvasti käyttäjien palautteen myötä. 

 

Valtavirtaistaminen (mainstreaming) on ylhäältä alas (top bottom) suuntautuva 

muutosprosessi, jossa hankkeen onnistuneet käytänteet otetaan pysyvissä 

organisaatioissa normaalikäyttöön (Aro ym. 2004, 20). Käsitteet levitys ja 

valtavirtaistaminen ovat osittain päällekkäisiä ja pitävät sisällään yhteenkuuluvan 

kokonaisuuden. 

 

Molemmilla käsitteillä kuvataan prosessia, jossa hanke pyrkii tiedottamaan, 

vaikuttamaan ja juurruttamaan tuloksia pysyviksi käytänteiksi. Levityksessä on 

kyse tiedottamisesta kohdennetusti tai suurelle yleisölle, valtavirtaistaminen on 

laajempi kokonaisuus ja sisältää juurruttamista, innovaation hyödyntämistä, 

politiikkaan vaikuttamista tai organisaation toimintaperiaatteeksi kirjaamista. 

(Campello 2016, 3, 5.) 

 

Jos osoittautuu todeksi, että toimiva hanketulosten seurantatyökalu koostuisi 

vastauksista matkailualan kehittäjille tarkoitettuun kyselyyn, ehkä kyselystä tulisi 

edellytys hankkeiden loppuraporttien kirjoittamisessa. Tällä tavalla viranomaiset 

pysyvissä organisaatioissa ottaisivat normaalikäyttöön hankkeen onnistuneen 

käytänteen eli kyselyn. Sitten olisi kyse valtavirtaistamisesta. 

 

Monistaminen (multiplying) on valtavirtaistamiselle vastakkainen käsite, se kuvaa 

alhaalta ylöspäin (bottom up) suuntautuvaa muutosprosessia. Asiakas vaatii 
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viranomaisilta ja palvelujen tuottajilta palvelujen ja tuotteiden tuottamista uudella 

tavalla, tästä syntyy kerrannaisvaikutuksia. (Aro ym. 2004, 20.) 

Valtavirtaistamisessa viranomaiset ottavat hyvät käytänteet käyttöön, 

monistamisessa on tarkoitus saada loppukäyttäjät adoptoimaan hyvät 

käytänteet. Eli puhutaan monistamisesta siinä tapauksessa, kun Rural Finland 

saisi koordinoidut hankkeet hyödyntämään tulostenseurannan työkalua.  

 

Juurruttaminen (implementation) käsittää levityksen sekä valtavirtaistamisen. Se 

on kaksisuuntainen vuorovaikutusprosessi, johon sisältyy hyvän käytänteen 

tunnistaminen ja sen juurtuminen osaksi normaalia käytännettä. Tässä 

prosessissa ympäristö vaikuttaa hyvään käytänteeseen, mutta ympäristöäkin 

sopeutetaan ottamaan vastaan kehitettävä käytäntö. (Aro ym. 2004, 21.) 

Puhutaan juurruttamisesta siinä tapauksessa, kun tulosten seurantatyökalu on 

kehitetty, todettu toimivaksi ja se on otettu pysyvään käyttöön matkailun 

kehittäjiltä.   

 

 

3 Hankkeiden tulosten levitys 

 

 

3.1 Levitys käsitteenä ja levityksen eri vaiheet 

 

Euroopan komission mukaan levitys on suunniteltu tiedottamisprosessi 

keskeisille toimijoille ohjelmien ja aloitteiden tuloksien laadusta, 

asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Levitys on suunniteltu prosessi tiedon 

jakamiseen. Siinä tiedotetaan hankkeiden tuloksista ja menestyneistä 

käytänteistä niin suurelle yleisölle kuin mahdollista. Levitys tapahtuu, kun tulokset 

ovat saatavilla. Jos hankkeiden vaiheet jaetaan kolmeen eri ryhmään eli alku-, 

kehitys- ja päätösvaiheeseen, levitys voidaan jakaa kolmeen vastaavaan 

ryhmään eli tietoisuuden lisäämiseksi, ymmärtämistä varten ja levitys toimintaan 

varten. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 2012, 10.) 
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Alkuvaiheen pituus riippuu hankkeen laajuudesta ja suunnitellusta kestosta. 

Tässä vaiheessa saadaan hanke käyntiin, jaetaan tehtäviä ja syntyy yleinen kuva 

hankkeen toiminnasta. Tämän lisäksi kohderyhmät tulevat tarkemmin 

määriteltyä. Aloitusvaiheessa lisätään hankkeen toimintaan liittyvää tietoisuutta 

kohderyhmille ja yleisölle. Levitys tietoisuuden lisäämiseksi ei tapahdu 

ainoastaan hankkeen alkuvaiheessa, mutta koko hankkeen elinkaaren ajan. 

Alkuvaiheessa kuitenkin herätetään kohderyhmien ja yleisön mielenkiintoa, jotta 

he seuraavat hankkeen kehitystä jatkossa. Tiedottamisen aikana on mahdollista 

löytää uusia kohderyhmiä, joiden aikaisemmin ei odotettu olevan potentiaalisia 

kohderyhmiä. Näiden ryhmien ennakoiva tiedon hankinta hankkeeseen ja 

aktiivinen mielenkiinnon osoittaminen hankkeen toimintaan tekee niistä lupaavan 

kohderyhmän. Työkaluja tietoisuuden lisäämiseen voisivat olla esimerkiksi flyerit 

ja esitteet sekä hankkeen nettisivut. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 2012, 11.) 

 

Levitys ymmärtämisen lisäämiseksi on toinen levityksen vaihe, se menee 

rinnakkain hankkeen kehitysvaiheen kanssa. Kehitysvaiheessa käynnistetään 

hankkeen päätoimenpiteet ja tavoitteet sekä mahdollisesti hankkeen tuotokset 

esimerkiksi työkalun tai käsikirjan muodossa. Levitysvaiheessa pyritään 

saavuttamaan kohderyhmien syvällinen ymmärtäminen hankkeen tavoitteista 

sekä toimenpiteistä. Systemaattinen vuorovaikutus kohderyhmien kanssa muun 

muassa konferenssien ja palaverien kautta on erittäin tärkeää ymmärtämisen 

levityksessä. Henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa on helpompi selittää, mistä 

hankkeessa on kyse ja miten kohderyhmät hyötyvät siitä. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 

2012, 12.) 

 

Hankkeen päätösvaiheessa hankkeen päätoimenpiteet ja tuotokset on toteutettu 

tai ainakin käynnistetty. Hankkeiden tulosten testaus ja arviointi tapahtuvat tässä 

vaiheessa. Harkitaan mahdollisia suosituksia ja toteutetaan tarvittavia muutoksia 

hanketoimintaan. Toimintalevitys todennäköisesti tapahtuu hankkeen 

viimeisessä vaiheessa. Se voi sisältää muun muassa workshopeja, 

koulutusseminaareja, kokouksia sekä konferensseja, tarkoitus on saada 

kohderyhmät osallistumaan. Edellä mainituissa vuorovaikutustilanteissa luodaan 

yhteenvetoa hankkeen käsittävistä asioista, sen toimenpiteistä, tuloksista sekä 
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vaikutuksista ja levitetään mahdollisimman laajalti tietoa hankkeesta. (C-

E.N.T.E.R. Toolkit 2012, 13.) 

3.2 Keinoja ja kanavia tulosten levitykseen 

 

Hankkeiden tuloksia voidaan levittää monin eri keinoin. Erasmus+-ohjelman opas 

(Erasmus+ Programme Guide 2018, 310) esittää monipuolisesti keinoja ja 

kanavia tulosten levitykseen. Hankkeen ja organisaation nettisivut sekä 

hankkeen brändi ja logo ovat tärkeitä levityksen työkaluja, ne ovat ensimmäisellä 

sijalla tulosten levityksessä. Täytyy olla selkeät, siistit ja modernit nettisivut, 

joiden sisältöön kuuluu mielenkiintoisia ja asiallisia julkaisuja hanketoimintaan ja 

hanketaustaan liittyen. Nämä houkuttelevat yleisöä tutustumaan hankkeeseen ja 

olemaan aktiivisia tiedon hankinnassa hankkeen toimintaan liittyen. Nettisivut 

tarjoavat kätevästi tietoa ja niiden päivittäminen on helppoa. Jotta potentiaaliset 

kohderyhmät ja kiinnostunut yleisö löytävät hankkeen nettisivut ja pääsevät 

tutustumaan niihin, nettisivujen on oltava näkyvät ja helposti löydettävissä. 

Nettisivujen osoite on mainittava muissa levitysmateriaaleissa, esimerkiksi 

uutiskirjeissä, lehdistötiedotteissa ja esitteissä. Tämän lisäksi 

hakukoneoptimointia kannattaa harkita sivujen löydettävyyden parantamiseksi. 

Vahva brändi ja logo ovat näkyvimmät levitystyökalut, niiden suunnitteluun tulee 

panostaa. 

 

Kohdennettu kirjallinen materiaali, kuten uutiskirjeet, lehdistötiedotteet ja raportit, 

ovat merkittäviä levitystyökaluja. Uutiskirje hankkeen eri vaiheissa tiedottaa 

yleisölle hankkeen edistymisestä sekä saavutuksista ja auttaa ylläpitämään ja 

lisäämään heidän kiinnostustaan hankkeeseen. Uutiskirje on kätevä keino jakaa 

hyviä käytänteitä tai muuta hankkeen toiminnasta syntyvää hyödyllistä tietoa. 

Lehdistötiedotteiden kautta on mahdollista jakaa eteenpäin tiivistetysti hankkeen 

jo tehdyt toimenpiteet. Tämän lisäksi lehdistötiedotteet pitävät yleisön ajan tasalla 

hankkeen etenemisestä. Raportit toisaalta ovat hyvä keino julkaista laajemmalla 

tasolla hankkeen tuloksia, ne voivat olla osa hanketuotoksista. (Erasmus+ 

Programme Guide 2018, 310.) 

 

Keskeisille sidosryhmille järjestetyt kokoukset ja vierailut, keskustelua varten 

järjestetyt tilaisuudet, kuten tiedotustilaisuudet, työpajat sekä yleisötilaisuudet 
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kuuluvat levityskeinoihin. Yllä mainittuihin tilaisuuksiin osallistuminen ja niiden 

järjestäminen tarjoavat mahdollisuuden muun muassa henkilökohtaisiin 

keskusteluihin kohderyhmien, sidosryhmien sekä yleisön kanssa. Syntyy uusia 

ideoita ja ehdotuksia potentiaalisten ongelmien ratkaisuun sekä hyödyllistä 

palautetta hankkeen toiminnasta, samalla saadaan kohderyhmien kiinnostusta 

ylläpidettyä. Seminaarit, kurssit, näyttelyt, esittelytilaisuudet ja vertaisarvioinnit 

lisäävät tietoisuutta hankkeeseen ja mahdollistavat hankkeen kehityksen ja 

edistymisen. (Erasmus+ Programme Guide 2018, 310.) 

 

Kiertävät tiedotustilaisuudet (roadshows) ovat myös tärkeä levityskeino. Niiden 

kautta päästään esittelemään hanketta tietyille organisaatioille, joihin 

hankevetäjät kokevat olevan hyödyllistä ottaa yhteyttä. Tämän lisäksi kiertävien 

tiedotuksien kautta tieto hankkeesta leviää ihmisille, jotka eivät muuten ehkä olisi 

kuulleet kyseisestä hankkeesta. Tällä tavalla yleisön mielenkiinto lisääntyy ja 

mahdollisesti muodostuu uusia potentiaalisia kohderyhmiä. (Erasmus+ 

Programme Guide 2018, 310.) 

 

Audiovisuaaliset viestintävälineet ja -tuotteet, kuten radio, televisio, Youtube, 

Flickr, lyhyet videot, podcast-tallenteet ja sovellukset levittävät tietoa hankkeesta 

alueellisella tai laajemmallakin tasolla nopeasti ja tehokkaasti. Sosiaalisen 

median merkitys levitykseen nykyaikana on epäilemättä suuri. Facebookin, 

Instagramin ja Twitterin kautta yleisö pysyy ajan tasalla hankkeen edistymisestä, 

tieto leviää ihmisille, jotka eivät pääse fyysisesti osallistumaan 

tiedonvälitystilaisuuksiin. Suhteellisen pienellä budjetilla sosiaalisen median 

kautta hankkeen toiminnan maine kasvaa ilman suurta panostusta. (Erasmus+ 

Programme Guide 2018, 310.) 

 

Riippumatta levityskeinoista ja kanavista mahdollisimman suuri osa 

viestintämateriaalista täytyy kääntää ainakin kaikille kumppaniryhmässä 

käytettäville kielille. Kannattaa kääntää myös englannin kielelle ainakin silloin, 

kun on kyse kansainvälisestä hankkeesta. Tällä tavalla sana hankkeesta leviää 

mahdollisimman suurelle yleisölle ja alueelle. Luovuus ja uudet ideat ovat myös 

merkittäviä tulosten levittämiseen, mutta useasti niihin valitettavasti ei panosteta 

budjetin tai rajatun ajan takia. (Erasmus+ Programme Guide 2018, 310.) 
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3.3 Konkreettiset ja aineettomat tulokset 

 

Hankkeen tulokset voidaan luokitella kahteen eri ryhmään: tuotoksiin ja tuloksiin 

riippuen siitä, ovatko tulokset aineellisia eli konkreettisia tuotteita vai aineettomia 

lisäarvoja. Tuotoksia voidaan ilmaista määrällisesti. Tuotokset voivat olla muuan 

muassa hankkeen verkkosivuja, hankkeesta muodostuneita raportteja ja 

tutkimuksia, hyvien käytänteiden oppaita, ongelmaratkaisumalleja sekä 

uutiskirjeitä ja tiedotuslehtisiä. Kokemuksien, strategioiden ja prosessien 

dokumentointi on tärkeää niiden levittämistä varten. (Erasmus+ Programme 

Guide 2018, 309.) 

 

Tuloksia määritellään aineettomana lisäarvona, joka syntyy hankkeiden 

tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisesta. Tämän tapainen lisäarvo voi 

muodostua muun muassa konkreettisista tapahtumista ja toimenpiteistä 

esimerkiksi koulutuksista, mutta yleensä sitä ei voida ilmaista määrällisesti ja 

aineettomia tuloksia on vaikea mitata. Tämän lisäksi aikaansaannokset voivat 

olla abstrakteja, kuten lisääntynyt tietous ja paremmat taidot tai valmiudet, 

sidosryhmien saama tieto ja kokemus sekä parempi kulttuuritietoisuus tai 

parempi kielitaito. Aineettomien tuloksien kirjaaminen onnistuu haastattelujen, 

kyselyjen, kokeiden, havaintojen tai itsearvioinnin avulla. (Erasmus+ Programme 

Guide 2018, 310.) 

 

3.4 Levityksen tavoitteet, merkitys ja haasteet 

 

Erasmus+-ohjelman oppaassa (Erasmus+ Programme Guide 2018, 308) 

esitellään selkeästi levityksen tavoitteita. Tämä opas oli mielestäni selkein ja 

kattavin lähde levitykseen ja hyödyntämiseen liittyen, joten päätin hyödyntämään 

sitä opinnäytetyössäni. Tässä osiossa käsittelen hankkeiden tuloksien levityksen 

tavoitteita Erasmus+ -ohjelman oppaan pohjalta. Oppaassa kuitenkin käsitellään 

tiettyyn ohjelmaan liittyviä levityksen tavoitteita. Oppaaseen perustettu tieto on 

tässä räätälöity siten, että se vastaa yleisesti hankkeiden tuloksien levityksen 

tavoitteita. 
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Levityksen ensimmäinen tavoite on levittää hankkeiden tuloksia. Niitä levitetään 

sidosryhmille, kohderyhmille ja yleisölle sekä paikallisella ja mahdollisesti 

kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Tavoitteena on muun muassa lisätä 

tietoisuutta hankkeeseen ja siten saada lisää kohderyhmiä, parantaa hankkeen 

imagoa, kasvattaa vaikuttavuusaluetta ja mahdollisesti investointeja sekä lisätä 

aikaa hankkeen elinkaareen mahdollisilla jatkohankkeilla. (Erasmus+ 

Programme Guide 2018, 308.)  

 

Erasmus+-ohjelman oppaan mukaan levityksen toinen tavoite on edistää 

kansallisten tai kansainvälisten käytänteiden täytäntöönpanoa ja muotoilua. 

Menestyksellisten hankkeiden tulosten levitys hyvine käytänteineen, 

menestystarinoineen sekä innovaatioineen parantaa käytäntöjen edistymistä. 

Uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittäminen on tärkeää hankkeiden tulosten 

levittämiseen. Levityskeinot ja panostus levitykseen vaihtelevat hanketyypistä ja 

-laajuudesta riippuen. Levityksen tulee suhteuttaa hankkeen tarpeisiin ja 

tavoitteisiin. (Erasmus+ Programme Guide 2018, 308.) 

 

Hankkeiden tulosten levitys on erittäin tärkeää, sillä on monia etuja. Levitys 

nostaa hankkeen järjestävän organisaation profiilia. Tietoisuus hankkeesta 

lisääntyy, mielenkiinto hankkeen toimintaan kohtaan kasvaa. Sidosryhmien ja 

kohderyhmien osallistuminen hankkeen toimintaan vahvistuu. He sitoutuvat 

kyseiseen hankkeeseen syvemmin. Sen lisäksi levityksen kautta syntyy uusia 

mahdollisuuksia hankkeen tai sen tulosten laajentamiseen sekä uusien 

kumppanuuksien luomiseen tulevaisuudessa. (Erasmus+ Programme Guide 

2018, 309.) 

 

Menestyksellinen levitys voi johtaa tehdyn työn tunnustamiseen myös hankkeen 

ulkopuolisilta tahoilta ja organisaatioilta. Tulosten jakaminen antaa muillekin 

mahdollisuuden hyödyntää hankkeessa tehtyä työtä, hyviä käytänneitä, ideoita ja 

innovaatioita. Hankkeen tulokset voivat toimia esimerkkinä ja inspiraationa 

muille, tällä tavalla hankkeen tulosten vaikuttavuuden laajuus, tulosten arvo sekä 

vaikutukset leviävät pidemmälle kuin mitä aikaisemmin oli ajateltu. Jaetut 

hankkeen toiminnasta syntyvät ongelmaratkaisut ja hyvät käytänteet kuuluvat 
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levityksen hyötyihin, ne voivat johtaa tai vaikuttaa uusien käytäntöjen 

muodostumiseen. (Erasmus+ Programme Guide 2018, 309.) 

 

Levitys on välttämätön edellytys hankkeen menestymiseen sekä jopa hankkeen 

olemassa olemiseen. Sen merkityksestä huolimatta haasteitakin syntyy. 

Levityksen haasteellisuuden syyt vaihtelevat hankkeesta hankkeeseen, mutta 

yleensä 

löytyy yhteisiä syitä useimmissa hankkeissa. Esimerkiksi levitystyökalut ja -

keinot, kuten nettisivujen suunnittelu tai työpajojen järjestäminen ovat yleensä 

kaikista onnistuneimpia levitystoimenpiteitä. Haaste on saada kohderyhmät 

kiinnostumaan nettisivuista ja työpajoista, siten että he aktiivisesti seuraavat 

hankkeen nettisivuja ja osallistuvat työpajoihin. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 2012, 15.) 

 

Levitys täytyy olla kaikissa hankkeen vaiheissa. Levitystoimenpiteitä pitää olla 

myös hankkeen alussa, silloin mahdollisesti hankkeella ei ole vielä mitään 

tuotoksia. Sidosryhmille ja kohderyhmille lähetetyt materiaalit, kuten sähköpostit 

tai esitteet sisältävät ainoastaan hankekuvauksen, hankkeen tavoitteet ja 

järjestetyt toimenpiteet. Sidosryhmien ja kohderyhmien alussa saama tieto 

hankkeesta ei ehkä riitä, että ne ymmärtäisivät syvällisesti hankkeen tarkoitusta 

ja hyötyä. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 2012, 15.) 

 

Toinen haaste levitykseen on hanketuotosten luonne. Monesti tuotokset ovat 

aineettomia eli aikaansaannoksia, esimerkiksi koulutus tai seminaari. 

Aineettomien tuotoksien arvon mittaaminen ja esittäminen on joskus 

haasteellista, koska ei ole olemassa fyysistä ja konkreettista tuotosta, jota voisi 

antaa tai näyttää kohderyhmille. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 2012, 16.) 

 

Aika ja ajankulku vaikuttavat myös levitykseen sekä hankkeen suorituksiin. 

Hankkeen päättyessä sen tuotokset ja tulokset voivat olla erilaisia kuin mitä 

alussa kuvailtiin. Ajan puutekin hankaloittaa levitystä. Projektipäälliköt ovat 

monesti vetämässä ja ohjaamassa useampaa eri hanketta ja levitys on 

aikaavievä prosessi. Perustoimintoihinkin kuten sähköpostien lähettämiseen 

kuluu niin paljon aikaa, että luovien ja innovatiivisten levitystoimenpiteiden 

keksiminen on lähes mahdotonta. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 2012, 17.) 
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Suurin levityksen haaste on budjetin rajoitettu määrä. Levitykseen tarkoitettu 

budjetti on yleensä suhteellisen pieni ja ei ole resursseja järjestää suuria 

levitystoimenpiteitä, kuten suuria tapahtumia ja mainoksia radiossa tai 

televisiossa. Hankkeen elinkaaren aikana useasti tulee järjestettyä tapahtumia, 

mutta ne yleensä ovat pienemmällä tasolla ja budjetti ei riitä laajaan 

markkinointiin tai kuuluisien pääpuhujien palkkaamiseen. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 

2012, 16.) 

 

3.5 Levityssuunnitelman periaatteet, strategia ja levityksen arviointi 

 

Kattava levityssuunnitelma käsittelee levityksen tarkoitusta, keinoja, 

kohderyhmiä ja yleisöä, levitystoimenpiteiden ajoitusta sekä jaettavien viestien 

luonnetta. Tarkoitus voi olla esimerkiksi tietoisuuden lisääminen, kouluttaminen, 

tiedon jakaminen, yhteisön osallistaminen tai tulosten ja tuotosten markkinointi 

tai myynti. Levityksen tarkoituksen tarkan määrittämisen jälkeen on helpompaa 

tehdä päätöksiä edellä mainittuihin levityssuunnitelman osatekijöihin liittyen. 

(CHAFEA Agency 2012.) 

 

Levitysprosessiin vaikuttavat eri ihmiset ja ryhmät, joita hankkeessa halutaan 

lähestyä. Pitää selvittää ja tunnistaa eri henkilöt, ryhmät ja organisaatiot, jotka 

olisivat kiinnostuneita hankkeesta tai hyödyllisiä hankkeen toiminnan kannalta ja 

heitä tulee informoida hankkeesta. Levityssuunnitelmassa tulee käsitellä eri 

levitystoimenpiteitä hankkeen eri ryhmille. Hankkeen työntekijöille, sidosryhmille 

ja hanketta järjestäville organisaatioille täytyy informoida tarkasti ja laajasti 

hankkeen toiminnasta. Levitystä kannattaa hyödyntää myös muiden hankkeiden 

ja projektien kanssa, joilla on sama teema tai jotka käsittelevät samoja aiheita 

siten, että tulee keskustelua, kokemusten, ongelmaratkaisujen ja hyvien 

käytänteiden jakamista. Tämän lisäksi kannattaa informoida ulkopuolisia 

toimijoita ja sidosryhmiä, jotka voisivat hyötyä hankkeen tarjoamasta tiedosta tai 

toimivat mielipidevaikuttajina. Yhteisöäkin voi hyödyntää levityksessä. 

Esimerkiksi kyselyissä laajemmasta yleisöstä voi saada kattavamman 

tietopaketin kuin pelkästään kohderyhmiltä. (CHAFEA Agency 2012.) 
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Viestien on oltava tarkkoja ja helposti ymmärrettäviä. Käytetyn kielen täytyy olla 

asianmukaista kohdennetuille ryhmille, teknistä kieltä tulisi välttää aina kun on 

mahdollista. Kieli tulee räätälöidä viestin vastaanottajalle. On tärkeää miettiä, 

mitä jokaisen ryhmän kuuluu tietää hankkeen toiminnasta. Samaa viestiä voidaan 

lähettää monille eri ryhmille, mutta viestin asianmukaisuus tulee aina miettiä 

kohderyhmän mukaan. Tiedon tulee olla oikeaa ja realistista. (CHAFEA Agency 

2012.) 

 

Levityskeinoja on runsaasti, ne pitää valita myös tarkasti kohderyhmien ja 

levitystarkoituksen mukaan. Esimerkiksi uutiskirjeet, flyerit ja lehdistötiedotteet 

lisäävät tietoisuutta hankkeen toiminnasta. Raporttien, artikkeleiden ja 

verkkosivujen kautta saadaan kätevästi näkyville tietoa hankkeesta. 

Konferenssiesityksissä ja verkkosivuilla päästään helposti mainostamaan 

hanketta tai sen tuloksia. Työpajojen ja nettikeskustelupalstojen kautta pystytään 

saavuttamaan sidosryhmien korkeampi osallistumisaste ja ristiriitaista tietoa 

pystytään selvittämään helpommin. (CHAFEA Agency 2012.) 

 

Levityssuunnitteluvaiheessa tulee päättää, milloin eri levitystoimenpiteet ovat 

ajankohtaisia. Hankkeen alkuvaiheessa kannattaa keskittyä tietoisuuden 

lisäämiseen. Toisaalta hankkeen loppuvaiheessa täytyy korostaa hankkeen 

saavutuksia ja tuotoksia. Sopiva ajoitus riippuu hankkeen etenemistä ja 

edistyksestä sekä kohderyhmien aikataulusta. Kohderyhmien ja sidosryhmien 

aikataulut on otettava huomioon. Esimerkiksi arkipyhät tulee huomioida. 

(CHAFEA Agency 2012.) 

 

Hyvä levityssuunnitelma sisältää realistisia ja mitattavia tavoitteita, tarkan 

aikataulun sekä resurssisuunnitelman. Kohderyhmien osallistaminen hankkeen 

toimintaan on suotavaa. Levityssuunnitelma ja levitysstrategia on suunniteltava 

hankkeen alussa, koska ne ovat edellytyksiä kommunikaation syntymiseen 

kohdeyleisön kanssa. (Erasmus+ Programme Guide 2018, 309.) 

 

Levitysstrategia on työkalu ja avainasemassa levityksen toiminnassa. 

Levitysstrategiassa selviää levityksen menetelmät, siinä pidetään kirjaa 

menneistä ja tulevista toimenpiteistä. Levitysstrategia on yhtä tärkeä kuin 
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hankkeen tulokset. Hankkeen edetessä siihen usein lisääntyy etukäteen 

suunnittelemattomia toimenpiteitä esimerkiksi kokouksia tai työpajoja 

kohderyhmien kanssa. On suositeltavaa mainita strategiassa päätoimipiteiden 

alkamis- ja päättymispäivämäärät. Levityksen tekijöiden roolit ja tehtävät 

kannattaa myös mainita. Seuraavat asiat tulisi sisältää levitysstrategiaan, jos se 

on mahdollista ja hankkeen mukaista: hankkeen nettisivujen suunnittelu ja 

hallinta, käynnistysvaiheessa esite kaikkien kumppaneiden kielellä, jossa 

esitetään hankkeen tavoitteet, kontaktitietoa hankkeen päätoimijoista, 

uutiskirjeiden tuottaminen ja julkaisu, levityskokouksia, seminaareja ja työpajoja 

hankkeiden päävaiheissa ja suhdetoiminnan toimenpiteitä. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 

2012, 19.) 

 

Levitysstrategian tulisi pohjautua sidosryhmäanalyysiin. Sidosryhmiä ovat kaikki 

yksilöt, ryhmät, organisaatiot tai instituutiot, jotka ovat osallisena hankkeessa. 

Sidosryhmiin kuuluvat myös kaikki, jotka vaikuttavat hankkeeseen positiivisella 

tai negatiivisella tavalla tai hanke vaikuttaa heihin positiivisella tai negatiivisella 

tavalla. Sidosryhmäanalyysissä tunnistetaan, määritellään ja priorisoidaan kaikki 

osalliset tahot. Määritellään myös ryhmien sosiaalisia erityispirteitä, oikeuksia, 

tarpeita, intressejä, odotuksia sekä ryhmien välisiä valtasuhteita. (Kepa 

Itseopiskeluympäristö 2012; CHAFEA Agency 2012.) 

 

Levitystoimenpiteet ovat kohdennettuja ja niiden tehokkuus ja menestyminen 

vaihtelee. Levityssuunnitelman menestymisasteen selvittämiseksi on oleellista 

keksiä arviointikriteerejä kaikkiin levityksen päätoimenpiteisiin. Esimerkiksi 

nettisivujen menestystä arvioidaan tarkistamalla käyttäjien lokitietoja ja 

koulutustoimenpiteitä arvioidaan arviointikyselylomakkeella. (CHAFEA Agency 

2012.) 

 

Levityksen arvioinnissa käsitellään jo tehtyjä toimenpiteitä, niiden vaikutusta, 

ylimääräisiä toimenpiteitä ja viivästyneitä toimenpiteitä. Arvioidaan tekijöitä, kuten 

jaettujen flyerien määrä tai sitä, onko yksilöitä tai organisaatioita kirjautunut 

uutiskirjeiden toimituslistalle hankkeen nettisivujen kautta. Tämänlaisien 

tekijöiden arviointi mahdollistaa tehokasta ja aitoa levitystä. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 

2012, 37.) 
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4 Hankkeiden tulosten hyödyntäminen 

 

 

4.1 Hyödyntäminen käsitteenä ja hyödyntämisen eri kategoriat 

 

Vaikka hanke on itsenäinen kokonaisuus ja tuotanto, on tärkeää käsitellä sitä 

resurssina ja työkaluna, jota voidaan jakaa toisten käyttöön. Euroopan komission 

mukaan hyödyntäminen tarkoittaa resurssin käyttöä sekä hyödyn saamista siitä. 

(C-E.N.T.E.R. Toolkit 2012, 40.) 

 

Hyödyntäminen on suunniteltu toiminta, jossa toimitetaan menestyksekkäitä 

tuloksia asiaankuuluville päättäjille paikallisella, alueellisella, kansallisella tai 

Euroopan tasolla. Tämän lisäksi hyödyntämisellä tarkoitetaan suunniteltua 

toimintaa, jossa vakuutetaan yksittäisiä loppukäyttäjiä siitä, että heidän kannattaa 

ottaa tulokset käyttöön ja tarvittaessa soveltaa niitä. (Erasmus+ Programme 

Guide 2018, 308.) 

 

Hyödyntäminen lisää hankkeen kestävyyttä myös hankkeen elinkaaren jälkeen, 

saavuttaa korkean vaikuttavuuden keskeisille toimijoille ja yleisölle. 

Hyödyntämisstrategioiden kautta sidosryhmät käyttävät hankkeen tuloksia ja 

hyötyvät niistä myös omatoimisesti hankkeen päättyessä, kun 

hankemarkkinointitoimenpiteet ovat päättyneet. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 2012, 40.) 

 

Euroopan komissio jakaa hyödyntämisen kahteen eri kategoriaan: 

valtavirtaistamiseen ja monistamiseen. Valtavirtaistaminen tarkoittaa 

’’suunniteltua prosessia, jonka seurauksena päätöksentekijät ottavat käyttöön 

onnistuneet käytännöt paikallisissa, alueellisissa ja kansallisissa järjestelmissä’’  
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Kysymys on ylhäältä alas (top bottom) suuntautuvasta 
muutosprosessista, jossa projektissa testattu malli tai palvelu 
otetaan pysyvissä organisaatioissa normaalikäyttöön. 
Valtavirtaistamisessa toimijaverkostojen merkitys on tärkeä, 
koska sen avulla alueellisten ja paikallisten olosuhteiden 
tunteminen ja tarpeet nousevat esille. (Aro ym. 2004, 20.) 
 
Monistaminen on vastakkainen käsite valtavirtaistamiselle, se 
kuvaa alhaalta ylöspäin (bottom up) suuntautuvaa 
muutosprosessia. Kysymys on kerrannaisvaikutusten 
aikaansaamisesta, kun asiakkailta tulee viranomaisille tai 
palvelujen tuottajille painetta tuottaa palveluita tai tuotteita 
uudella tavalla. Näin tapahtuu, kun esimerkiksi yksittäinen 
asiakas omaksuu ESR-projektin tulokset ja kokemukset ja vaatii 
normaaliorganisaatioilta vastaavia ominaisuuksia. Hyviä 
esimerkkejä ovat muun muassa työvoima- ja sosiaalipolitiikan 
toimeenpanon toteuttamiseen liittyvät projektit, joissa asiakkaalle 
tarjotaan yksilöllisiä, suunniteltuja ja monia toimenpiteitä 
sisältäviä pitkäkestoisia palveluita. (Aro ym. 2004, 20.) 

 

4.2 Hyödyntämisen tavoitteet ja haasteet 

 

Levityksen kautta luovutetaan hankkeiden tuloksia toisten käyttöön. 

Hyödyntämisen tavoite on varmistaa, että tulokset tulevat käyttöön 

kohderyhmiltä, hankkeen ja sen ulkopuolisilta organisaatioilta, ammattilaisilta ja 

opiskelijoilta. Tämä on suurimpia haasteita hanketoiminnassa varsinkin 

monikeskeisessä hankkeessa, yksi merkittävimmistä puutteista Euroopan 

Unionin rahoitusohjelmissa. Monesti jopa innovatiivisten ja korkealaatuisten 

hankkeiden tulokset eivät leviä potentiaalisille käyttäjille. Tehokas levittäminen on 

edellytys tulosten kestävään käyttöön rahoituksen päättyessä, mutta se ei ole 

riittävä. Tulosten hyödyntäminen edellyttää enemmän kuin niiden levitystä. 

(Bienzle, Hedman, Kirtley, Purokuro, Rus, Wiesinger & Wilen 2010, 118.) 

 

Rahoituksen vähäisyyden lisäksi tulosten hyödyntämisessä ilmenee muitakin 

ongelmia, puutteellinen ammattitaito on esteenä tulosten käyttöönotossa. 

Joissakin tapauksissa tietyt sääntelyt estävät innovaatiota, hidastavat tulosten 

hyödyntämistä. Tämän lisäksi hankkeiden tulosten hyödyntäminen muilta tahoilta 

ei tarkoita sitä, että tuloksia ja tuotoksia ei suojella esimerkiksi tekijänoikeuksilla. 

Tekijänoikeudet ovat suojelemisen arvoisia, mutta joskus ovat esteenä tuloksen 

hyödyntämisessä. Perinteisillä arvoketjuilla on vähemmän innostusta panostaa 

innovaatioihin, tämä myös vaikuttaa tulosten hyödyntämiseen. Lopuksi 
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yhteensopimattomuus eri hyödyntämisosatekijöillä sekä epäsuhta 

markkinatarpeiden ja tarjottujen ratkaisujen välillä ovat haasteita 

hyödyntämisessä. (H2020 Online Manual Dissemination & Exploitation.) 

 

 

4.3 Keinoja tulosten hyödyntämiseen ja hyödyntämisen arviointi 

 

Levitystoimenpiteiden lisäksi on monipuolisia tulosten hyödyntämistoimenpiteitä. 

Hyödyntäminen liittyy läheisesti levitykseen, monesti on hankalaa päättää, 

kuuluuko tietty toimenpide levitykseen vai hyödyntämiseen tai molempiin. 

Hyödyntämistoimenpiteisiin kuuluvat muun muassa konferenssit ja muut 

kokoukset hankkeen lopputoiminnassa, nettisivut (säilyvät hankkeen 

päättyessä), tekijänoikeudet, lehtiset, multimediaesitykset sekä DVD:t, jotka 

sisältävät hankkeen kaikki tulokset. (C-E.N.T.E.R. Toolkit 2012, 41.) 

 

Hyödyntämissuunnitelma on tärkeä hyödyntämisen osa. Konkreettinen hankkeen 

tulosten ja uuden osaamisen hyödyntämissuunnitelma täytyy olla mukana 

projektissuunnitelmassa. Siinä esitetään yrityksiä ja verkostoja, jotka voivat 

hyödyntää projektin tuloksia. Tämän lisäksi täytyy kuvailla, miten hyödyntäminen 

saavutetaan. (Tekes 2013.) 

 

Hyödyntämissuunnitelman kautta tietoisuus hankkeen sisällöstä, kehityksestä 

sekä tuloksista lisääntyy. Suunnitelmassa otetaan huomioon, että 

loppuunsaatettujen hankkeiden tuloksista on tiedotettava laajasti, jotta useammat 

kohderyhmät voivat saada ne ja mahdollisuuksien mukaan käyttää niitä. 

Yksittäisiä käyttäjiä otetaan myös huomioon suosittelemalla ottamaan käyttöön 

hankkeen tuloksia. (Bienzle ym. 2010, 120.) 

 

Intensiivinen vuorovaikutus hankkeen tulosten loppukäyttäjien, hyödynsaajien ja 

muiden sidosryhmien kanssa on merkittävä menestykselliseen ja jatkuvaan 

tulosten hyödyntämiseen. Vuorovaikutuksen on oltava jatkuvaa koko hankkeen 

elinkaaren. (Bienzle ym. 2010, 118.)  
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Hankkeen hyödyntämistoimenpiteet pitää arvioida hankkeen aikana ja tämän 

päättyessä, samalla tavalla, kuin kaikki muutkin toimenpiteet hankkeessa. 

Arvioinnissa huomioidaan mahdollisia esteitä hyödyntämisprosessin 

toteuttamisessa. Arvioidaan hankkeen alussa tehtyä tarveanalyysiä ja tämän 

paikansapitä- 

vyyttä. Tutkitaan, oliko alkusuunnittelu kattava, vai puuttuiko jotain oleellista. 

Otetaan huomioon tuloksista ja tuotoksista saadut arvioinnit ja palautteet. 

Tarkistetaan, olivatko kaikki kumppanit mukana hyödyntämistoimenpiteissä ja, 

saavutettiinko verkostoitumistavoitteet. (Bienzle ym. 2010, 120-121.) 

 

 

5 Matkailuhankkeiden tulostenseurannan mallityökalu 

hankkeiden loppuraporttien pohjalta  

 

 

5.1 Valitut hankkeet loppuraporttipyyntöön 

 

Opinnäytteessä selvitin, mikä olisi sopiva ja toimiva työkalu tulosten levitykseen. 

Prosessiin kuului mallityökalun kehittäminen päättyneiden 

maaseutumatkailuhankkeiden tuloksista. Työkalun kehittämisessä oli kaksi 

vaihetta, ensimmäisessä vaiheessa tutustuin päättyneiden hankkeiden 

loppuraportteihin ja kehitin ensimmäisen version työkalusta. Valittiin muutamia 

päättyneitä maaseutumatkailuhankkeita ja lähetettiin loppuraporttipyyntö 

hankkeista vastaaville henkilöille. (Liite 1)  

 

Hankkeet valittiin Rural Finlandin hankerekisteristä. Ensimmäiseksi poistettiin 

hankkeet, jotka jatkuvat vielä. Päättyneistä hankkeista suljettiin pois hankkeet, 

joiden päättymispäivämäärästä oli kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta. 

Hankkeen päättyessä harvoin loppuraportti on valmiina kuukaudessa tai parissa. 

Kuusi kuukautta on tarpeeksi pitkä aika ja enimmät loppuraportit on palautettu 

ennen tämän ajan päättymistä.  
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Tarkoituksena oli valita mahdollisimman eri tyyppisiä hankkeita eri puolilta 

Suomea, joten syntyisi parempi käsitys tulosten kokonaisuudesta. 

Loppuraportteja löytyy netistä, mutta loppuraporttipyynnössä pyysimme 

rahoittajille tarkoitettuja loppuraportteja, sillä niissä hankkeiden tulokset ovat 

mahdollisesti tarkemmin esitettynä kuin netissä julkaistuissa loppuraporteissa.  

 

Alkuselvitykseen valittu hanke oli Kurikan kaupungin vetämä Elämyksellinen 

Botniaring, paikallinen yhteistyöhanke. Hankkeen tavoite oli kehittää 

matkailupalveluja, matkailutoimijoiden yhteistä toimintamallia, 

matkailupalvelupaketointia ja tuotteistamiseen liittyvää osaamista. Alueen 

toimijoiden yhteistyö mainittiin tärkeänä hankkeen kuvauksessa. (Rural Finland 

2018b.) Valitsin hankkeen, että saisin kuvan konkreettisista markkinointi- ja 

myyntitoimenpiteistä paikallisella tasolla. Minua kiinnosti myös selvittää, miten 

toimijat sidottiin yhteistyöhön.  

 

Lähetettiin loppuraporttipyyntö goSaimaan Oy:n järjestämään Kasvua 

kansainvälisestä matkailusta -hankkeelle. Tämä oli koordinointihanke, jolla oli iso 

tavoite: luoda Saimaasta kolmas keskeinen ja kansainvälisesti tunnettu 

matkailualue Suomessa Helsingin ja Lapin rinnalla. Hankesuunnitelmassa 

mainittiin vielä, että hankkeen tuloksena Etelä-Karjalan maakunta olisi 

kansainvälisesti vetovoimainen matkailualue, joka tarjoaisi laadukkaita, valittuja 

kohderyhmiä palvelevia, ympärivuotisia matkailutuotteita. (Rural Finland 2018b.) 

Halusin selvittää, mikä lopputulos syntyi hankkeesta, jolla oli suuri tavoite.  

 

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi loppuraporttipyyntö tuli lähetettyä Ylöjärven 

yrityspalvelu Oy:n Olipa kerran Vihreä sydän -tarinallistamishankkeelle, 

Järviseutu Seura ry:n Etelä-Pohjanmaan Järviseudun OutdoorsLife -hankkeelle, 

Kainuun Etu Oy:n Kasvua kv-matkailuun Vuokatti, Kajaani, Oulujärven alue -

hankkeelle, Visit Central Finlandin Stopover Keski-Suomi -hankkeelle sekä 

Ykkösakseli ry:n Perinnematkaillen vuoteen 2020 -hankkeelle.  

 

Olipa kerran Vihreä sydän -tarinallistamishankkeen tavoitteena oli kehittää uusia 

matkailumahdollisuuksia tarinoiden pohjalta. Hankkeen toimenpiteiden kautta 

syntyi mahdollisuus tallentaa, säilyttää, kehittää ja hyödyntää kulttuuriperintöä ja 
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paikallishistoriaa historiatiedon ja tarinoiden keräämisen ja koostamisen kautta. 

Koottu tieto hyödynnettiin tarinallista tuotteistamista varten. (Rural Finland 

2018b.) Hankkeen uniikki luonne herätti mielenkiintoni ja halusin selvittää, mitä 

syntyi tarinallisesta tuotteistamisesta.  

 

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun OutdoorsLife -hankkeen tavoitteena oli kehittää 

alueen luonto-, aktiviteetti-, ja hyvinvointimatkailua tukevia reitistöjä sekä edistää 

tuotekehitystoimintaa. Hankkeen teema oli kesäaktiviteetit ja hanketyyppi oli 

kehittämishanke. (Rural Finland 2018b.) Kuten mainitsin aikaisemmin, halusin eri 

tyyppisiä ja teemaisia hankkeita selvitykseen. Kyseisen hankkeen loppuraportista 

olisi mahdollista saada konkreettisia tuloksia reitistökehittämisestä ja kuvan 

kehittämishankkeen tuloksista.  

 

Kasvua kv-matkailuun -Vuokatti, Kajaani, Oulujärven alue -hanke pyrki 

avaamaan uutta kohdemarkkina-aluetta Kainuun kansainväliselle matkailulle 

Aasiasta, aktivoida ja avustaa hankkeen paikallisen kohdealueen 

matkailuyritykset, soveltaa matkailupalvelutuotteet paremmin aasialaisille 

matkailijoille, sekä kohottaa kohdealueen valmiuksia koko Kainuuta käsittävää 

yhteistä kv-matkailumarkkinointihanketta varten. (Rural Finland 2018b.) 

Hankkeen kansainvälisyys kiinnostaa minua, joten toivoin perehtyväni hakkeen 

loppuraporttiin.  

 

Stopover Keski-Suomi -hanke keskittyi matkailutuotteiden ja -palveluiden 

kehittämiseen kansainvälisille asiakkaille erityisesti Keski-Euroopassa ja 

Aasiassa. (Rural Finland 2018b). Tämä hanke oli myös kansainvälinen 

kehittämishanke kuten edellä mainittu Kasvua kv-matkailuun -Vuokatti, Kajaani, 

Oulujärven alue -hanke, mutta tässä hankkeessa käsitellään eri kohdealuetta. 

Tarkoituksena oli kerätä hankkeiden loppuraportteja myös eri puolilta Suomea. 

 

Perinnematkaillen vuoteen 2020 -hanke edisti paikallista matkailutoimintaa 

aktivoimalla alueen toimijoita löytämään oman alueensa historian ja 

erityispiirteiden tuomat mahdollisuudet. Tämän lisäksi hanke edisti 

verkostoitumista matkailutoimijoiden ja yhdistyksen välillä tapahtumien ja retkien 

kautta. Oli kyse ylimaakunnallisesta kulttuuriteemaisesta kehittämis- sekä 
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aktivointihankkeesta. (Rural Finland 2018b.) Tässä hankkeessa kiinnosti, mitä 

tuloksia syntyy aktivointihankkeesta sekä hankkeen kulttuuriteema.  

 

Saimme ainoastaan Stop over Keski-Suomi -hankkeen loppuraportin. Ei ole 

tietoa, mistä syystä ei tullut lisää vastauksia, mutta kiireinen aikataulu myös 

hankkeen päättyessä voi olla syynä. Yhdestä loppuraportista ei saa tarpeeksi 

monipuolista tietoa työkalun kokoamiseen, joten muut loppuraportit on otettu 

Maakaista-nettisivustoilta. Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa (Maakaista.fi 2017). Sivulta 

löytyi kolme matkailualan hankeloppuraporttia. Tutustuin raportteihin, jotta saisin 

kehitettyä ensimmäisen version mallityökalusta. Hankkeet ovat Karelia a’ la 

carte-hanke, Kalasta Pohjois-Karjalassa ja Maaseutuyritykset Kolin kautta 

maailmalle -hankkeet. Sivustolta löytyi myös neljäs matkailualan hanke OF 

Pohjois-Karjala, mutten saanut PDF-tiedostoa auki. Tiedosto on todennäköisesti 

poistettu sivulta.  

 

Karelia a’ la carte -hanke oli ProAgria Pohjois-Karjala ry:n hallinnoima ja 

toteuttama hanke. Hankkeessa edistettiin verkostoitumista ja yhteistyötä 

matkailu-, elintarvike- ja käsi- ja taideteollisuusalan välillä. Hankkeen 

päätavoitteena oli kehittää matkailu-, elintarvike- ja käsi- ja taideteollisuusalan 

yhteistyötä, toimintaedellytyksiä ja -ympäristöä. Tuotekehityksessä Pohjois-

Karjalan erityispiirteet ja paikallinen identiteetti olivat isossa roolissa. 

(Maakaista.fi 2017.) 

 

Kalasta Pohjois-Karjalassa-hankkeen toiminta perustui Manner Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmaan. Hallinnoijana toimi ProAgria Pohjois-Karjala ry. 

Toimintalinjaan kuului maaseutualueiden elämänlaadun ja maaseudun 

elinkeinoelämän monipuolistaminen. Tavoitteena oli verkostomaisen yhteistyön 

ja toimialan yleinen kehittäminen ja kohdealueena oli Pohjois-Karjalan maakunta. 

Kohderyhmänä olivat majoitus, -ohjelma- ja ruokapalveluja tarjoavat yritykset ja 

kalataloussektorilla toimivat tahot. (Maakaista.fi 2017.) 

 

Kolin Matkailuyhdistys ry:n sekä Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n toteuttama 

Maaseutuyritykset Kolin kautta maailmalle -hanke keskittyi kohdealueen 



28 

 

 

matkailuliiketoiminnan kasvattamiseen sekä pitkäaikaiseen lisäarvon luomiseen 

alueen matkailutoimijoiden työlle. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä olivat Kolin 

ja Pielisen Karjalan matkailutoimijat ja muita kohderyhmiä olivat muut 

maakunnan matkailutoimijat sekä matkailupalveluja käyttävät matkailijat. 

(Maakaista.fi 2017.)  

 

 

 

 

5.2 Selvityksen tutkimuksellinen menetelmä 

 

Mallityökalun kehittämisessä loppuraporttien pohjalta käytin 

tutkimusmenetelmänä laadullista sisällönanalyysiä. Laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena on ymmärtää ilmiöitä ja kuvailla todellisuutta, joka on moninainen. 

Siinä pyritään tutkimaan kohteita mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja niitä 

käsitellään ainutlaatuisina. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruu onnistuu 

myös tutkimalla tekstejä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 160-164.) 

 

Laadullisessa sisällönanalyysissä tavoitteena on luoda tutkimusaineistosta 

sanallinen kuvaus. Prosessiin kuuluu aineiston pelkistäminen, aineiston 

ryhmittely sekä luokkien muodostaminen. Aineiston pelkistämisvaiheessa 

etsitään analyysiyksiköitä. Aineiston ryhmittelyvaiheessa pelkistetyt 

analyysiyksiköt jaetaan samankaltaisiin ryhmiin ja luokkien 

muodostamisvaiheessa muodostetaan luokkia ja pääluokkia. (Helsingin yliopisto 

2018.) 

 

Opinnäytetyössäni selvitysaineistona toimivat matkailuhankkeiden loppuraportit. 

Laadullisen sisällönanalyysin prosessiin kuului neljän loppuraportin lukeminen ja 

syvällinen ymmärtäminen, jotta saisin koottua hankkeiden lopputulokset ja 

mahdollisesti hyvät käytänteet. Loppuraportit vaihtelevat suuresti keskenään 

laajuuden sekä sisällön mukaan. Tämä on ymmärrettävää, koska hankkeet myös 

vaihtelevat muun muassa tavoitteiden, toimenpiteiden, teeman, budjetin sekä 

laajuuden mukaan. Joka loppuraportissa on kuitenkin esitetty hankkeen tulokset 
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tavalla tai toisella. Loppuraportit on tutkittu mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 

ja käsitelty ainutlaatuisina.  

 

Luodakseni selvityssaineistostani eli hankkeiden loppuraporteista selkeän 

sanallisen kuvauksen seurasin laadullisen sisällönanalyysin prosessia. 

Ensimmäisessä vaiheessa pelkistin aineistoa keskittymällä hankkeiden 

loppuraporttien tulososioihin, analyysiyksiköt ovat tässä tapauksessa tuloksiin 

liittyvää tietoa. Aineiston ryhmittelyvaiheessa loin hankitun tiedon kahteen eri 

ryhmään: tuloksiin ja tuotoksiin riippuen siitä, onko kyse konkreettisista tuotteista 

vai aineettomista lisäarvoista. Tiedot koottiin Excel-taulukkoon ja tuloksen sekä 

tuotoksen lisäksi tarpeelliseksi hanketiedoksi lisättiin pääotsikoina Rural 

Finlandin hankerekisterin mukaan hankkeen nimen, tämän hallinnoijan, 

hankkeen sisällön, rahoittajan, toteutusajan sekä hankepäällikön yhteystiedot. 

Muut hankerekisterin otsikot kuten esimerkiksi hankkeen teema tai julkisen 

rahoituksen osuus eivät sisälly ensimmäiseen mallityökaluun, koska ne eivät ole 

oleellisia tässä vaiheessa. Otsikot, kuten hyvät käytänteet, best practise tai 

onnistuneet menetelmät, eivät myöskään löydy tästä taulukosta, koska 

loppuraporteista ei saatu irti kyseistä tietoa. 

 
5.3 Tulokset 

 

Selvityksestä syntyi neljää hanketta käsittelevä tulostaulukko (taulukko 1). 

Taulukon sisältävä tieto on lajiteltu yhdeksän otsikon alle eli hankkeen nimi, 

hallinnoija, hankkeen sisältö, rahoittaja, budjetti, toteutusaika, yhteystiedot, 

tulokset sekä tuotokset. Ainoastaan oleellisemmat hankkeisiin liittyvät kategoriat 

on lisätty taulukkoon, joten panostus tulisi hankkeiden tuloksiin ja tuotoksiin. 

Taulukoissa 2-5 näkyvät tarkemmin joka hankkeen tiedot.  
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Taulukko 1. Yleiskatsaus tulostenseurannan mallityökalusta loppuraporttien pohjalta. 
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Työkalun kehittäminen loppuraporttien pohjalta osoittautui haastavaksi. 

Loppuraporttien pituus teki prosessista aikaavievän. Näiden vaihtelevuus 

keskenään oli haasteena sopivan tulostenkategoriatyökalutaulukon 

kehittämiseen. Loppuraporteissa tulokset oli eritelty eri kategorioihin esimerkiksi 

media, verkkonäkyvyys, tuotteistaminen sekä toimialan kehittäminen ja 

kansainvälistyminen. Nämä kategoriat vaihtelivat hankkeesta hankkeeseen ja 

työkaluun olisi pitänyt lisätä useampia kategorioita, jotta kaikki tulokset tulisivat 

esiin. Päädyin säilyttämään ainoastaan kaksi yleistä kategoriaa, tulokset ja 

tuotokset, että pystyisin sisältämään kaikki tulokset ilman työkalun 

monimutkaistamista. Tämä ei ollut myöskään yksinkertaista, koska 

loppuraporteista löytyi iso määrä tuloksia ja joissakin tapauksissa tulokset ja 

toimenpiteet olivat sidottu keskenään ja oli vaikeaa päättää, mikä oli tulos, 

toimenpide tai vaikutus. Tulosten ja tuotosten erittäminen toisistaan oli myös 

välillä tulkinnanvaraista. Tuloksena syntyi taulukko, jossa tuotokset ja tulokset 

esitellään luettelomaisesti. Hyviä käytänteitä ei ole lainkaan. Nämä eivät näy 

loppuraporteissa ja niiden etsiminen raporttitekstien rivien välistä olisi 

subjektiivista ja tulkinnanvaraista.  
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Taulukko 2. Stopover Keski-Suomi: Saunatuotteiden ja palveluiden kehittäminen kv-asiakasryhmille -hankkeen tarkastelu. 
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Taulukko 3. Karelia a' la carte -hankkeen tarkastelu. 
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Taulukko 4. Kalasta Pohjois-Karjalassa -hankkeen tarkastelu. 
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Taulukko 5. Maaseutuyritykset Kolin kanssa maailmalle -hankkeen tarkastelu. 
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Työkalu todettiin epätoimivaksi ja epäkäytännölliseksi. Luettelomainen tuloslista 

ei ole hyödyllistä tietoa muille matkailukehittäjille. Ainoastaan tärkeimmät ja 

merkittävimmät tulokset kannattaisi mainita. En valinnut hankkeista mielestäni 

tärkeimpiä tuloksia, koska tästäkin syntyisi subjektiivinen ja tekijästä riippuva 

tulos. Hankkeesta vastuussa olevat henkilöt pystyisivät parhaiten esittämään 

hankkeiden tärkeimmät tulokset, mutta kyseinen tieto ei löydy erikseen 

loppuraporteista. Hankkeiden tulostenseurannan mallityökalun kehittämisessä 

syntyi johtopäätös loppuraporttien sopimattomuudesta aineistona työkalun 

kehittämiseen. 

 

 

6 Matkailuhankkeiden tulostenseurannan mallityökalu 

matkailukehittäjille kohdennetun kyselyn pohjalta 

 

 

6.1 Kyselyn valintakriteerit sekä kyselyyn valitut hankkeet 

 

Loppuraporttien sopimattomuus tulostenseurannan työkalun kehittämiseen 

herätti tarpeen toisen materiaalin etsimiseen. Pohdinnan jälkeen päädyttiin 

matkailukehittäjille kohdennettuun kyselyyn. Kysely on kätevä keino kerätä isoja 

määriä tietoa tarvittaessa monilta tahoilta rajatussa ajassa ilman kustannuksia 

(University of Leicester 2009). Tiedon keruu loppuraporteista perustui tulosten, 

tuotosten ja mahdollisten hyvien käytänteiden löytämiseen ja näiden esille 

tuomiseen työkalussa. Loppuraporttien vaihtelevuus ja epäselvyys teki tuloksista 

subjektiivisia ja sattumanvaraisia niin, että nämä vaihtelevat tutkijan 

näkökulmasta. Toisaalta työkalun kokoaminen kyselyn pohjalta takaa tulosten 

todenmukaisuuden sekä luotettavuuden, sillä hankkeesta vastuussa oleva 

henkilö, joka on asiantuntija, tarjoaa tarvittavan tiedon.  

 

Kyselyyn valittiin neljätoista matkailuhanketta Rural Finlandin hankerekisteristä. 

Hankkeet kyselyyn valittiin samoilla periaatteilla kuin hankkeet loppuraportteja 

varten. Tarkoitus oli saada vastauksia eri tyyppisistä ja teemaisista hankkeista eri 

puolilta Suomea. Valintakriteerinä oli myös osittain hankkeiden aktiivinen 
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yhteistyö Rural Finland -hankkeen kanssa, tällä tavalla olisi enemmän 

mahdollisuuksia saada vastauksia kyselyyn. Tämän lisäksi valintakriteerinä oli 

hankkeen voimassaolo. Valittiin hankkeita, jotka olivat vielä voimassa 

toukokuussa 2018, kun lähetettiin kysely. Voimassaolleista hankkeista on 

enemmän mahdollisuuksia saada vastauksia kuin päättyneistä hankkeista.  

 

Kyselyyn valitut hankkeet ovat 64 North Portfolio-, Flavours of Kuusamo Lapland-

, Hauraan luonnon haasteet ja mahdollisuudet – ekologisen elämysmatkailun 

kehittäminen Kielajoella-, Kohti vastuullista matkailua-, Luova Matka – Culture 

Creators go Tourism-, Matkailukalastus Digiaikaan-, Matkailullisesti 

monipuolinen – kansainvälistyvä Oulun alue, Attractive Oulu Region 2018-, 

Matkailun aktivointi Kaakko135 maaseutualueilla-, Mennään metsään-, Outdoors 

Etelä-Pohjanmaa – Luontokohteet tunnetuksi-, Spotlight High – Low Coast-, 

Yhdessä enemmän – kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan-, 

Matkailu kansainvälisille portaille 2016-2018- hankkeet sekä Rautalammin – 

Konneveden luontomatkailun koordinointihanke. 

 

64 North Portfolio oli tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena oli luoda yhtenäinen 

malli, kainuulaisten investointikohteiden portfolio, jota hyödyntäen Kainuun 

matkailutoimialalla olevat eri investointikohteet voitaisiin koota. Yhtenäisen 

luotettavan mallin avulla investoija pystyisi nopeasti saamaan verrannollista 

tietoa eri kohteista, aluekohtaisista rakentamiskustannuksista ja rakentamista 

rajoittavista tai mahdollistavista seikoista päätöksen teon pohjaksi. Hankkeen 

hallinnoijana oli Kainuun liitto. (Rural Finland 2018b.) 

 

Flavours of Kuusamo Lapland oli yhteistyöhanke, jossa pyrittiin tukemaan alueen 

matkailun omaleimaisia kärkituotteita, joiden avulla alue pystyy erikoistumaan ja 

erottautumaan muista matkakohteista. Lisäksi kasvua haettiin matkailun 

ympärivuotisuuden edistämiseen ja kesään soveltuvien matkailutuotteiden ja -

palveluiden saamiseen myyntiin uusille ja oikeille kohderyhmille kullekin 

parhaiten soveltuvilla tavoilla tuotettuina ja markkinoituina. Hallinnoijina toimivat 

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö sekä Naturopolis Oy. (Rural Finland 2018b.) 
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Hauraan luonnon haasteet ja mahdollisuudet – ekologisen elämysmatkailun 

kehittäminen Kielajoella oli kehittämishanke, joka ajanmukaisti ja kehitti 

Giellajohka Oy:n toimintaa rakentamalla kolme "Lähellä luontoa"-mökkiä 

Kielajoen rantaan. Hankkeen avulla aloitettiin myös pienimuotoista 

ohjelmapalvelutoimintaa. Hankkeen hallinnoijana oli Giellajohka Oy. (Rural 

Finland 2018b.) 

 

Kohti vastuullista matkailua oli kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli Etelä-

Savon matkailun vastuullisuuden tason nostaminen ja siitä entistä tehokkaampi 

asiakaslähtöinen viestintä eri kohderyhmille sekä yritysten ja muiden matkailun 

toimijoiden kansainvälistyminen. Hallinnoijana toimi Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu oy. (Rural Finland 2018b.) 

 

Finpro Oy:n Luova Matka - Culture Creators go Tourism koordinointihankkeen 

toimenpiteillä vaikutettiin siihen, että luovia aloja hyödyttävää todellista 

liiketoimintaa syntyy matkailun kautta tuomalla luovien alojen sisältöjä 

matkailutuotteisiin. Luova matka -hanke pyrki tarjoamaan ratkaisuja, 

konkreettisia työkaluja ja liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa koulutuksiin, 

viestintään ja innovatiivisiin menetelmiin liittyen. (Rural Finland 2018b.) 

 

Matkailukalastus Digiaikaan oli kehittämishanke, jonka tavoitteina oli 

matkailukalastustuotteiden kehittäminen sekä kalastuskohteiden kehittäminen ja 

vaelluskalaston elvytys. Hallinnoijana toimi Kainuun Etu Oy. (Rural Finland 

2018b.) 

 

Matkailullisesti monipuolinen - kansainvälistyvä Oulun alue- 

koordinointihankkeen tavoitteena oli lisätä Oulun seudun sekä Pohjois-

Pohjanmaan luontoalueiden tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena 

sekä vahvistaa alueen elinkeinotoimintaa. Hankkeen hallinnoija oli Humanpolis 

Oy. (Rural Finland 2018b.) 
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Matkailun aktivointi Kaakko135 maaseutualueilla oli aktivointihanke. Hankkeen 

hallinnoijat olivat Cursor Oy sekä Vehkalahden Veikot ry. Hankkeen tarkoitus oli 

aktivoida Kotka-Haminan maaseudun matkailuyrityksiä ja -toimijoita kehittämään 

luontomatkailun palveluja ja keskinäistä yhteistyötä. (Rural Finland 2018b.) 

 

Mennään metsään oli kehittämishanke ja tämän tavoitteena oli Päijät-Hämeen ja 

Kanta-Hämeen keskeisten retkeilyreittien kehittäminen matkailun näkökulmasta 

vetovoimaisemmiksi, samalla edistäen paikallisen väestön 

lähivirkistysmahdollisuuksia sekä luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan 

elinvoimaisuuden vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien 

luominen erityisesti mikro- ja pk-yrityksille. Hanke pyrki luomaan pysyviä 

toimintamalleja erityisesti ylläpidon ja huollon osalta. Hanketta hallinnoi Lahden 

ammattikorkeakoulu Oy. (Rural Finland 2018b.) 

 

Outdoors Etelä-Pohjanmaa – Luontokohteet tunnetuksi oli myös kehittämishanke 

ja tämän tavoitteena oli kehittää alueen olemassa olevien luontokohteiden ja -

reitistöjen käyttöä ja matkailullista hyödynnettävyyttä maaseudun 

matkailuyritystoiminnassa. Hallinnoijana oli Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. 

(Rural Finland 2018b.) 

 

Spotlight High-Low Coast- kehittämishanke loi tuotepaketteja ja 

markkinointimateriaalia suuremman vierailijamäärän houkuttelemiseksi Korkean 

rannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperintökohteelle ja sen lähialueille. 

Tämän hankkeen hallinnoijana oli Merenkurkun neuvosto. (Rural Finland 2018b.) 

 

Yhdessä enemmän - kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan- 

hanke oli Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja 

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman mukainen yhteistyöhanke. 

Hankkeen toiminta-alueeseen kuuluivat Kymenlaakso sekä Etelä-Savon 

lounaisosa. Alueella on vetovoimaisia luonto- ja kulttuurikohteita, kärkinä 
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Repoveden kansallispuisto ja Verlan maailmanperintökohde ympäristöineen. 

Hankkeen keskeinen tavoite oli rakentaa verkostoja ja kumppanuuksia 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hallinnoijana oli Kouvolan innovation Oy. 

(Rural Finland 2018b.) 

Matkailu kansainvälisille portaille 2016-2018- aktivointi- sekä 

tiedonvälityshankkeen tavoitteena oli matkailuelinkeinon kehittämiseksi tehtävä 

yhteistyön kehittäminen aktivointityyppisesti ja yleishyödyllisesti. Hankkeen 

avulla lisättiin alueen matkailuyrittäjien ja matkailupalveluntarjoajien 

kansainvälistymisvalmiuksia, tietämystä ja osaamista 

kansainvälistymistoimenpiteistä ja yritysten kannattavuutta. Matkailuyrittäjien 

tieto-taidon lisäämisen avulla tavoitteena oli saada yrittäjät tekemään 

kansainvälistymistä lisääviä toimenpiteitä ja niiden avulla pitkällä tähtäimellä ja 

välillisesti lisätä kansainvälisten matkailijoiden määrää, ulkomaalaisten 

matkailijoiden viipymää ja ulkomailta tulevan matkailutulon määrää 

maakunnassa. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy. (Rural Finland 

2018b.) 

 

Rautalammin - Konneveden luontomatkailun koordinointihankkeen tavoitteena oli 

nostaa alueen ja matkailu- ja palveluyrittäjien tunnettuutta kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla esimerkillisenä ja kehittyvänä 

luontomatkailukeskittymänä sekä nostaa alueen matkailuun ja palvelualoihin 

liittyvien investointien tasoa, kehittää yhdessä e-Kansallispuistohankkeen ja -

sovelluksen kanssa uusia sähköisiä myynti- ja markkinointikanavia sekä 

varausjärjestelmiä sekä lisätä alueella yrittäjien välistä yhteistyötä. Hankkeen 

hallinnoijana oli Rautalammin kunta. Kaikki edellä mainitut hankkeet olivat 

käynnissä toukokuussa 2018, kun lähetimme kyselyn. Kaikki nämä hankkeet 

päättyivät vuoden 2018 aikana. (Rural Finland 2018b.) 

 

6.2 Selvityksen tutkimuksellinen menetelmä 

 

Tutkimusmenetelmänä käytin laadullista kyselytutkimusta. Kysely oli tähdätty 

hankkeista vastuussa oleville henkilöille, eli matkailualan kehittäjille ja 
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asiantuntijoille. Kysely lähetettiin sähköpostitse. Matkailukehittäjien 

sähköpostiosoitteet löytyivät Rural Finlandin hankerekisteristä. Sähköpostissa 

tuli selitettyä kyselyn tarkoitus ja vastauksista syntyvät hyödyt matkailukehittäjille. 

Pyrittiin kokoamaan houkutteleva sekä selkeä viesti. Kysely oli myös lyhyt ja 

selkeä. Yritettiin kehittää kattava ja samalla yksinkertainen ja helppotajuinen 

kysymyksenasettelu. Kysymysten laadinnassa käytettiin mahdollisimman 

yksinkertaista, tarkoituksenmukaista ja täsmällistä kieltä. Lisättiin tarkennuksia 

epäselviin kysymyksiin. Pyrittiin herättämään luottamusta ja arvostusta vastaajia 

kohtaan tunnistamalla matkailukehittäjien osaamista sekä kokemusta esimerkiksi 

aiheotsikolla: Rural Finland tarvitsee asiantuntija-apua.  

 

Aloitettiin kyselyn kysymyksillä, joihin on helppo vastata. Pyydettiin taustatietoa 

hankkeesta, hankkeen nimen, hallinnoijan, rahoittajan, toteutusajan sekä 

hankkeen sisällön lyhyesti. Seuraavaksi kysyttiin hankkeen merkittävin tulos ja 

miten se toteutui. Välttääkseen luettelomaisen tuloksen kuin loppuraporteista 

kootussa työkalussa, pyydettiin ainoastaan yksi tulos, joka matkailukehittäjän 

mielestä oli merkittävin. Hankkeesta vastuussa oleva henkilö tietää parhaiten 

hankkeen tulokset ja niiden seuraukset, vaikutukset sekä hyödynsaajat, joten 

vastaus tulisi olemaan objektiivinen. Lisättiin tarkennus, joten yleiset määrälliset 

tulokset tulisivat vältettyä. 

 

Seuraavaksi kysyttiin konkreettisia tuotoksia, jotka valmistuivat hankkeen aikana. 

Kysyttiin myös mistä hankkeen tuotokset löytyvät, jotta muut matkailunkehittäjät 

pääsisivät tutustumaan niihin. Pyydettiin matkailukehittäjiä kuvailemaan yhtä 

keskeistä onnistunutta kehittämistoimenpidettä tai hyvää käytännettä, jota 

suosittelisivat muille kehittäjille. Tämän kysymyksen tarkoitus oli saada 

menestykselliset ja innovatiiviset työskentelymenetelmät laajempaan 

levitykseen. Seuraava kysymys koski työskentelytapaa tai 

kehittämistoimenpidettä, jota matkailukehittäjät eivät suosittelisi muille kehittäjille 

ja syytä miksi ei. Lopuksi pyydettiin palautetta kyselystä, jotta pystyttäisiin 

kehittämään kyselyä edelleen ja kysyimme, kuinka pitkään meni tekstikyselyyn 

vastaamiseen.  
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6.3 Tulokset 

 

Lähetettyyn sähköpostiin saatiin kolme vastausta, kahdesta saatiin vastaus 

kyselyyn ja yhdestä tuli vastauksena, että valitettavasti ei löydy aikaa 

vastaamaan kyselyyn kiireisen aikataulun takia. Toivottu vastausten 

minimimäärä oli viisi, mutta saatiin ainoastaan kaksi vastausta kyselyyn. 

Lähetimme muistutusviestin ja pidensimme vastausten takarajaa, mutta ei tullut 

lisää vastauksia.  

 

Vastaukset saatiin Matkailu kansainvälisille portaille 2016-2018- sekä Spotlight 

High-Low Coast -hankkeista. Vastaukset on koottu Excel-taulukkoon ja otsikot on 

otettu kyselyn kysymyksistä (Taulukot 6-8). Molemmista hankkeista tuli selkeät 

ja kattavat vastaukset hankkeen hallinnoijista, rahoittajista, toteutusajasta, 

sisällöstä sekä osoitteista, joista hankkeiden tuotokset löytyvät. 
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Taulukko 6. Yleiskatsaus tulostenseurannan mallityökalusta kyselyyn vastauksien pohjalta. 
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Kysymyksiin ”Mikä oli hankkeen merkittävin tulos ja miten se toteutui”, ”Mitä 

konkreettisia tuotoksia hankkeen aikana valmistui” sekä ”Kuvaile yhtä keskeistä 

onnistunutta kehittämistoimenpidettä tai hyvää käytännettä, jota suosittelisit 

muille kehittäjille” saatiin selkeän vastauksen Matkailu kansainvälisille portaille 

2016-2018 -hankkeesta. Arja Kortesluoman mukaan hankkeen merkittävin tulos 

oli neljä uutta yhteistyöverkostoa, jotka muodostuivat hankkeen aikana. Verkostot 

tekevät yhteistyötä muun muassa tuotekehityksessä ja markkinoinnissa sekä 

kansainvälistymisen edistämiseksi verkostonsa yrityksissä ja toiminta-alueella. 

Tämä lisää matkailijoiden määrää ja sitä kautta yritysten kannattavuutta. 

Vastauksesta selvisi mikä oli hankkeen merkittävin tulos ja miksi, mutta puuttui 

vastaus kysymykseen ”Miten merkittävin tulos toteutui”.’ 

 

Konkreettiset tuotokset olivat selkeästi esitetty. Kartoitus alueen yritysten ja 

palveluntarjoajien näkyvyydestä TripAdvisor.com:ssa sekä booking.com:ssa, 

alueen matkailua yleisesti markkinoivista ja esittelevistä vieraskielisistä 

nettisivustoista ja painetuista yhteismarkkinointimateriaaleista, työpajojen ja 

koulutusten aineistot ja materiaalit sekä verkostotuotteet ja yritysten omat, 

kansainvälisille markkinoille suunnatut tuotteet (Visit Finland.com:n My Stayssä) 

tulivat mainittua konkreettisina hankkeen tuotoksina. 
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Taulukko 7. Matkailu kansainvälisille portaille 2016-2018 -hankkeen tarkastelu. 
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Hyödyllisin ja kiinnostavin vastaus muille matkailukehittäjille tuli kysymykseen: 

”Kuvaile yhtä keskeistä onnistunutta kehittämistoimenpidettä tai hyvää 

käytännettä, jota suosittelisit muille kehittäjille.” Matkailu kansainvälisille portaille 

2016-2018 -hanke hyödynsi matkailun kv-klinikkaa hankkeen alussa kaikille 

halukkaille ja kiinnostuneille yrityksille. Klinikka-tapaamisessa asiantuntija 

kartoittaa yritykselle keskeisimmät kehittämistarpeet sekä toimenpiteet, jolta 

pohjalta yritys pystyy lähtemään tekemään kehittämistyötä. Kaikkien klinikka-

tapaamisten jälkeen on tiedossa yritykset, joilla on yhteisiä kehittämistarpeita ja 

voidaan esimerkiksi muodostaa yritysryhmähankkeita sen pohjalta. Kyseinen 

onnistunut kehittämistoimenpide ja siihen liittyvän tiedon jakaminen on hyvä 

esimerkki hyödyllisen tiedon levittämisestä. Siinä tapauksessa, kun muu 

matkailukehittäjä ottaa kv-klinikan käyttöön, tämä on myös hyvä esimerkki tiedon 

hyödyntämisestä. Samalla tämä vastaus tuo esiin tulostenseurannan työkalun 

lisäarvon. Toimiva työkalu, joka tulisi sisältämään tietoa monista eri 

matkailuhankkeista saisi laajempaan levitykseen suurempia määriä hyvistä 

käytänteistä ja onnistuneista kehittämistoimenpiteistä.  

 

Spotlight High-Low Coast- hankkeen vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin 

tuli loppuraportin yhteenvedon muodossa (Liite 3). Tiedostossa mainitaan 

useampia tuloksia, tuotoksia sekä toimenpiteitä ja on hankalaa sanoa, mikä oli 

merkittävin niistä. Hankkeen päätavoitteena on ollut uusien yhteisten 

tuotepakettien luominen. Hanke tuotti kymmenen tuotepakettia. Laadittujen 

pakettien markkinointi testattiin esittelemällä niitä matkanjärjestäjille messuilla, 

työpajoissa ja tapahtumissa. Hanke kehitti malleja tulevien paketointien 

perustaksi. Muutamat saksalaiset matkajärjestäjät testasivat hankkeen konseptia 

ja paketoivat matkoja hankkeen esittämän aineiston pohjalta. Tuotoksina voidaan 

mainita hankkeen toiminnasta syntyneet filmimateriaali ja Wasa Express -laivan 

infoseinä. 
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Taulukko 8. Spotlight High-Low Coast -hankkeen tarkastelu. 
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Yhteenvetotiedostosta päätellen voidaan pitää keskeisenä onnistuneena 

kehittämistoimenpiteenä hankkeen alussa laaditun Two Countries – One World 

Natural Heritage graafista ilmettä, mikä toimi yhteisen alueen 

markkinointinimenä. Siitä on muodostunut valtionrajat ylittävän 

maailmanperinnön ja Uumajanseudun symboli ja tunnusmerkki kartalla, jossa 

osa-alueet on selkeästi määritelty. Kysymykseen ” Mitä työskentelytapaa tai 

kehittämistoimenpidettä et suosittelisi muille kehittäjille? Miksi?” ei tullut 

vastausta Spotlight High-Low Coast -hankkeesta ja Matkailu kansainvälisille 

portaille 2016-2018 -hankkeen vastaus oli diplomaattinen: 

”Eri alueilla toimivat erilaiset työskentelytavat. En osaa poissulkea suoralta 

kädeltä mitään toimenpidettä. 

 

 

7 Selvityksen luotettavuus ja eettisyys 

 

 

Laadulliset tutkimukset perustuvat laajasti subjektiiviseen, tilannekohtaiseen 

sekä tulkinnanvaraiseen tietoon. Tämä voi johtaa havaintojen 

kyseenalaistamiseen. Siksi on tärkeää, että tutkijat varmistavat 

tutkimustulostensa reliaabeliuden sekä validiuden. Tulosten on oltava uskottavia, 

johdonmukaisia, soveltuvia sekä luotettavia, jotta ne ovat hyödyllisiä lukijoille ja 

muille tutkijoille. Reliaabelius viittaa johdonmukaisuuteen, jolla toistuessaan 

tutkimus tuottaa samat tulokset. Validius tarkoittaa havaintojen tarkkuutta tai 

todenmukaisuutta. (Center for innovation in research and teaching.) Hirsjärven 

ym. (2014, 231-233) mukaan tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten 

toistettavuutta, eli sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validius 

tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä sen pitikin 

mitata. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan tarkistaa validiutta selvittämällä 

tutkimuskohteiden kuvausten ja niihin liitettyjen selitysten yhteensopivuutta. 

 

Selvityksessä oli kaksi vaihetta. Ensimmäisessä selvitettiin päättyneiden 

matkailuhankkeiden loppuraporttien toimivuutta tulostenseurannan mallityökalun 

kehittämiseen ja toisessa vaiheessa kyselyn toimivuutta. Loppuraporteista 

hyödynnettiin suoria lainauksia, joten selvityksen ja tulosten reliaabelius 



49 

 

 

toteutuisi. On mahdollista, että toinen tutkija päätyisi eri tuloksiin. Tämän lisäksi, 

loppuraporteista ei saatu haettua tietoa. Tuloksia ja tuotoksia löytyy, mutta 

esimerkiksi hyviä käytänteitä tai onnistuneita kehittämistoimenpiteitä ei kuvailtu 

tarkasti tai ei mainittu lainkaan. Tämän lisäksi tärkeimmän tuloksen tai tuotoksen 

valinta raportin pohjalta on myös subjektiivista ja riippuu tutkijan näkökulmasta. 

Reliaabelius ja validius työkalun kehittämisessä loppuraporttien pohjalta on 

kyseenalaista. 

 

Toisaalta työkalun kehittämisessä kyselyn pohjalta saavutettiin pitkälti 

selvityksen sekä tulosten reliaabelius ja validius. Työkalun kehittämiseen on 

hyödynnetty täsmälleen kyselyn kysymykset ja tämän vastaukset. Saatiin 

vastaukset alan asiantuntijoilta ja saatiin sitä tietoa, mitä etsittiin. Ongelmakohtina 

oli vastauksien todella vähäinen määrä ja toisen hankkeen vastaus 

loppuraporttiyhteenvetotiedostolla. Raportti oli kattava, mutta taulukon 

täyttäminen tämän pohjalta voisi olla 

subjektiivista samalla tavalla kuin työkalun kehittämisessä loppuraporttien 

pohjalta. Saatiin tavalla tai toisella vastauksia kaikkiin kysymyksiin paitsi 

viimeiseen kysymykseen ”Mitä työskentelytapaa tai kehittämistoimenpidettä et 

suosittelisi muille kehittäjille? Miksi?”. Matkailu kansainvälisille portaille 2016-

2018 -hankkeesta tuli vastauksena, että eri alueilla toimivat erilaiset 

työskentelytavat ja on hankalaa poissulkea suoralta kädeltä mitään 

toimenpidettä. Spotlight High-Low Coast -hankkeesta ei tullut vastausta tähän 

kysymykseen lainkaan. Kyseisen kysymyksen toimivuutta kyselyssä ei pysty 

todistamaan tämän hetkisten vastausten pohjalta, mutta kannatan tämän 

kysymyksen olemassaoloa kyselyssä. Jos tulevaisuudessa onnistuu useampien 

vastausten keruu, vaikka yksikin vastaus tähän kysymykseen voisi olla 

hyödyllinen muille matkailukehittäjille, sillä he välttäisivät samojen virheiden 

tekoa ja säästäisivät aikaa.  

 

Opinnäytetyössä on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa. 

Selvitystyössä on noudatettu tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli 

rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Selvitykseen sovellettiin 

tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta- 
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ja tutkimusmenetelmiä. Otettiin asianmukaisella tavalla huomioon muiden 

tutkijoiden 
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työ, viittaamalla heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla. (Vastuullinen tiede 

2018.) 

 

 

8 Pohdinta 

 

 

8.1 Kehitettävää 

 

Selvityksestä syntyi matkailuhankkeiden tulostenseurannan mallityökalu. 

Työkalu on vähäisten vastausten takia suppea. Toisaalta sisällöstään päätellen 

tämä on lupaava työkalu, jolla on mahdollisuuksia ja potentiaalia kehittyä 

merkittäväksi tulosten, hyvien käytänteiden ja onnistuneiden sekä 

epäonnistuneiden kehittämistoimenpiteiden levitys ja hyödyntämistyökaluksi. 

Kyselyn sisältö on kattava, siinä kysytään juuri sitä tietoa, mistä matkailukehittäjät 

saisivat hyötyä. Se on myös selkeä, vastausten perusteella matkailukehittäjät 

ymmärsivät mitä tietoa kaivattaisiin ja vastasivat pitkälti täsmällisesti. Tämän 

takia käytetty kysely on tässä vaiheessa lopullinen ja sitä ei ole ollut aihetta 

muokata saatujen vastausten jälkeen. (Liite 4) Kehittämisvaraa kyselyn suhteen 

varmaankin on, siitä pystyisi mahdollisesti saamaan vielä kattavamman 

lisäkysymyksillä tai tarvittaessa selvennyksillä.  

 

Suurin ongelmakohta työkalun kehittämisessä oli vastausten vähäinen määrä. 

Lähetettiin matkailukehittäjille muistutusviestin kyselyn vastaamiseen ja 

pidensimme vastausten takarajaa, mutta vastauksia ei tullut enempää. 

Ratkaisuna ongelmaan olisi voinut olla kyselyn lähettäminen laajemmalle 

kohderyhmälle tai yhteydenotto puhelimitse. Oma kiireinen aikataulu esti 

mahdollisuuden panostaa vastausten saamiseen.  

 

Totesin, että työkalun kehittäminen tarvitsee koordinoitua yhteistyötä varsinkin 

vastausten keräämisen suhteen. Ehdottaisin työkalun edelleen kehittämistä 

osana projekti- tai matkailukehittämisopintojakson sisältöä. Luokkaryhmän tulisi 

perehtyä tulosten levitys- sekä hyödyntämisperiaatteisiin ja hankkeen toiminnan 
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eri vaiheisiin. Luokassa tulisi keskusteltua ja pohdittua kyselyn toimivuutta ja 

edelleen kehittämistä. Tämän jälkeen luokan tulisi jakautua eri ryhmiin. Ryhmien 

jako voisi olla Rural Finlandin hankerekisterin aluejaon mukainen, sillä 

hankerekisterissä Suomen matkailuhankkeet on jaoteltu alueittain. Täten 

jokainen ryhmä olisi vastuussa vastausten keruusta tietyltä Suomen alueelta ja 

pystyisi panostamaan vastausten saamiseen. Vastauksia tulisi kerätä 

päättyneiltä tai hankkeen loppuvaiheessa olevilta matkailuhankkeilta, joten 

tulokset olisivat jo tiedossa. Lopussa vastaukset tulevat kootuksi Excel-

taulukkoon ja työkalu tulisi päivitettyä.  

 

Toinen vaihtoehto olisi parityöskentely opinnäytetyöprosessissa ja samalla 

opinnäytetyön yhdistäminen syventävään työharjoitteluun Rural Finland- 

hankkeessa. Parityöskentelyssä työkalun kehittämisprosessi etenisi nopeammin 

ja tehokkaammin. Työharjoittelu mahdollistaisi suoran tiedonkulun Rural Finland 

-hankkeen projektipäällikön kanssa ja tämä tehostaisi myös prosessia. Samalla 

hankeympäristössä oleskelu avartaisi laajemmin hanketoiminnan ymmärtämistä 

sekä saavuttaisi syvällisemmän käsittämisen matkailun kehittämisestä.  

 

Työkalun valmistuessa se tulisi testattua matkailukehittäjien palautteiden 

pohjalta. Tähän asti saadun palautteen pohjalta kysely pitäisi olla sähköisessä 

muodossa, johon olisi helpompaa ja nopeampaa vastata. Matkailukehittäjät 

haluaisivat linkin työkaluun, kun se on valmistunut. Työkalun voisi pitää 

nykyisessä tiiviissä Excel taulukkomuodossa. Toisaalta on mahdollista kehittää 

sovellusalusta, johon voisi lisätä täsmennyksiä ja yksityiskohtia esimerkiksi 

tarkempaa tietoa tietystä onnistuneesta kehittämistoimenpiteestä tai syistä, joista 

jokin toimenpide epäonnistui. 

 

Työkalussa pystyisi myös lajittelemaan tuloksia eri kategorioihin. Tässä olisi 

mahdollista hyödyntää Mira Pekkisen (2017) opinnäytetyötä, jossa hän tutki 

matkailuhankkeiden vastaavuutta matkailustrategiaan. Pekkinen hyödynsi 

matkailustrategian aihealueita eli verkostoyhteistyö, digitaalisuus, 

asiakaslähtöisyys, myynti, markkinointi, innovaatiot, kansainvälisyys, laatu 

kestävyys tuotekehityksen teemat ja painopisteet ja tutki hankesuunnitelmia 

löytääkseen, miten joka hanke vastaa matkailustrategiaan. Kyseisiä aihealueita 
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voisi hyödyntää tulostenseurannan työkalussa tulosten lajittelussa. Näin 

pystyttäisiin selvittämään, miten hankkeiden tulokset vastaavat 

matkailustrategiaan, joka Pekkisen opinnäytetyössä oli esitetty seuraavaksi 

selvitettäväksi asiaksi.  

 

8.2 Oma oppiminen 

 

Opinnäytetyöprosessi on ollut opettava ja antoisa kokemus. Olen perehtynyt 

hanketoiminnan eri vaiheisiin varsinkin hankkeiden tuloksiin liittyen, opin muun 

muassa hanketulosten levitys- ja hyödyntämiskeinoista, tavoitteista, 

merkityksestä sekä haasteista. Tutustuin hankkeiden ammattisanastoon, 

käsitteisiin ja niiden eri kategorioihin, perehdyin levitys- ja 

hyödyntämissuunnitelmien periaatteisiin. Opin eri maaseutumatkailuhankkeista, 

niiden tavoitteista, teemoista, tyypeistä, tarkoituksista, laajuudesta sekä eri 

rahoitusohjelmista. Luin hankkeiden loppuraportteja, tutkin hankkeiden tuloksia, 

konkreettisia sekä aineettomia.  

 

Koin muutamia haasteita työni tekemisessä. Ensimmäinen haaste on suomen 

kielellä kirjoittaminen, koska se ei ole äidinkieleni. Koen, että minulla on 

suhteellisen hyvä suomen kielen taito, toisaalta kielioppi ei ole täysin hallussa, 

joten kirjoittaminen suomeksi on aikaa vievää. 

 

Toinen haaste koskee tekstissäni käytettyjä ammattikielen termejä sekä 

käsitteitä. Melkein kaikki käytetyt lähteet ovat englanninkielisiä, englannin kielellä 

on olemassa selkeät käsitteet, joille ei ole välttämättä toimivaa suomalaista 

vastinetta. Asian selkeyttämiseksi päätin lisätä raporttiini luettelon keskeisistä 

käsitteistä, jotta lukijan on helpompi ymmärtää tekstiä kokonaisuudessaan. 

Joissakin tapauksissa englanninkieliselle käsitteelle löytyi suomenkielisistä 

lähteistä jopa kolme eri käännöstä, itse otin käyttöön käytetyimmän käännöksen 

tai mielestäni selkeämmän termin.  

 

Tämän lisäksi levityksen ja hyödyntämisen käsitteet liittyvät tiivisti toisiinsa, niillä 

on muun muassa yhteisiä keinoja, tavoitteita ja haasteita. Tästä syystä syntyy 

hieman toistoa tekstissäni. Päätin kuitenkin käsitellä kyseisiä käsitteitä erikseen 



54 

 

 

epäselvyyden välttämiseksi. Käsitteiden yhdistäminen ja 

rinnakkaistarkastaminen olisi voinut olla esteenä syvällisemmässä tarkastelussa 

ja mahdollisesti aiheuttanut käsitteiden esittämistä liian yleisellä tasolla. 

 

Koin haastavaksi sopivien lähteiden löytämisen. Lähteiden vähyys aiheeseen 

liittyen vaikeutti teoriaosuuden keräämistä opinnäytetyöhöni. Hanketoimintaan 

löytyy monipuolisia lähteitä, mutta ei riittävää teoriatekstiä hanketulosten 

levitykseen ja hyödyntämiseen. Valitut lähteet ovat päänsääntöisesti eri 

hankkeiden työkalulehtisiä, joista löytyi yleisellä tasolla ja ei ainoastaan juuri 

tiettyyn hankkeeseen räätälöityä tietoa.
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Loppuraporttipyyntö 

 

Aihe: Rural Finland tarvitsee päättyneiden hankkeiden loppuraportteja 

Hyvä vastaanottaja, 

Vaikka Rural Finland –hanke onkin päättynyt 2017 vuoden lopussa, jatkamme 
silti työtämme ja haluaisimme kehittää työkalua hankkeiden tulosten ja hyvien 
käytänteiden levittämiseen. Olemme valinneet eri tyyppisiä hankkeita alustavaan 
selvitykseen, jossa kehitetään mahdollista tulosten seurantatyökalua. 

Tavoitteena on kehittää ja testata työkalua, jossa hankkeiden konkreettiset ja 
aineettomat tulokset sekä vaikutukset ja hyvät käytännöt tulisivat koottua yhteen. 
Matkailun kehittämistiedon kerääminen kuului Rural Finlandin tehtäviin 
kansallisena koordinaatiohankkeena. Tuotettua tietoa hyödyntävät matkailun 
kehittäjät, toimijat ja rahoittajat. Tutkimuksen tuloksena syntyy raportti sekä 
opinnäytetyö, jotka julkaistaan kevään 2018 aikana hankkeen nettisivuilla. 
Tutkimusta toteuttaa Karelia-ammattikorkeakoulun restonomiopiskelija Magdalini 

Stavridi. 

Selvitysaineistona käyttäisimme rahoittajille tarkoitettuja loppuraportteja, joista 
etsitään hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia. Loppuraportteja ei käytetä muihin 
tarkoituksiin ja yksittäisten hankkeiden tietoja ei julkaista erikseen. 

Olemme valinneet alkuselvitystä varten mahdollisimman eri tyyppistä jo 
päättynyttä hanketta eri puolilta Suomea Rural Finlandin hankerekisterin tietojen 
perusteella: 

Kasvua kansainvälisestä matkailusta – goSaimaa Oy 

Olipa kerran Vihreä sydän -tarinallistamishanke – Ylöjärven yrityspalvelu Oy 

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun OutdoorsLife -hanke – Järviseutu Seura ry. 

Elämykselinen Botniaring – Kurikan kaupunki 

Kasvua kv-matkailuun Vuokatti, Kajaani, Oulujärven alue – Kainuun Etu Oy 

Stop over Keski-Suomi – Visit Central Finland 

Perinnematkaillen vuoteen 2020 – Ykkösakseli ry 

 

Toivomme loppuraportteja paluupostissa, kiitos!
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Kysely 

 

Aihe: Rural Finland tarvitsee asiantuntija-apua 
 
Hyvä matkailun kehittäjä, 
 
Te matkailun kehittäjät olette toivoneet työkalua hankkeiden tulosten ja hyvien 
käytänteiden levittämiseen. Pyydämme teiltä vinkkejä, jotta myös muut matkailualan 
toimijat pääsevät hyödyntämään osaamistanne ja kokemustanne. Hankkeista löytyvä 
tieto voi toimia esimerkkinä ja inspiraatioina muille, ja te saatte aikanaan 
mahdollisuuden työkalun avulla hyödyntää muista hankkeista löytyviä helmiä. Työkalun 
avulla saavutetaan tiedon avoimuus ja läpinäkyvyys ja vältetään päällekkäisyyksiä 
hanketoiminnassa. 
 
Työkalu pohjautuu alla olevaan kyselyyn, johon toivomme teiltä asiantuntijoilta 
vastauksia. Työkalua kehittää Karelia ammattikorkeakoulun restonomiopiskelija 
Magdalini Stavridi ja se on osa opinnäytetyötä matkailuhankkeiden tulosten 
levityksestä ja hyödyntämisestä. Valmis versio työkalusta julkaistaan Rural Finlandin 
nettisivuilla http://ruralfinland.karelia.fi/ 
 
Tässä vaiheessa toivomme teidän vastaavan testikyselyyn ja samalla antavan siitä 
palautetta. Katsotteko myös, paljonko teiltä menee aikaa vastaamiseen. 
Testikyselyyn on valittu satunnaisesti eri puolilta Suomea vuonna 2018 päättyviä ja eri 
sisältöisiä hankkeita. Kysely on lähetetty yhteensä 14 hankkeelle. 
 
Mikäli mieleen nousee kysymyksiä, ottakaa rohkeasti yhteyttä. 

Toivomme vastauksia ja palautetta paluupostissa viimeistään 1.6. 

Kiitos ajasta ja osallistumisesta hankkeiden tuloksia kokoavan työkalun kehittämiseen! 
 
TESTIKYSELY HANKKEIDEN TULOKSISTA 

Hankkeen nimi 

Hankkeen hallinnoija 

Hankkeen rahoittaja 

Hankkeen toteutusaika 

Hankkeen sisältö (Tiivistetysti, noin kolme lausetta.) 

Mikä oli hankkeen merkittävin tulos ja miten se toteutui? (Pidä mielessä, että 

vastauksista kuten 5 tilaisuutta, 5 000 kävijää nettisivuilla tai 100 osallistujaa muut 

matkailun kehittäjät eivät saa paljon irti. Oleellista olisi kuvailla hankkeen tuloksia ja 

hyödynsaajia sekä selittää miksi kyseinen tulos on tärkein.) 

Mitä konkreettisia tuotoksia (esim. oppaat, ohjeet, materiaalit) hankkeen aikana 

valmistui? 

Mistä (konkreettinen osoite tai paikka) tuotokset löytyvät? 

Kuvaile yhtä keskeistä onnistunutta kehittämistoimenpidettä tai hyvää 

käytännettä, jota suosittelisit muille kehittäjille. (Tarkoitus on saada 

menestykselliset ja innovatiiviset työskentelymenetelmät laajempaan levitykseen.) 

Mitä työskentelytapaa tai kehittämistoimenpidettä et suosittelisi muille 

kehittäjille? Miksi? 

http://ruralfinland.karelia.fi/
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Selkeä ja kattava kysely on edellytys toimivan työkalun kehittämiseen, joten 

otamme mielellämme vastaan PALAUTETTA KYSELYSTÄ: 

Miten tätä kyselyä tulisi tai kannattaisi edelleen kehittää? 

Kuinka paljon aikaa meni testikyselyyn vastaamiseen? 
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Spotlight High-Low Coast -hankkeen loppuraportin yhteenveto 
 

 

Botnia-Atlantica hanke Spotlight High-Low Coast Yhteenveto 

 

Lisätiedot: http://www.kvarken.org/hankkeet/spotlight/ 

 

Hankkeessa toteutettu työ ja toimenpiteet pohjautuvat Luonnon- ja kulttuuriperinnön 

kestävän hyödyntämisen lisäämisen erityistavoitteeseen, jota yhteisen 

maailmanperinnön ja sen lähialueiden tarjoaman lisäarvon edistämisessä saavutetut tulokset 

tukevat. 

 

Spotlightin päätavoitteena on ollut matkailutuotteiden ja -yritysten kehittäminen 

ohjelma-alueella sekä lähialueilla, milloin niiden osallistumisen on katsottu tuovan lisäarvoa 

hankkeeseen. Kun alueen houkuttelevuus kasvaa tiedottamisen myötä, yhä useammat kävijät 

voivat päästä osallisiksi luonnonperinnöstä. Kehityksen tulee tapahtua kestävän matkailun 

ehdoilla. 

 

Kaikessa hankeajan toiminnassa on pyritty tavoittelemaan, edistämään ja tukemaan 
hankkeen päätavoitetta eli uusien yhteisten tuotepakettien luomista. Olemme laatimiemme 

konkreettisten tuotepakettien lisäksi soveltaneet muussakin toiminnassa samaa 

paketointiperiaatetta noudattavaa työtapaa, mikä näkyi sekä filmituotannossa että 
maailmanperintömenyyssä. Filmit profiloivat samalla tavoin hankkeen kolmea aluetta 

yhdessä, ja niissä korostetaan vierailun syitä tavalla, joka tuo näkyviin yhteistä paketointia 

ja jonka tarkoituksena on ennen kaikkea houkutella vierailemaan kaikilla kolmella alueella 
saman matkan aikana. Noudatimme maailmanperintömenyyssä samaa rakennetta 

paketoimalla kolmen alueemme tunnusomaisia raaka-aineita samalle lautaselle. 

 

Hankkeen aluksi laadimme sille graafisen ilmeen, Two Countries – One World Natural 

Heritage, mikä on toiminut yhteisen alueemme markkinointinimenä. Siitä on muodostunut 
valtionrajat ylittävän maailmanperinnön ja Uumajanseudun symboli ja tunnusmerkkimme 

kartalla, jossa myös osa-alueemme on selkeästi määritelty. Kartta ja graafinen ilme näkyvät 

myös hankkeen teettämillä pysyvillä markkinointisivuilla kolmen matkailunedistämisyhtiön 

eli Visit Vaasan, Höga Kustenin (Korkean rannikon) ja Visit Umeån verkkosivuilla, jotka 
toimivat tuotepakettiemme ja yhteisen alueemme tärkeinä markkinointikanavina. 

http://www.visitvaasa.fi/sv/spotlight/Pages/default.aspx 
 

Wasa Express -laivan infoseinä on pysyvä tulos – ainakin niin kauan kun laiva liikennöi 

reitillä – ja infoseinä tehtiin Korkean rannikon/Merenkurkun saariston maailmanperinnön 

10-vuotisjuhlan kunniaksi v. 2016. Sisäänrakennetulla näytöllä pyörii hankkeen laatimaa 

filmimateriaalia. 

 

Tämä filmimateriaali edistää osaltaan hankkeen tuloksia, koska se lisää tietoa ja sitä kautta 

alueen vetovoimaa sekä houkuttelee käymään. Filmien myötävaikutuksella useammat 
kävijät pääsevät tutustumaan luonnonperintöön kestävällä tavalla, sekä digitaalisesti että 

käymällä fyysisesti paikan päällä. Koko alue on filmeissä paketoitu yhteen eri 
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vuodenaikoina, ja sidomme matkakohteemme niissä yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Filmituotanto on pysyvä tuote, jota alueen matkailunedistämisyhtiöt, hankekumppanit ja 

rahoittajat voivat käyttää myös hankkeen päätyttyä. 

https://www.youtube.com/watch?v=wKJJwMXUl-Q 

 

Odotettuna tuloksena oli yhteisten ja innovatiivisten markkinointi-, viestintä-, ja 

tiedotusratkaisujen sekä maailmanperinnön ydinteemaan liittyvien aineistojen tuottaminen. 

Näitä ratkaisuja kaikki hankekumppanit voivat käyttää omissa kanavissaan/alustoillaan. 

Tämä saavutettiin ainutlaatuisella 

filmituotannolla, laivan infoseinällä sekä omilla markkinointisivuilla 
matkailunedistämisyhtiöiden verkkosivuilla. Samanlaista ei ollut alueelta entuudestaan 

saatavilla tässä tunnusomaisessa pakettimuodossa. Materiaali leviää laajalle 

hankekumppaneidemme kanavien kautta verkkosivuilla, Facebook-sivuilla ja YouTubessa. 

Materiaali on myös alueen matkailunedistämisyhtiöiden sekä Maailmanperintöportin 

(Merenkurkun saaristo) ja Naturumin (Korkea rannikko) saatavilla ja käytettävissä. 
 

Hankkeen tehtävänä oli mallien kehittäminen tulevien paketointien perustaksi. Odotettuna 

tuloksena oli vähintään kuusi tuotepakettia, mutta hanke on tuottanut niitä kymmenen 

(mukaan lukien pohjoismaiselle matkanjärjestäjälle/tukkumyyjälle toimitettu tilauspaketti). 

Laadittujen pakettien markkinointi on testattu esittelemällä niitä matkanjärjestäjille 

messuilla, työpajoissa ja tapahtumissa. 
 

Mallimme johtivat osin odottamattomaan tulokseen, kun muutamat saksalaiset 

matkanjärjestäjät päättivät testata konseptiamme ja paketoida matkoja esittämämme 
aineiston pohjalta. Ne toimivat hyvinä esimerkkeinä uusista tuotepaketeista. Se osoittaa 

myös meidän saavuttaneen odotettuna tuloksena sen, että hanke edistää kokonaisuutena 

matkailijoiden määrän kasvua alueella yhteisvaikutuksena muun toiminnan ja 

toimenpiteiden kanssa. 

 

Olemme olleet edustettuina sekä kansallisissa että kansainvälisissä yhteyksissä, muun 

muassa kahdesti Swedish Workshopissa (Visit Sweden) ja Matkamessuilla, Pohjois-

Euroopan suurimmilla matkamessuilla, sekä niihin liittyvissä työpajoissa. Saimme lisäksi 
mahdollisuuden osallistua Visit Finlandin järjestämään myyntitapahtumaan läntisessä 

Saksassa. Näissä tilaisuuksissa on solmittu yhteyksiä matkanjärjestäjiin (yhteydet siirtyvät 

matkailunedistämisyhtiöille), mikä on jo tuottanut tulosta. Todettakoon myös, että 
valtakunnan tason organisaatiot ovat jossain määrin avautuneet valtionrajat ylittävään 

yhteistyöhön tapahtumissa, joihin meille on tarjottu mahdollisuus osallistua; se on 

ainutlaatuista emmekä olleet odottaneet sitä. 

 

Yksi odotettu tulos oli alueella yli 120 henkilön osaamistason kohottaminen 

maailmanperinnöstä ja kestävästä matkailusta. Olemme saavuttaneet sen järjestämillämme 

seminaareilla ja infotapaamisilla sekä tiedottamisella. Jos tähän otetaan lukuun myös messut 

ja työpajat, olemme tavoittaneet hyvin paljon suuremman joukon. 

 

Hanke teetti Korkean rannikon/Merenkurkun saariston juhlavuonna 2016, odotetun tuloksen 

mukaisesti, tapahtuman raja-alueellisen maailmanperinnön nostamiseksi esille. Se 
toteutettiin laatimalla erityinen maailmanperintömenyy, joka oli koottu alueella tuotetuista 

ainutlaatuisista raaka-aineista. Menyyn laati ansioitunut ja tunnettu keittiömestari Michael 

Björklund. Ruokalistaa tarjottiin parhaalla mahdollisella rajatylittävällä tavalla, Vaasan ja 
Uumajan väliä liikennöivällä laivalla syys-lokakuussa 2016. Varustamo on ilmaissut 
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kiinnostuksensa ruokalistan ottamiseksi uudelleen tarjontaansa. Lisäksi hanke on omalta 

osaltaan luonut perustaa luovan keittiömestarin ja varustamon laajemman yhteistyön 

jatkumiselle ateriatarjonnan laadun kohottamiseksi. 

 

Maailmanperintömenyy herätti runsaasti kiinnostusta ja sai paljon palstatilaa lehdistössä. Lisäksi 

menyy tuotiin yleisön ja ravintoloiden saataville kolmella kielellä sekä painotuotteena että 

digitaalisena julkaisuna. Menyy esitellään kuvina ja resepteinä, kerrotaan sen taustasta, 

maailmanperinnöstä ja alueestamme sekä hankkeesta ja sen rahoittajista. Painetussa versiossa on 

käytetty ympäristösertifioitua paperia hankkeen kestävyysarvojen mukaisesti. Menyyn 

perusajatuksena oli sitoa alueemme yhteen kokoamalla paikallisia raaka-aineita, joiden 

muodostamassa kokonaisuudessa maut yhdistyvät samalla lautasella, ikään kuin omana 

pakettinaan nekin. https://issuu.com/bocksoffice/docs/kvarken_receptbok_ 

Hankkeen kohderyhmälle järjestettiin kaksi seminaari- ja koulutustilaisuutta, joissa oli 

mahdollisuus verkostoitua ja aloittaa yhteistoimintaa sekä kuulla ulkopuolisten 

asiantuntijoiden luentoja kestävyydestä, isännyydestä, kansainvälistymisestä ja 

tuotepaketoinnista työpajojen yhteydessä. Tilaisuudet tukevat odotettua tulosta, jonka 

mukaan hankkeeseen osallistuvien yrittäjien isännyys- ja kansainvälistymisosaaminen 

kehittyy, mikä tuo lisäarvoa heidän yrityksilleen. 

 

Hanke on myötävaikuttanut siihen, että muutamana kesäkautena Korkealle rannikolle 

suuntautunut Birka Cruisen maailmanperintöristeily lisää reittiinsä kesällä 2018 myös Vaasan, 

josta järjestetään retkiä muun muassa Merenkurkun saaristoon. Tämä risteily on myynyt 

ennätyshyvin, ja sen odotetaan tuovan alueelle 1 500 kävijää. Tämä olisi tuskin toteutunut ilman 

Korkean rannikon kanssa tehtävää yhteistyötä. Se on samalla tulos, jota emme odottaneet, ja hyvä 

esimerkki valtionrajat ylittävästä yhteistyöstä. 

 

Odotettuna tuloksena oli, että hankkeessa kehitetyille ratkaisuille saadaan hankkeen 

päätyttyä luonnolliset omistajat. Filmimateriaalin sekä tuotepakettimallien ja 

markkinointisivujen luonnollisiksi omistajiksi tulevat matkailunedistämisyhtiöt. 

 

Yllä olevasta toiminnasta ja toimenpiteistä käy ilmi, että hanke on menestyksellisesti 
saavuttanut useimmat odotetuista tuloksista. Se, jota ei ole täysin saavutettu, koskee uusien 

kestävien ratkaisujen toimeenpanoa vähintään viidessä yhtiössä ja käyntikohteessa. Syyksi 

paljastui hankkeen kuluessa, ettei Ruotsin puolella ollut kovin suurta tarvetta näille toimille, 

koska niihin oli jo ollut hyvät mahdollisuudet toisen, juuri tähän suuntautuneen hankkeen 
kautta. Kyseisestä hankkeesta ei ollut tietoa Spotlightin suunnitteluvaiheessa. Suunnitelman 

mukaan organisaatio/yritys sai valita toimenpiteet, joista olisi eniten hyötyä omalle 

organisaatiolle/yritykselle, ja siksi Suomen osallistujille tarjottiin asiantuntijaluentojen 

avulla perustietoa kestävyydestä. 

 

Mitä tulee ohjelman yrityksiä koskeviin indikaattoreihin, emme ole saavuttaneet 

suunnitteluvaiheen tavoitteita. Tuotepaketteihin on kuitenkin osallistunut suuri joukko 

yrityksiä, mutta se ei riitä täyttämään Botnia–Atlantica-ohjelman mukaista indikaattorin 

määritelmää. 

 

Hanke esitteli viimeisenä ulospäin näkyvänä toimenpiteenä hankkeen tuloksia ja työtapoja 

yleisölle Pohjanmaan suurmessuilla huhtikuun 2018 alussa. 
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Lopullinen kysely 

 

Hankkeen nimi 

Hankkeen hallinnoija 

Hankkeen rahoittaja 

Hankkeen toteutusaika 

Hankkeen sisältö (Tiivistetysti, noin kolme lausetta.) 

Mikä oli hankkeen merkittävin tulos ja miten se toteutui? (Pidä mielessä, että 

vastauksista kuten 5 tilaisuutta, 5 000 kävijää nettisivuilla tai 100 osallistujaa muut 

matkailun kehittäjät eivät saa paljon irti. Oleellista olisi kuvailla hankkeen tuloksia ja 

hyödynsaajia sekä selittää miksi kyseinen tulos on tärkein.) 

Mitä konkreettisia tuotoksia (esim. oppaat, ohjeet, materiaalit) hankkeen aikana 

valmistui? 

Mistä (konkreettinen osoite tai paikka) tuotokset löytyvät? 

Kuvaile yhtä keskeistä onnistunutta kehittämistoimenpidettä tai hyvää 

käytännettä, jota suosittelisit muille kehittäjille. (Tarkoitus on saada 

menestykselliset ja innovatiiviset työskentelymenetelmät laajempaan levitykseen.) 

Mitä työskentelytapaa tai kehittämistoimenpidettä et suosittelisi muille 

kehittäjille? Miksi? 

 

Selkeä ja kattava kysely on edellytys toimivan työkalun kehittämiseen, joten 

otamme mielellämme vastaan PALAUTETTA KYSELYSTÄ: 

Miten tätä kyselyä tulisi tai kannattaisi edelleen kehittää? 
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