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Digitaalisaati
on
teemaryhmä
11.5.2021

Ensimmäiset askeleet, 

priorisointi

työsuunnitelmassa

• Yritysten tukeminen

digitaalisuudessa

• Jakelutiestrategia kohti

konkreettista, koko aluetta

kattavaa ja kaikkia

toimijoita sisällyttävää

jakelutiestrategiaa

Seuraavat tehtävät asetettiin tehtäväksi

ensimmäisinä

• Tiedon keruu: Kysely tai muulla

tavalla tieto käytössä olevista

kanavista, sekä yritys- että

aluekohtaisesti SEKÄ  alueiden

tavoitteet koskien kanavia à tiedot

työskentelyn pohjaksi

• Yritysten tukeminen: MaKen käyttö

koulutusten / sparrausten tiedot

MaKe-työtilaan niin että alueet

pystyvät koordinoimaan tekemisiään

ja yritykset löytävät tietoja. 

• Alueelliset tarpeet alustan käytölle
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Digitaalisaati
on
teemaryhmä
11.6.2021

1. Kyselyn alustavat tulokset; 

varattavuudessa kehitettävää, 

kyselyä päätettiin jatkaa elokuulle

2. Alueellinen näkemys työn alla, 

kesäkauden ja kesälomien vuoksi

keskustelua haluttiin siirtää syksylle

3. Työskentelyssä yhteneväisyyksiä

tiedolla johtamisen ryhmän kanssa, 

roolijako mm. markkinointitietojen

seuranta

• DataHub jakelutiestrategian

keskiössä

• Visit Parainen –sivuston sisältö

uusitaan API Datahubista

• Alueellisia alustoja pilotoidaan

kesällä, tulokset syksyllä

• FinnishArchipelagoRoutes.fi

• Matkahuollon reittiopas, 

vesiliikenne uutena mukana

• Outdooractive-pyöräilyreitit

• Explorearchipelago

• Alueellinen viestintä

• Make-alustan tulevaisuus
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Tuoteinventaari koordinoidusti eri
kanaviin: Datahub
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Sisällöntuotannon pohjaksi
Openstreetmap: reittioppaat ja outdooractive
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Matkaketjujen digitoiminen
Matkahuollon reittiopas; aikataulujen ja reittien digitointi
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Sisällöntuotantoa: Outdooractive
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Matkaketjujen 
digitoiminen 

Googlemybusiness & 
Explorearchipelago.c

om
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Matkaketjujen digitoiminen
Bokun/Johku & 

Finnisharchipelagoroutes.fi
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Matkailualueiden
tukeminen

digitaalisuudessa
ArcGate
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Digitaalisaati
on
teemaryhmä
30.8.

1. Kyselyn suuntaa antavat tulokset

2. Alueellinen näkemys ja 

jatkosuunnitelma pilotoitujen

ratkaisujen osalta

3. Roolijako; Työskentelyssä

yhteneväisyyksiä tiedolla johtamisen

ryhmän kanssa

4. Viestintä alueiden ja yritysten kanssa

• DataHub jakelutiestrategian

keskiössä

• Visit Parainen –sivuston sisältö

uusitaan API Datahubista

• Alueellisten alustojen

tulokset

• FinnishArchipelagoRoutes.fi

• Matkahuollon reittiopas, 

vesiliikenne uutena mukana

• Outdooractive-pyöräilyreitit

• Explorearchipelago

• Alueellinen viestintä

• Make-alustan tulevaisuus
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Matkailun
digitaalisuuden
koulutuksia ja 
tapahtumia
syksyllä 2021

• DataHub demo ja rekisteröinti:

https://datahub.visitfinland.com/

• 3.9. ja 24.9. Datahub-klinikka yrityksille , 10.9. kuratointiklinikka

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-

finland/2021/datahubin-perjantaiklinikat-syksy-2021

• 7.9. Turku Business Region – matkailun etäaamukahvit

• Lisätietoja Datahubista ja rahoituksesta

• MATKAILUN DIGILOIKKA  koulutukset - Digitaalisuuden kehittämistä

Turku Business Region tilaisuuksissa syksyllä

https://turkubusinessregion.com/tapahtumat/?cluster%5B%5D=experienc

eturku#cluster-filters
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• Maken kysely – edelleen pieni otanta, tulokset kuitenkin muiden kyselyjen ja selvitysten 
mukaisia ts. ei tiekartan luomien toimenpiteiden vastaisia tuloksia. 

o omat kotisivut 22/35, ulkoisissa kanavissa arvioiden 11/35+ 19/35

o Muista kysymyksistä ei noussut uusia tietoja, tyypillisimmät kanavat mainittuna, kesän 

pilottikanavat eivät nousseet erityisesti (vähäinen vastausmäärä)

o Toimenpidetavoitteista nousi selkeä tarve toteuttaa alueellista jakelutietstrategiaa 

hanketyöskentelyllä

o Osan toimenpidetavoitteista on jo edennyt tai tiedetään edistyvän alkavissa hankkeissa

o Kokonaisvaltainen strategia kuitenkin puuttuu
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Digitaalisaation teemaryhmä 11.6.2021



• Hankkeistuksen käsikirja;

o selvitys alueen hankkeista 

o Osallistaminen tärkeää – kaikki toimijat, jotka 

haluavat olla mukana pääsevät mukaan ja 

vaikuttamaan 

o Roolit vielä avoinna, jää seuraavaan käsittelyyn
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Digitaalisaation teemaryhmä 11.6.2021
Hanketarve: Alueellisen jakelutiestrategian 
luominen
o Selvityksiä: 

o Missä hankkeissa jo ollaan mukana alueella

o mitä toimivia digitaalisuuden analysointityökaluja on jo olemassa ja miten hyödyllisiä ne ovat

o määrittely; datahubista saadaan tietoa, asiakaskohderyhmille ja tuoteryhmille suunnattu 

o Yhdistäminen kansallisten strategioiden ja VF toimenpiteiden kanssa

o DataHub mandaatti oletusarvona; eri aluiden DataHub hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen, 

o arvioi aika & resurssi, mille ajalle? pysyykö voimassa 

o Luodaan jakelutie edellytyksiä, kunnes yhteinen markkinointisuunta on valmiina, tekninen, edellytysten 
rakentaminen jakelukanavastrategialle niin viestintä, osto kuin markkinointi viestintää varten

o Toimenpide ehdotukset yrityksille käyttöönotto eri alustoille

▪ Mitä päivitetään ja miten usein; miksi olla mukana ja miten valita kanavat 

▪ Missä kanavissa – järkevästi ja yrityksen oman kohderyhmän mukaisesti

▪ Kotimaankohderyhmien määrittely eri viestintäkanavissa

▪ Visit Finland kampanjoille uusien tuotteiden/kanavien pilotteja

o Mittarit ja seuranta, kanavien menestyksen mittarit -kävijämäärät > näkyykö alueen tuloksissa, suoraan 
mitattavat ostettavat palvelut

▪ mahdollisesti uusi mittari nousee tiedolla johtamisen dashboardiin; yleiskuva dashboardissa, 
digiryhmälle tarkemmat mittarit. 

▪ eri alustojen tuottamat ja saatavilla olevat tiedot, mitä on järkevää ja hyödyllistä mitata 

▪ yritysten mittarit ja alueiden mittareiden määrittelyt ja käyttöönoto

o Yhteistyö matkaketjujen digitoimisessa, yli aluerajojen sisältäen myös yhteydet sisään/ulos alueelta

o TOIMNTAMALLI, SELKEÄT ROOLIT hankkeen aikana ja erityisesti sen jälkeen



o Make yhteistyöalusta mahdollistaa ja osallistaa

o Yritysten aktiivisuus tärkeää

o Keskustelu tulee ottaa esille uudemman kerran johtoryhmän 

käsittelyyn? 

▪ Pyydetään kunnalta / kaupungilta käyttäjät + 

organisaatiokäyttäjät ja maksumahdollisuus

• käyttömalli; aluetoimijoille ympärivuoden + ajoittain 

suuremmalle ryhmälle

• kaikille vuoden ympäri – tiedot saatavilla, kun käyttäjälle 

sopii

• Yhdistetään Visit Finlandin kanssa? mm. aluetoimijat ja 

STF ohjelmassa mukana olevat ovat jo VF käyttäjiä. 

Onko resurssiviisasta maksaa samoista käyttäjistä 

useissa eri matkailuorganisaatioissa
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Digitaalisaation teemaryhmä 30.8.2021
Johtoryhmätyöskentelyyn
• Johtoryhmälle: alueellinen brändi 

mahdollistaa tehokkaamman viestinnän

• Alueellisten markkinointikampanjoiden 
toteutus, sisältäen alueellisen myös 
kotimaanmatkailun 
markkinointistrategian

▪ sisällön tuotannon brändi puuttuu

• Osallistaminen ja synkronointi, tarvitaan 
tietoa eri hankkeista ja niiden tekemisistä >> 
johtoryhmän työtavan määrittely tärkeä 

o osallistuminen riippuvainen miten 
tuloksellisuus/hyötyä > hyvien tulosten 
ja onnistumisten viestintä laajemmin. 

o Alueen tapa koordinoida, mitä ja kuka 
tekee ja mitä, ei riittävästi 
kommunikaatiota. Tehdään viisaasti eri 
alueiden resurssit hyödyntäen



Varsinais-Suomen 
matkailukesä 2021

Turku Science Park Oy

30.8.2021

31.8.2021
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Majoitusliikkeiden käyttöaste Varsinais-Suomessa

touko-elokuu 2019-2021

31.8.2021
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Tilastokeskus käyttöaste 2021
Varsinais-Suomi, Turku ja Parainen

VARSINAIS-SUOMI JA TURKU VARSINAIS-SUOMI JA PARAINEN
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Matkustajamäärät kuukausittain 2020-2021

Turun lentokenttä
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Matkustajamäärien kehitys satamissa
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Yöpymisen tarkoitus

vahvuudet ja mahdollisuudet

Juulia Räikkönen 

3.9.2020
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Miten syksyn varaustilanne ja matkailu kehittyvät? 
Myydyt huoneet edelliset 12 viikkoa vrt 2020



Vaikuttavaa verkostoitumista


