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Matkailun kehitys Keski-Pohjanmaalla -työryhmä

saattaa yhteen julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin ne 

tekijät, jotka toimivat maakunnassamme matkailualalla tai sen 

kehittäjinä

toimii Keski-Pohjanmaan matkailustrategian viitekehyksessä 
maakunnan matkailukentän hyväksi

• määritellä toimenpiteet tukemaan strategian toteutusta 

• huolehtia toimenpiteiden toteutuksesta 

• edistää omalta osaltaan yhteistyön syventymistä eri toimijoiden kesken



• Nimeämispyynnöt maaliskuussa 2021 
• 19 jäsentä: 

• Centria AMK
• Halsuan kunta
• Kannuksen kaupunki
• Kansanmusiikki-instituutti ry
• Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
• Keski-Pohjanmaan matkailuyhdistys ry
• Keski-Pohjanmaan yrittäjät
• Kokkolan kaupunki
• Kokkolan matkailu
• Kokkolanseudun Kehitys Oy
• Kokkola-Pietarsaaren lentoasema
• Kosti ry 
• Kruunupyyn kunta
• Lestijärven kunta
• Pohjanmaan kauppakamari
• Reittien ja matkailupalveluiden Keski-Pohjanmaa Vaihe II –hanke
• Vetelin kunta
• Perhon kunta
• Kaustisen seutukunta 

• Mahdollisuus ja kannustus lisäjäseniin -> avoin jäsenyys vasta matkailufoorumissa 

Matkailun kehitys Keski-Pohjanmaalla –työryhmä II



Matkailukehityksen ohjenuorat

Suomen matkailustrategia 2019–2028 

ja toimenpiteet 2019–2023 (TEM)

• mm. keskittyminen omiin, ympärivuotista matkailua edistäviin teemallisiin

vahvuuksiin, matkailun kehittäminen taloudellisesti, ympäristöllisesti,

sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisilla valinnoilla, kulttuuri ja

luontokohteiden riittävästä rahoituksesta huolehtiminen jne.

Keski-Pohjanmaan edunvalvontatavoitteet 
2021–2022

• mm.  yhteistyön edistäminen

yritysten toiveet & matkailufoorumi
• 2022 eteenpäin, matkailufoorumi



Matkailustrategia on jatkumoa maakunnan 
vetovoimastrategialle 2015–2020

Visio: 

Vuonna 2025 matkailuelinkeino on olennainen osa maakunnan
aluetaloutta ja vetovoimaa. Matkailusektorin eri tekijät kunnista yrittäjiin
ja kolmanteen sektoriin toimivat hyvässä yhteisymmärryksessä ja
suunnitelmallisesti edistäen yhdessä määriteltyjä tavoitteita, jotka
perustuvat maakunnan tunnistettuihin vahvuuksiin. Toiminta perustuu
kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen.

Keski-Pohjanmaan matkailustrategia



Strategiset tavoitteet

I Yhteistyön organisointi

▪ maakunnan sisäinen yhteistyö

▪ monialainen yhteistyö

II Kestävään kehitykseen nojautuminen

▪ hyvinvointimatkailun korostaminen

▪ kultuurillinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys toiminnassa

III Innovatiivisen toiminnan tukeminen

▪ ainutlaatuiset kokeilut

▪ ei pelkästään teknologiaa

Keski-Pohjanmaan matkailustrategia II



Keski-Pohjanmaan matkailustrategia III
Konkreettiset tavoitteet

• tunnettuuden ja yhteistyön kasvattaminen

• painotus koulutuksen ja yhteistyön kehittämisessä sekä saavutettavuuden

parantamisessa

• Keskipohjalaisen brändin luonti

Työnjaon määrittely matkailufoorumiin tukeutuen

• malli käytössä monissa maakunnissa

• roolitukset toimijoille

• kiertävä järjestämisvastuu (puheenjohtajuus)

• kumppanuusverkosto



Toimenpide-ehdotukset
2021-2025



Kokonaisuus I: 

Yhteistyön 
organisoituminen

• toiminnot: 
• brändin luominen, ylläpito ja kehitys (jatkuvaa)

• matkailufoorumin kehittäminen (2/2022)

• kärkituotteiden ja sisältöjen kehittäminen

• työnjaon määrittely

• jne.

• suoritustapa:
• temaattisten kokonaisuuksien suuntaviivat (kulttuuri, 

luontomatkailu jne.) (1/2022) 

• jne. 

• vastuullinen organisaatio:
• yritykset

• KP liitto 

• jne. 



Kokonaisuus II: 

Kestävä kehitys 

• toiminnot: 
• yhteinen sitoutuminen yhdessä määriteltyihin 

kestäviin käytänteisiin

• kestävän kehityksen tuotteistaminen

• suoritustapa:
• koulutuspajat

• vastuullinen organisaatio:



Kokonaisuus III: 

Innovatiivisuuden 
tukeminen

• toiminnot: 
• rahoitusmahdollisuudet ja hankkeistaminen

• palveluiden digitalisaatio

• suoritustapa:
• digiosaamisen kehittäminen 

• rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen

• vastuullinen organisaatio:
• KP liitto 

• jne. 



Kokonaisuus IV: 

Saavutettavuuden 
kehittäminen

• toiminnot: 
• julkisen liikenteen kehittäminen 

• lentoyhteyksien ylläpito ja kehittäminen 

• opastuksen ja opasteiden kehittäminen 

• e-ratkaisut & verkkopalvelut 

• kansainvälisyysvalmiuksien parantaminen  

• vaihtoehtoisen majoituksen kehittäminen 

• suoritustapa:
• edunvalvonta 

• koulutustilaisuudet

• vastuullinen organisaatio:
• Visit Kokkola

• kunnat



Kokonaisuus V: 

Koulutuksen kehittäminen

• toiminnot: 
• matkailuyrittäjyyttä tukeva koulutus

• osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

• suoritustapa:
• edunvalvonta 

• koulutustilaisuudet

• vastuullinen organisaatio:
• yritykset

• koulutuslaitokset 



https://bit.ly/3vhN9wJ

https://bit.ly/3vhN9wJ


Kiitos! 
johannes.aalto@keski-pohjanmaa.fi 

+358 40 138 9031


