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Satakuntaliitto

Satakuntaliiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen,
menestyvä ja kilpailukykyinen Satakunta.

Matkailun kehittäminen osana aluekehitystyötä

Satakuntaliiton tehtävät liittyen aluekehitykseen:
 laatii maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman sekä sen
toimeenpanosuunnitelman
 edistää kuntien ja maakuntien välistä yhteistyötä sekä elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä
 hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä
 edistää kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden
yhteensovittamista osana maakuntaohjelman toteuttamista
 arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä ja kehittämistoiminnan
vaikuttavuutta
 vastaa alueellisten rakennerahasto‐ohjelmien toteuttamisesta (EAKR)
 vastaa ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa sekä alueellisen
pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin
yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta
osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua
 vastaa maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta

Satakunnan matkailun kuntafoorumi
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Krista Tupala
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Satakunnan kunnat
Eura
Eurajoki
Harjavalta
Honkajoki
Huittinen
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Kokemäki

Luvia
Merikarvia
Nakkila
Pomarkku
Pori
Rauma
Siikainen
Säkylä
Ulvila

Satakunnan maakuntaohjelma 2014‐2017
Kannustavaa yhteisöllisyyttä ‐ Puhdasta elinvoimaa ‐ Ihmislähtöisiä ratkaisuja
P1. Houkutteleva yrittäjyys

P3. Uusiutuva teollisuus

P2. Satakuntalainen
yhteiskuntatakuu

P4. Vahva elintarvikeketju
P5. Vetovoimainen
Satakunta

P6. Arjen palvelut ja
turvallisuus
P7. Hyvät yhteydet

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Yrittäjyyden edistäminen
Yritysten verkostoitumisen ja kansainvälistymisen tukeminen
Liiketoimintaympäristöjen kehittäminen
Lähiruuan käytön ja arvostuksen lisääminen
Maakuntaportaalin kehittäminen ja markkinointi
Matkailualan yhteistyön vahvistaminen
Kestävän matkailun kehittäminen
Luonnon‐ ja kulttuuriympäristöistä huolehtiminen,
vesiensuojelu
‐ Selkämeren kansallispuiston kehittämistä edistävät toimet
‐ Satakunnan liikenteellinen saavutettavuus
‐ Tietoliikenneyhteyksien toimivuus ja palvelujen saatavuus

Esimerkkejä
maakunta‐
ohjelman
toimen‐
piteistä, joilla
vaikutuksia
myös
matkailualaan
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Satakuntaliitto

Yöpymiset Satakunnassa 2011‐2015
58360

2015
334261

54932

2014
337770

Tehtäviä:

aluekehittäminen
maakuntakaavoitus
kansallinen ja EU‐rahoitus
maakunnallinen edunvalvonta

• Maakunnan liitto on aluekehitysviranomainen ja alueensa lakisääteinen
kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki alueen kunnat.
• Toiminta perustuu kuntalakiin, alueiden kehittämislakiin, maankäyttö‐ ja
rakennuslakiin sekä maakuntajakolakiin.
• Satakuntaliitto laatii yhteistyössä muiden maakunnan toimijoiden kanssa
maakunnallista työtä ohjaavia asiakirjoja: Maakuntasuunnitelman,
Maakuntaohjelman ja Maakuntakaavan.
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Satakuntaliiton rooli matkailun kehittäjänä
• Maakuntasuunnitelma,
maakuntaohjelma
• Rahoitus (EAKR) ja muut
ohjelmat
• Yhteydet kv. rahoitusohjelmiin
• Matkailun tavoite‐ ja
toimenpidesuunnitelma
• Yhteistyö matkailu‐
toimijoiden kanssa
mm. matkailu‐
foorumi

• Satakunta.fi –portaali
• Satakunta ‐esitteet
• Videot, artikkelit, kampanjat
• VisitFinland –yhteistyö
• Tapahtumat ja messut

Alue‐
kehitys

Läpileikkaavat toimenpidekokonaisuudet
Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
Yhteismarkkinointitoimenpiteet, olemassa olevien myyntikanavien kehittäminen ja käytön
lisääminen, tuoteteemakohtaisten yhteistoimenpiteiden koordinointi, digitalisaatio,
sähköinen media, satakunta.fi –sivuston kehittäminen, kansainväliset markkinat

Yhteistyön ja verkostojen kehittäminen
Teemapohjaisen yhteistyön vahvistaminen, uudet avaukset matkailun rajapinnoilla,
innovaatiotoiminnan lisääminen, yrittäjäyhdistyksen toiminnan kehittäminen

Viestintä
Tuotekehitys, kansainvälistyminen ja laatu
Palvelujen laatu ja yritysten kansainvälistymisvalmiuksien vahvistaminen, ympärivuotisuus

• Esim. Satakunnan
saavutettavuus
(liikenneyhteydet)
• Selkämeren kansallispuisto
• Edunvalvontastrategia
• Länsi‐Suomen
Eurooppatoimisto, Bryssel

Edun‐
valvonta

Alueiden
käyttö

Osaamisen kehittäminen
• Maakuntakaavan laadinta
• Kuntayhteistyö
• Erilaiset selvitykset

Matkailun tavoite‐ ja toimenpidesuunnitelma
 Satakunnan matkailun tavoite‐ ja toimenpidesuunnitelma laadittiin
Satakuntaliiton johdolla vuonna 2012 matkailualan toimijakentän
aloitteesta.

Yrittäjien ammattitaito ja kouluttautuminen, osaavan työvoiman saatavuuden
turvaaminen, oppilaitosten, yritysten, kehittäjätoimijoiden ja viranomaisten aktiivinen
yhteistyö osaamisen kehittämiseksi.

Matkailun toimintaympäristö
Kaavoitus ja aluesuunnittelu tukee matkailuelinkeinon tarpeita ja kasvutavoitteita,
matkailuelinkeinoa tukevat edunvalvontatoimet, liikenneyhteyksien turvaaminen, tiestön
kunto, opasteet ja reitit sekä kuntien perusinfran hoito ja ylläpito (yleiset alueet, puistot,
uimarannat jne.).

Matkailun kehittämisen kytkeytyminen
valtakunnallisiin teemoihin ja ohjelmiin (Visit Finland)
Satakunnan matkailufoorumi
Satakunnan matkailun VF‐tiimi ja yhteyshenkilö

 Matkailun kehittämistä seurataan Satakunnan matkailufoorumissa
 Matkailufoorumi on satakuntalaisista matkailun kehittäjistä, oppilaitoksista,
rahoittajista, hankkeiden edustajista sekä yrittäjäjäsenistä koostuva matkailun
yhteistyöryhmä.
 Matkailufoorumi on yksi Satakuntaliiton alue‐ennakoinnin teemafoorumeista.
 Matkailufoorumi seuraa matkailun kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä,
hanketoimintaa, trendejä ja matkailutilastoja.

Koordinoija:
SAMK
Pori ja Rauma,
(Loura‐yhteistyö)
(Turun yliopiston
kauppakorkeakoulu)

Matkailun kehittämisteemat (Matkailun tavoite‐ ja toimenpidesuunnitelma)

Luonto ja
elämykset
Kesä/talviaktiviteetit,
vesistö‐ ja
maaseutumatkailu,
reitistöjen ja
luontomatkailuinfran
kehittäminen,
opastusten
kehittäminen

Kulttuuri

Tapahtumat

Elinvoima

Museot ja
kulttuuriympäristöt,
UNESCO maailman‐
perintökohteet,
historialliset ja esihisto‐
rialliset kohteet,
arkkitehtuuri, ruukit ja
kartanot, taide, design,
satakuntalaisuus,
perinteet ja tarinat

Tapahtumien yhteistyön
ja ‐markkinoinnin
kehittäminen,
kärkitapahtumien
oheis‐ ja liitännäis‐
palvelujen kehittäminen
ja käytön edistäminen,
tapahtumainfran ja ‐
osaamisen
hyödyntäminen ja
kehittäminen

Ostosmatkailu,
satakuntalaiseen
teollisuuteen,
maatalouteen sekä
innovaatiotoimintaan
liittyvien vierailujen
tuotteistaminen,
vierailukeskusten
kehittäminen

Hyvinvointi
Hyvinvointi‐ ja liikuntamatkailu, kädentaidot,
sauna, hiljaiset alueet, puhdas luonto ja vesi…

Kiertomatkat ja teemareitit
Satakuntalainen puhdas ja laadukas ruoka, lähiruoka

Työ‐, liike‐ ja
kokousmatkailu
Palvelukokonaisuuksien
Tuotteistaminen,
Ympärivuotisten
tapahtumatilojen
ja infrastruktuurin
rakentaminen,
Matkailupalveluiden
markkinointi ja
myynti työ‐ ja
liikematkalaisille

Markkinointi
• Satakunta.fi –portaali
• Koe Satakunta
• Videot
• Kampanjat
• Artikkelit
• Teemareitit
• Sosiaalinen media
• Esitteet
• Satakunta –esitteet
• Kartat
• Muut aineistot
• Kuvakankaat
• Markkinointimate‐
riaalit
• Visit Finland ‐yhteistyö
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Krista Tupala
Satakuntaliitto
krista.tupala@satakunta.fi
044 711 4387

www.koesatakunta.fi

Kaikille avoin, maksuton palveluhakemisto
Yrittäjät voivat itse ilmoittaa ja päivittää tietonsa järjestelmään

Satakuntaliitto osallistuu
v. 2016 mm. seuraaviin tapahtumiin:
•
•
•
•

Go Expo, Helsinki (maaliskuu)
Kotimaan matkailumessut, Tampere (huhtikuu)
Suomi Areena, Puuvilla, Pori (heinäkuu)
Kansainväliset kirjamessut 2016, Turku (syys/lokakuu)
(Satakunta Kirjamessujen teemamaakunta)
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