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VIITOSTIE

Kehittyvin ja monipuolisin 

elämysreitti niin

kotimaisille kuin ulkomailta saapuville

automatkailijoille Suomessa 
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Viitostie matkailureittinä

• elämyksellisin ja monipuolisin matkailureitti 
Helsingistä ja Pietarista läpi Suomen Lappiin 

• uniikki tapa sitoa resurssit yhteen, vastaavaa 
ei löydy Euroopasta

• 5 maakuntaa, 11 kaupunkia, kymmeniä kuntia 
ja satoja elämyksiä

Viitostiestä Viitosväyläksi

• väylän suunnassa useita ainutlaatuisia      
maisema-/kulttuurireittejä päätien rinnalla
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Miksi Viitosväylä 
yhteismarkkinointikanavaksi?
• Helpottamaan asiakasta löytämään väylän varren 

matkailualueet ja –kohteet sekä palvelut
• Yhteisellä intressillä saatavissa riittävästi 

raharesursseja tehokkaaseen markkinointiin
• Tällä hetkellä alueet markkinoivat itseään vahvasti 

vaihtelevalla menestyksellä, mutta
- asiakkaan täytyy tietää mihin on menossa, 
vaikka ei tunne Suomea ja sen maantietoa

Siksi yhteiselle nimittäjälle selkeä tarve!
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Sähköinen markkinointikanava vastaamaan 
asiakkaiden ja  matkailuyritysten vaatimuksia

• Matkailijat käyttävät entistä enemmän sähköisiä informaatiokanavia 
tiedon saantiin
- Viitosväylän pystyttävä tuottamaan oikeaa materiaalia reaaliajassa

• Fyysisen informaation kysyntä vähenee edelleen kaikissa kohderyhmissä
- panostus sähköisiin informaatiokanaviin välttämätöntä

• Informaatiota internetistä hakevat asiakkaat lisääntyneet koko ajan ja 
lisääntyvät edelleen

• Informaation vastattava asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin aikajanalla:
- matkaa suunnittelevat asiakkaat Viitosväylän yhteismarkkinoinnin kautta
- matkapäätöksen tehneet asiakkaat internetin ja mobiilisovellusten avulla
- seudulle saapuneet asiakkaat sähköisten infotaulujen ja asiakaspalvelun 
avulla eri kuntien alueella
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Miten onnistutaan yrittäjien mielestä?

 Vahvat taustaorganisaatiot
 Vetovoimaiset vahvat veturit
 Ammattitaitoisia alan ihmisiä suunnitteluun
 Liiketoimintakonsepti

 Täsmällinen, kattava ja helposti ymmärrettävä
 Voimakas asian lobbaus
 Ongelma-alueena maakunta- ja kuntarajojen ylittäminen?

 toisaalta alue on laaja => iso volyymi
 Tarjonta kattavaa, asiakaslähtöistä ja sitä pitää olla paljon
 Palveluntuottajien yhdistäminen
 Toiminnan tehokkuus ja nykyaikaisuus sekä laadukkuus
 Alueita ei tasapäistetä, omien vahvuuksien hyväksikäyttö
 Imagollinen brändimarkkinointi: Viitostie - Matkailutie
 Hankkeella jatkumo tulevaisuudessa
 Kilpailevat väylät?
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Yrittäjien toiveet organisoinnista

 Läpinäkyvä, kevyt ja matala organisaatio
 mitä isompi organisaatio =>pääidea alkaa kadota
 raha markkinointiin ei hallintokuluihin

 Yksi päävetäjä – alueilla omat vetäjät
 Viitostien alueorganisaatiot tai niiden läheisesti muodostamat 

yhtenäiset kokonaisuudet huolehtivat alueen kehittämisestä
 ”Viitosväylä” näkyy asiakkaille ketjuna

 Tehtävänä tiedon keruu
 Kaupallinen neutraali, puolueeton ja luotettava toimija
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Yhteismarkkinointipohja

Webbisivusto / 
yhteismarkkinointisivusto

• Kun puhutaan mobiilista tiedon 
hyödyntämisestä, yleensä tieto on 
siis ”netissä” ja myös mahdollinen 
älypuhelimen sovellus (”mobiili app”) 
lataa tietoa käyttäjän puhelimellaan 
ohjelmassa tekemien hakujen 
mukaisesti verkosta.

• Samalla siis ”tiedon kotipesä” on 
toimiva yhteismarkkinointisivusto 
netissä (erillistä Viitosväylä-
sivustoa ei välttämättä siis tarvitse 
olla)
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Yhteismarkkinointipohja

Markkinointijärjestelmän ytimen eli 
 Karttaratkaisun kannalta tärkeää

• Yhteensopivuus  toimivat 
rajapinnat Google Maps
– Tällöin samaa matkailuinformaatiota voi 

osin käyttää myös Googleen pohjaavissa 
karttahakupalveluissa jotka ovat 
puhelimessa oletuksena (Android)

– Google maps toimii myös muissa laitteissa

• Android käyttöjärjestelmän 
markkinaosuus yli 80% 
älypuhelimissa (ylittyi jo vuoden 
2013 aikana)
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Yhteismarkkinointipohja

Markkinointijärjestelmän ytimen eli 
 Karttaratkaisun kannalta tärkeää

• Yrityksen tietojen päivittäminen 
HELPOSTI suoraan sähköisiin kanaviin 
 vähemmän käsityötä ja ristiriitaista 

vanhentunutta tietoa
 Raportointi yrityksille klikkaajista

• Joustavat avoimet rajapinnat

• Sijaintiin perustuvaa tietoa käytetään 
monin eri tavoin ja monilla eri 
sovelluksilla

• Uusi markkinointisivusto luo 
houkuttelevan helpon käyttöliittymän 
matkailutiedon helppoon 
sijaintiperusteiseen hyödyntämiseen ja 
oman matkan suunnitteluun sekä 
toteuttamiseen.
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Yhteismarkkinointihanke 2014-2016 

• Yhteismarkkinointihanke ylimaakunnallisena (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, 
Pohjois-Savo, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa)

• Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat alueen matkailuyritysten lisäksi 
toimintaryhmät, alueen kunnat ja kehitysyhtiöt sekä matkailuyhdistykset 
sekä viitosväylän vaikutuspiirissä toimivat hankkeet ( esim. Sininen Tie )

• Markkinoinnin toteutuksessa Suomea matkailukohteena markkinoivat 
tahot; VisitFinland, laivayhtiöt ja Viitosväylän vaikutuspiirissä olevat 
yhteismarkkinointiorganisaatiot.

• Tavoitteena kahden vuoden jälkeen prosessin toteutus yritysrahoitteisena
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Yhteismarkkinointihankkeen tehtävät 

• Sähköisen alustan rakentaminen loppuun palvelemaan koko Viitosväylän 
matkailumarkkinointia internetissä ja mobiiliversioissa ja sisällön tuottaminen
alustalle.

• Hankkeen alkuvaiheessa markkinointialustan rakentaminen sellaiseen 
kuntoon kieliversioineen ( suomi, englanti, venäjä ), jotta markkinointi 
voidaan käynnistää asiakaspintaan viimeistään keväällä 2015
Tilaisuus annetaan vain kerran!

• markkinointimateriaalin suunnittelu ja tuottaminen yhteistyössä 
seutumarkkinointiorganisaatioiden ja kärkiyritysten kanssa 

• kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen vähentämällä paperi-
informaatiota ja tehostamalla matkailijoiden infon saantia, mikä vähentää 
turhaa palveluiden etsimistä

• sosiaalisen median markkinoinnillinen hyödyntäminen ja sisällöntuotannon 
ratkaisut teemapohjaisesti (käyntikohteet, tapahtumat, aktiviteetit jne…)

• markkinointisopimukset internet-markkinointia toteuttavien tahojen ja 
yritysten kanssa ( mm. tehokasta hakukoneoptimointia! )

• uuden ja kustannustehokkaan markkinoinnin toteuttaminen 
pääkaupunkiseudulla, raja-asemilla ja lähtösatamissa sekä valituissa 
lähtödestinaatioissa
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VIITOSVÄYLÄ-KOULU TUKEMAAN VIITOSTIEN 
YHTEISMARKKINOINNIN KEHITYSTYÖTÄ

Viitostien kehittämishankkeen rinnalle on tarkoitus käynnistää erillisellä rahoituksella viitostien varren

yrittäjien ja henkilöstön valmennusprosessi, jonka tavoitteena on:

• perehtyä käytännössä viitostien yhteismarkkinoinnin sähköisiin työkaluihin siten, että jokainen kykenee 
päivittämään omat tietonsa verkkoon

• perehtyä laajemminkin sähköiseen markkinointiin ja sen mahdollisuuksiin käytännönläheisesti

• oppia entistä paremmin tuotteistamaan tuotteita ja palveluita Viitostien yhteisen brandin mukaisesti

• saada aikaan entistä enemmän kassakoneen kilinää osanottajien yrityksissä!

• Valmennus toteutetaan osallistavalla ja käytännönläheisellä otteella mukana olevien yritysten tiloissa, 
jotta valmennettavat oppivat tuntemaan oman matkailuympäristön ja kollegat paremmin

• Valmennus on tarkoitus järjestää alueittain, jotta osallistujille ei tule kohtuuttomia matkakustannuksia.

RAKENNETAAN YHDESSÄ YLÄ-SAVON KEHITYS OY:N KANSSA VITOSVÄYLÄ-KOULUKONSEPTI,

JOKA VOI TOIMIA KOKO VIITOSTIEN ALUEELLA. 
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Yhteismarkkinointihankkeen budjetti 

Kokonaisbudjetti n. 250.000 € / vuosi
• EU-tuki liittojen kautta n. 150.000 € / vuosi ( 60% )
• Yritysraha n. 100.000 €

- valtakunnalliset ketjut 2000-3000€
- kaupparyhmät, alueosuuskaupat 2000-3000€
- alueelliset yhteismarkkinointiorganisaatiot               3000-4000€
- kunnat 1000-2000€
- kauppiasyhdistykset, kauppakeskukset 2000-3000€
- yksittäiset yritykset koon mukaan 150-500€

Hinta riippuu yksiköiden määrästä/ryhmittymä
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Tervetuloa mukaan !

Kari Turunen
asiantuntija

Momentti Oy

gsm 0400-197551

kari@momentti.fi
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