
     
 
 
 

KYLÄMATKAILUN ABC 

Kylämatkailun määritelmä 

Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua tukevien 

yhdistysten yhteistä ponnistusta matkailun kehittämiseksi: kylän omat vahvuudet kootaan 

yhteen. Kylämatkailun tavoitteena on matkailun muuttaminen maaseudun kylissä kohti 

tuottoisaa liiketoimintaa, kylien elävöittäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. 

Englanniksi kylämatkailu on Tourism in Rural Villages. 

Matkailun Edistämiskeskuksen kulttuurimatkailustrategia 2014 – 2018 tukee kylämatkailun 

kehittämistä. Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja 

arvostaen matkailutuotteita ja -palveluita ja tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein. 

Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, 

oppia niistä tai osallistua niihin. 

 

Kylämatkailutuote ja –palvelu 

 

Kylämatkailun kehittäminen konkretisoituu matkailutuotteissa. Kylämatkailutuotteissa yhdistyy 

kylän ainutlaatuinen tarina, kylätoimijoiden palvelut sekä matkailuyrityksen tuotteet. 

Kylämatkailutuotteeksi määritellään sellaiset tuotteet, joissa matkailupalveluiden lisäksi osatekijänä 

ovat kylän historia, tarinat, kulttuuri, tapahtumat, ihmiset tai maisema. Tuote voi olla yhden tai 

useamman yrittäjän, yhdistyksen ja kyläläisen yhteistuote. 

 



 
 

Tumman vihreä pallo: Matkailuyrityksen tai tms. yrityksen palvelut 

Vaalean vihreä pallo: kylän matkailua tukevien yhdistysten tms. palvelut 

 

Tuotteilta ja palveluilta edellytetään: 

 Kylämatkailutuote on suunniteltu teeman mukaiselle kohderyhmälle 

 Tuote on hinnoiteltu kestävän hinnoittelun mukaisesti, jälleenmyyjien komissio on määritelty 

 Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti 

 Tuote on tuotetestattu ennen markkinoinnin aloittamista 

 Tuote on kylän teeman mukainen ja sisältää kaavion mukaisia osa-alueita 
 

Työvälineet kylämatkailun kehittämiseen 

Kylämatkailun kehittämisestä kiinnostuneille olemme koonneet eri malleja ja välineitä, joilla 

päästään hyvin etenemään matkailun kehittämiseen kylässä.  

 

Kehittämissuunnitelma 
 

Kehittämissuunnitelman tarkoitus on toimia kylän matkailun kehittämisen perustana. 

Kehittämissuunnitelman täyttämistä varten kannattaa koota yhteen kylän aktiivitoimijat. 

Perustetietojen lisäksi suunnitelmaan täytetään kylän matkailulliset visiot ja tavoitteet, 

toimenpiteet ja aikataulut sekä pohditaan tavoitteiden seurantaa ja toimenpiteiden toteuttamisen 



riskejä.  Kehittämissuunnitelma toimii yhtenä kehityksen seurantatyökaluna ja suunnitelmaa 

tehtäessä on jo hyvä määrittää kuinka usein tavoitteiden toteutumista mitataan ja suunnitelmaa 

päivitetään.  

 

Kylämatkailun kehittämisessä on huomioitava yhteisöllisyys, sisäinen ja ulkoinen viestintä, 

vastuutahot eri toimenpiteille, palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu, yhteistyö eri kumppaneiden 

ja jälleenmyyjien kanssa sekä markkinointi. Kehittämisen malleja voi olla useampia ja erilaisia 

riippuen kylien omasta toimintakulttuurista. Tarjoamme tässä yhden mallin kylälle. 

 

o Kylämatkailu malli 
Kylämatkailun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja parhaita tuloksia on saatu kyliltä, jotka 

ovat järjestäytyneet ja luoneet selkeän kylämatkailumallin esimerkiksi matkailuyhdistyksen, 

osuuskunnan tai kylämatkailujaoston. Kylämatkailumallissa ja kehittämistoimenpiteiden 

toteuttamisesta pitää määritellä kylämatkailusta vastaava taho. 

 

 Möhkön kylä esimerkkinä 
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Katso myös muita kylämatkailumalleja http://lomalaidun.fi/kylamatkailu  

 

 

 

 

http://lomalaidun.fi/kylamatkailu


Kehittämisen portaat 

Kylämatkailun kehittämisen tasot on luotu toimimaan ns. kehittämisen portaina ja 
kehityksen nykytilannetta suuntaa luovina työkaluina.  
Kehittämisen portaat on jaettu viiteen osa-alueeseen. Jokaisessa osa-alueessa on useampi 
elementti, jotka on painotettu sen mukaan kuinka tärkeä elementti on osa-alueen 
kokonaiskehityksen kannalta. Kehittämisen osa-alueet ovat: 

 
Verkostoituminen/yhteistyö 
Tuotekehitys 
Laatu 
Liiketoiminnallisuus 
Markkinointi ja myynti 

 
Kylän toimijat voivat hyödyntää kehittämisen portaita nykytilanteen kartoittamiseen sekä 
hyödyntää osa-elementtejä kehityksen tarvetta ja toimenpiteitä pohdittaessa. 
Kehittämisen portaat toimivat myös kylän itsearvioinnin välineenä, jonka avulla kehitystä 
voidaan seurata eri osa-alueilla.  
 

 
Kylämatkailun tasot määriteltiin aiemmin tasokriteerien perusteella.  
Uudistuksen alla olevassa järjestelmässä asiaa katsotaan konkreettisten kehittämisen osa-alueiden kautta, joita ovat: 
Verkostoituminen/yhteistyö 
Tuotekehitys 
Laatu 
Liiketoiminnallisuus 
Markkinointi ja myynti 
 
Kehittämisen osa-alueet saavat uudessa järjestelmässä keskenään samanlaiset painotukset, mutta ne elementit, joista 

kukin muodostuu painotetaan niiden merkityksen perusteella. 
Kun taulukkoon täydennetään kunkin elementin kehitys (0= ei ole kehitetty - 3=tehty/toimii) saadaan näkyviin kunkin 

kehittämisalueen painoluvulla korjattu eteneminen. 
Kaikkien osa-alueiden kehittyneisyys on nähtävissä kokonaismittarissa. 

 

Peräseinäjoen tarina 

 

Peräseinäjoki oli ensimmäisiä kyliä jotka hakeutuivat mukaan valtakunnalliseen kylämatkailun 

kehittämishankkeeseen vuonna 2008. Peräseinäjoella on kehitetty kylämatkailua kahden eri 

hankkeen toimesta. Hankkeiden tehtävä on ollut kylän matkailullisen toiminnan pitkäjänteisyyden 

edistäminen sekä tuotteistaminen teemojen pohjalta, matkailun elinkeinotoiminnan kehittäminen, 

yhteistyöverkoston synnyn edistäminen, markkinointi- ja myyntikanavien kartoittaminen sekä 

laadun kehittäminen. Hankkeiden tuloksena Peräseinäjoelle syntyi teeman mukaisia 

kylämatkailutuotteita kuten siirtolaisuuden jalanjäljillä ja lainaa kyläläinen. Koe yritteliäs 

pohjalaiskylä ja satojen järvien juhannuskaupunki yhden päivän aikana on yhteinen 

kiertomatkatuote Killinkosken kanssa. Kylämatkailutuotteiden kehittämisessä ja testauksessa on 

ollut tiiviisti mukana Etelä-Pohjanmaan matkailu Oy, jonka kautta tuotteita voi ostaa. 

Kylämatkailun kehittämisestä vastaa Seinäjoen matkailuyrittäjien alajaostona toimiva 

Peräseinäjoen kylämatkailujaosto.  Kylällä jatketaan kylämatkailun kehittämistä tulevina vuosina, 

jatkossa kylällä panostetaan myös kansainvälisiin asiakkaisiin. Peräseinäjoen tavoite on olla vuonna 

2020 Suomen kiinnostavin kylämatkailukohde! 



 

 

 Lisätietoa: Käy lukemassa nettisivuilta lisää muiden kylien toteutuksista  

 http://www.lomalaidun.fi/kylamatkailu   

 

Tuotekortti 

Kylämatkailutuotteesta tulee olla täytetty tuotekortti, johon määritellään tarkasti tuote-esittely, 

tuotekuvaus ja hinta. Tuotekortti on hyvin yksityiskohtainen kuvaus tuotteesta joka toimii 

toteuttajien yhteisenä työkaluna ja kirjallisena suunnitelmana tuotteen toteutukselle. Tuotekortti 

on tärkeä sekä kuluttajalle että tuotetta myyvälle ja välittävälle organisaatiolle. 

 

 

Tuotteessa tulisi olla esitettynä seuraavat asiat: 

o Kenelle tuote on suunnattu, yksittäisille matkailijoille vai ryhmille 
o Selkeä tuotekuvaus, sijainti, erityisehdot 
o Tuotteen kesto ja toteutusaika 
o Tuotteen toteutuksen esim. opastuksen kielivaihtoehdot 
o Selkeä hinta, kuluttajahinta (bruttohinta), mihin saakka hinnat ovat voimassa 
o Tuotteen myyjän tiedot, tuotteen voi varata/ostaa kerralla yhdestä paikasta 
o Kansainväliset tuotteet tulee olla vähintään englanniksi 
o Valmis kylämatkailutuote tulee löytyä netistä! 

 
Valmiit kylämatkailutuotteet löytyvät www.tervetuloakylaan.fi  

 

               (En tiedä saako tästä tarpeeksi isoa, että tekstistä saisi selvää?) 
 

Kylämatkailun laatusuositukset  
              

Laadunkehittämisen lisäämisellä tuotetaan asiakaslähtöisempiä palveluita sekä tuotteita 

matkailijoille. Tuote tai palvelu on laadukas silloin kuin se ylittää asiakkaan odotukset, siksi 

laatuun voi vaikuttaa osaksi myös markkinoinnilla.  Olemme tuottaneet kylämatkailun laadun 

takaamista ja kehittämistä varten laatusuositukset:              

 

http://www.lomalaidun.fi/kylamatkailu
http://www.tervetuloakylaan.fi/


o Kylän matkailuverkosto on tehty kehittämissuunnitelma jota päivitetään säännöllisesti 
o Kylän matkailun kehitystä seurataan kehittämisen portaiden avulla 
o Kylämatkailu malli on luotu, ja sitä ylläpidetään jatkuvan kehittämisen periaatteella 
o Jokaisesta kylämatkailutuotteesta on täytetty tuotekortti 
o Kylämatkailutuotteet täyttävät tuotemääritelmät 
o Kylän toimijoilla on käytössä palaute ja seurantajärjestelmä 
o Laatua ja palvelua kehitetään asiakaspalautteen perusteella 
o Kylän matkailupalveluissa noudatetaan alakohtaisia turvallisuussuosituksia ja – ohjeita 
o Kylän matkailutoimijoilla on käytössä Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot 

 
Sopimusehdot ja asiakaspalautelomake-esimerkkejä sekä valmismatkalaki nettisivuilta 

http://lomalaidun.fi/kylamatkailu  

 

 

Lomalaidun ry tuottaa hallinnoimiensa hankkeiden yhteydessä aina myös toimintaan ja 

tavoitteisiin liittyvää ja tulosten arviointia. Suositeltavaa on, että kylä ja siinä toimivat 

matkailuyritykset sidosryhmineen myös seuraavat ja arvioivat omaa kehittymistään ja 

toimintaansa omiin resursseihin sopivalla tavalla. 

 

          Hinnoittelu 

Kestävä hinnoittelu matkailualalla tarkoittaa sitä, että hinta on kannattava niin yrityksille 

kuin yhteistyökumppaneille, ja että kuluttaja-asiakkaille tarjotaan samasta tuotteesta aina 

sama hinta riippumatta siitä, keneltä hän tuotteensa ostaa. 

Kestävässä hinnoittelussa huomioidaan aina lakien ja asetusten mukaiset verotuskäytänteet 

ja palkitaan jakelukanava komissiolla, ja määritellään selkeästi maksuehdot (mm. 

peruutusehdot, ennakko). 

Komissiohinnoittelua käytetään silloin, kun yritys myy tuotteitaan erilaisia jakelukanavia 

pitkin kuluttajalle niin kotimaahan kuin ulkomaille. 

http://lomalaidun.fi/kylamatkailu


 

Valtakunnallisen kylämatkailuhankkeen pilottikylät 2014  

 

Lomalaidun ry 

Lomalaidun ry on valtakunnallinen maaseutumatkailua kehittävä yhdistys. Ydintehtävämme 

on valtakunnallisen maaseudun matkailun markkinoinnin ja tuotekehityksen koordinointi 

osaamisen lisäämisen ja tiedonvälityksen avulla. 

Toimimme maaseudun matkailun puolesta välittämällä markkinatietoa sekä kehittämällä 

myyntiä, markkinointia ja matkailutuotteiden laatua tukevia työkaluja 

Edistämällä maaseudulla tapahtuvaa matkailutoimintaa kehitämme ja ylläpidämme elävää ja 

kestävää suomalaista maaseutua ja sen kulttuuriperintöä. 

Lisätietoa: www.lomalaidun.fi 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Version in English ( tämä vain internettiin) 

Otsikoksi Tourism in Finnish Rural Villages 

Tähän tulisi vain tietoa seuraavasti: 

- Kylämatkailun määritelmä 

- Lomalaidun ry lyhyesti 

- Kylämatkailuhankkeiden toimintamalli 

- Kartta, jossa staattisesti esiteltynä kyseiset kylät (ei siis karttaa, jossa linkit suomenkielisille sivuille) 

- Yhteystiedot 

 

Muuta: Esitteeseen jokaisesta kylästä tulisi esitteen alareunaa yksi kuva 

Takasivulle 

Lomalaidun yhteystiedot ja logo + rahoittajan logot 

Kiertävä kuvakooste Tiinalta 
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