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HANKKEEN LOPPURAPORTTI 

 

1. Hankkeen tausta 

 

Itä-Lapin kuntayhtymässä on valmisteilla Barents Growth Corridor – Pohjoinen 

kasvukäytävä –hanke, jonka rahoitushaku suunnataan 2014-2020 ENI-ohjelmaan 

(European Neighbourhood Instrument). ENI-ohjelman rahoitushaku toteutuu 

todennäköisesti vuoden 2017 alkupuoliskolla.  Logistiikkapainotteisessa kasvukäytävä- 

hankkeessa ovat mukana Savukosken, Sallan, Pelkosenniemen kunnat, Kemijärven ja 

Kemin kaupungit, Oulun yliopisto sekä Kemin satama.  

 

Hankevalmistelun yhteydessä heräsi kiinnostus alueiden matkailualan yhteistyön 

kehittämiseen. Matkailualueina mm. Meri- ja Itä-Lappi toisaalta eroavat selkeästi 

toisistaan mutta toisaalta niitä yhdistää esimerkiksi talvisesongin vahvuus verrattuna 

kesään sekä vesistöt. Matkailuyhteistyötä käsittelevän esiselvityshankkeen tavoitteena on 

selvittää edellytyksiä toteuttaa yhteistyötä matkailualueiden välillä. Selvityksen aikana 

kartoitetaan ja koota alueiden yritysten ja matkailuyhdistysten konkreettiset 

yhteistyömahdollisuudet sekä laaditaan yksityiskohtainen toimintasuunnitelma niiden 

toteuttamiseksi.  

Esiselvityshanke  toteutettiin Meri-Lapin, Rovaniemen ja Itä-Lapin matkailualueilla 17.8–

31.12.2015 välisenä aikana. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. 

 

2. Hankkeen tavoitteet  

 

Esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää edellytykset toteuttaa yhteistyötä Meri-Lapin, 

Rovaniemen ja Itä-Lapin matkailualueiden pk-yritysten välillä sekä yritysten 

koulutustarpeet. Hanke edistää Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –rakennerahasto-

ohjelman toimintalinja 1. erityistavoitteen 2.1. pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn 

kehittämisen päämääriä: toteuttaminen lisää alueiden toimijoiden verkostoitumista sekä 

kartoittaa mahdollisuudet vahvistaa alueellisen yhteistyön kautta mm. pk-yritysten 

tuottavuutta ja palveluiden markkinoille saattamista. 

Toimivat liikenneyhteydet ovat matkailun kasvun ehdoton edellytys. Liikenne- ja 

kuljetusyhteyksien kehittäminen yritysten yhteistyönä mahdollistaa ja tukee 

matkustajavirtojen kasvua. Itä-Lapissa vahvuutena ovat Venäjältä ja Kemin alueella 

Aasiasta saapuvat matkailijat. Alueiden välillä on maantie- ja rautatieyhteydet ja alueiden 
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välillä sijaitseva Rovaniemi on vahva matkailu- ja logistiikkakeskus. Esiselvityksen aikana 

kartoitetaan nykyiset liikenneyhteydet matkailualueille ja alueiden sisällä. 

Matkustajaliikenteeseen liittyvien ongelmien ja liikenneyhteyksien kehittämistarpeiden 

pohjalta laaditaan toimintaesitys alueiden sisäisen ja ulkoisen saavutettavuuden 

kehittämiseksi. 

Matkailun talvisesonki on vahva koko hankealueella. Hankkeen aikana selvitetään keinoja 

lisätä matkailijoiden kiinnostusta matkailualueita kohtaan myös muina vuodenaikoina. 

Esiselvitys tukee Lapin matkailun vision 2025 päämääriä: ”Lappi on elinvoimainen, 

kansainvälinen, helposti saavutettava ja ympärivuotinen matkakohde.” 

 

 

3. Hankeorganisaatio 

 

Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Kokoaikaisena projektisuunnittelijana 

työskenteli Sonja Aatsinki ajalla 17.8.–18.10.2015. Hankesuunnittelijan siirryttyä toiseen 

tehtävään, sovittiin, että hän raportoi ja kirjoittaa toimintasuunnitelman osa-aikaisesti 1-2 

pv/vko siten, että kirjalliset työt valmistuvat 11.11.2015 mennessä. Hankkeen 

ohjausryhmään kuuluvat Savukosken, Sallan, Pelkosenniemen kuntien ja Kemijärven 

kaupungin ja Itä-Lapin kuntayhtymän edustajat. Hankkeen taloushallinnosta vastaa 

kuntayhtymän toimistosihteeri Kaarina Imponen. Vastuuhenkilö on kuntayhtymän 

kehittämispäällikkö Aila Ryhänen.  

 

 

4. Hankkeen toiminta  

 

Hankkeen toimenpiteitä on tehty ajalla 17.8. - 31.12.2015.  

 

Tärkein toimenpide oli yrittäjähaastatteluiden toteutus Itä-Lapin ja Meri-Lapin 

matkailuyrittäjien tai matkailua lähellä olevien yrittäjien keskuudessa. Lisäksi 

haastateltiin matkailuorganisaatioiden toimijoita. Haastateltavia oli Itä-Lapissa yhteensä 

30 toimijaa/yrittäjää ja Meri-Lapissa 20. Lisäksi Rovaniemellä käytiin keskusteluja 

suunnitteilla olevasta hankkeesta ja mahdollisesta hankeyhteistyöstä Rovaniemen 

kaupungin sekä Rovaniemen Matkailun ja Markkinoinnin edustajien kanssa. Yhteensä 

tehtiin 52 haastattelua, mikä ylitti hankesuunnitelmassa asetetun vähintään 40 

haastattelun tavoitteen. Itä-Lapissa haastattelut teki hankesuunnittelija puhelimitse tai 

kasvokkain tapaamisissa elokuun ja lokakuun välisenä aikana. Meri-Lapissa tehtävästä 

vastasi kilpailutuksen kautta valittu toimija syyskuussa. Myös Meri-Lapissa osa 

haastatteluista tehtiin puhelimitse, osa kasvokkain. Haastatteluista tiedotettiin yrittäjille ja 

matkailutoimijoille elokuussa sähköpostitse ja myöhemmin henkilökohtaisesti 
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puhelimella. Osallistuminen oli vapaaehtoista ja vastaukset käsiteltiin nimettöminä. 

Haastateltavat olivat joko matkailun parissa suoraan toimivia tai siitä välillisesti hyötyviä 

yrittäjiä. Suurin osa yrittäjistä lähti mukaan haastatteluihin; muutama ilmoitti jo alussa, 

ettei ole kiinnostunut. Jotkut eivät kiireidensä vuoksi ehtineet olla haastateltavina tai eivät 

kokeneet kuuluvansa kohderyhmään. Aika on yrittäjän tärkeimpiä resursseja, ja siksi moni 

haastatteluista jouduttiin sopimaan uudempaan kertaan.    

 

Hankkeessa oli tarkoitus järjestää kaksi työpajaa. Ensimmäinen pidettiin 17.9.2015 

Kemissä ja mukana oli 9 henkilöä. Työpajassa käsiteltiin Meri-Lapin matkailun vahvuuksia 

ja sieltä nousevia matkailuteemoja. 

 

Toinen työpaja oli tarkoitus pitää Rovaniemellä Napapiirillä. Siinä alueiden 

matkailutoimijoiden, erityisesti yrittäjien, oli tarkoitus käydä läpi kyselytulokset ja 

suunnitella tulevan hankkeen toimenpiteitä syventäen toimintasuunnitelman pohjalta 

syntyneitä ideoita. Hankeaikataulu mahdollisti kuitenkin työpajan pitämisen vasta 

joulukuussa matkailusesongin alettua, joten kiinnostuksesta huolimatta yrittäjät eivät 

päässeet paikalle. Työpaja korvattiin 9.12. Kemijärvellä pidetyllä videoneuvottelulla, johon 

Meri-Lappi osallistui videoyhteydellä.  

 

Videoneuvottelussa päätettiin, että matkailun kehittämistä jatketaan sulan veden ajan 

matkailulla Kemijoki-teemalla. Kemijoki yhdistää alueet konkreettisesti rajalta rajalle 

muodostaen valitusta reitistä riippuen tietä pitkin kuljettuna 300–400 kilometriä pitkän 

matkailureitin. Joen varrella on jo paljon matkailukohteita, palveluita ja hyvä tienfra sekä 

julkisia yhteyksiä. Kohteiden kerääminen paperi- ja virtuaalikartalle GPS-koordinaatein 

varustettuna ja kartan saaminen matkailijoiden tietoisuuteen on valmisteilla olevan 

projektin ydin. Valmistelua jatketaan pienryhmässä.   

 
Ohjausryhmän aloituskokous pidettiin 3.9.2015 Kemijärvellä. Hankesuunnittelija esitteli 

hankkeessa syntyneen toimintasuunnitelman ohjausryhmän jäsenille 11.11.2015 

Kemijärvellä toisessa ohjausryhmän kokouksessa.  Ohjausryhmän viimeinen kokous 

järjestettiin sähköpostitse maksatusaineiston valmistuttua.  

  
Taloussihteeri vastasi hankkeen talouden seurannasta sekä raportoinnista. 
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5. Hankkeen talous 

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset 

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset ajalle 17.8.2015–31.12.2015 ovat 15 863,46 €. 

Pääosa kustannuksista koostuu palkkamenoista. Alla olevista taulukoista käy ilmi 

erittely hankkeen kustannuksista kululajeittain sekä hankkeen rahoitus. Hankkeen 

maksatushakemus liitteineen toimitetaan rahoittajalle raportoinnin valmistuttua. 

 

 

Hankkeen rahoitus 

 

Hankkeen rahoitus koostuu EAKR- ja valtionrahasta (70 %) ja Itä-Lapin kuntayhtymän 

jäsenkuntien rahoituksesta (15 %), Kemin kaupungin ulkopuolisesta rahoituksesta 

(12,6 %) sekä Meri-Lapin Matkailu Oy:n yksityisestä, ulkopuolisesta rahoituksesta 

(2,4 %).  

 

 

 

Toteutuneet kustannukset 17.8.2015 – 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kustannuslajit Budjetoitu / rahoitus -

päätös € 

         Toteutuma  Erotus 

1 Palkat sivukuluineen 13 161 11 219,00 1942,00 

2 Ostopalvelut 4 710 1 951,90 2758,10 

3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0 0 0 

4 Rakennukset ja maa-alueet 0  0 0 

5 Muut kustannukset 0 0 0 

6 Flat rate 3 159 2 692,56 466,44 

Kustannukset yhteensä 21 030 15 863,46 5 166,54 

7 Tulot 0 0 0 

Nettokustannukset 

yhteensä 

21 030 15863,46 5 166,54 
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Alla olevassa taulukossa esitetään hankkeen rahoituksen toteutuminen rahoittajittain.  

 

Toteutunut rahoitus 17.8.2015 – 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hankkeen tulokset 

 

Hankkeessa selvitettiin 50 yrityshaastattelulla useiden Itä- ja Meri-Lapin 

matkailutoimijoiden olevan kiinnostuneita yhteisestä matkailun kehittämisestä, mikäli 

aikaan saadaan konkreettinen ja suhteellisen nopeasti tuloksia tuottava ja 

matkailuyrittäjiä selkeästi hyödyttävä kehittämisprojekti.  

 

Yhteiseksi teemaksi valikoitui sulan ajan matkailu, joka keskusteluissa konkretisoitui 

Kemijoki – matkailujoki -kokonaisuuden kehittämiseksi. Tämä teema kiinnosti myös 

Rovaniemeä. Liikkeelle lähdetään pienryhmällä, joka suunnittelee, miten asia viedään 

eteenpäin.  

 

Matkailuliikenteen pullonkauloja selvitettiin myös, mutta koska asiasta ei selvinnyt 

erityistä uutta, kaavailtua liikenteellistä kehittämissuunnitelmaa ei nähty tarpeellisena. 

Alueen eri tahot, kuten Lapin liitto ja kunnat, edistävät nykyisellään saavutettavuutta 

alueella monin eri tavoin, esimerkiksi useissa projekteissa.  

 

  

Kustannuslajit Budjetoitu/ 

rahoituspäätös 

Toteutuma  Erotus 

EAKR- ja valtion rahoitus  14 721 11 104,42 3 616,58 

Kuntarahoitus: Kemijärvi,  

Salla, Savukoski,  

Pelkosenniemi, Kemi 

  5 809 4 381,49 1 427,51 

Yksityinen rahoitus      500 377,55 122,45 

Yhteensä 21 030 15 863,46 5 166,54 
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7. Hankkeen julkisuus ja tiedottaminen 

 

Hankkeesta on tiedotettu sisäisesti ja ulkoisesti. Hankkeen alkamisesta ja toimenpiteistä 

tiedotettiin elokuussa sähköpostitse kohderyhmien edustajille (yrittäjät ja 

matkailutoimijat), kunnanjohtajille ja elinkeinopuolen toimijoille sekä rahoittajille.  

 

Tiedottamisessa käytössä ovat olleet myös Itä-Lapin kuntayhtymän www-sivut sekä 

tiedotteet.  

 

Työpajoista on tiedotettu erikseen yrittäjille ja muille toimijoille sähköpostitse.  

 

Hankkeen etenemisestä on informoitu kuntayhtymän hallitusta ja työvaliokuntaa. 

Hanketta on esitelty erilaisissa keskusteluissa ja palavereissa kuntien edustajille.  

 

Mukana olleille yrittäjille ja matkailutoimijoille on toimitettu sähköpostitse haastattelujen 

pohjalta koostettu toimenpidesuunnitelma. Hankesuunnittelija esitteli hanketulokset 

ohjausryhmän jäsenille. Haastattelujen pohjalta koottu toimintasuunnitelma antaa viitteitä 

tulevan hankkeen matkailuosion toimenpiteiden suunnittelun. 

 

Koska hanke on lyhytkestoinen, maksatushakemus toimitetaan rahoittajalle hankkeen 

päätyttyä ja tuki maksetaan takautuvasti. Loppuraportti hankkeen toteutuksesta liitetään 

mukaan maksatushakemukseen. 

 

 

8. Hankkeen tulosten hyödyntäminen hankevaiheen jälkeen 

 

 

Hankkeen tuloksia oli alun perin tarkoitus käyttää muun muassa ENI-hankkeen 

suunnittelussa. Kyseisen hankkeen suunnittelussa päädyttiin kuitenkin hankkeen 

temaattisen kärjen tiivistämiseksi siihen, että hanke ei sisällä varsinaisia 

matkailutoimenpiteitä, vaan matkailua edistetään muulla tavoin.   

 

Pitkällä tähtäimellä ehkä tärkein hankkeen tulos on matkailutoimijoiden konkreettisen 

yhteistyön aloittaminen. Tästä välitön esimerkki ja hankkeen tulosten ehkä tärkein 

hyödyntämistapa on Kemijoki – matkailujoki -matkailuteeman kehittäminen. Suomen 

ensimmäisen matkailujoen kehittäminen on jatkuva prosessi, jota voidaan toteuttaa hyvin 

erilaisilla toimenpiteillä. Liikkeelle lähdetään pienryhmällä, joka suunnittelee ensimmäiset 

toimenpiteet olemassa olevien kiinnostavien käyntikohteiden ja palveluiden pohjalta. 
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Tavoitteena on laatia matkailijoille helposti saavutettavissa oleva kartta-aineisto 

(paperilla ja virtuaalinen), jota yrittäjät voivat itse päivittää.   

 

Hankkeen tulokset menevät tiedoksi myös kaikille haastatelluille yrittäjille sekä alueen 

matkailuorganisaatioille. Tulokset ovat vapaasti matkailutoimijoiden hyödynnettävissä. 

Verkostoituminen ja yhteistyö edistävät matkailualueiden monipuolista kehittämistä. 

Suomessa itä-länsi-välinen kehittämisyhteistyö on uutta.  

 

 

 

9. Hankkeessa tuotettu aineisto 

 

Hankkeessa tehtiin Itä-Lapin ja Meri-Lapin välisen matkailun yhteistyön kehittämisen 

esiselvitys, joka sisälsi 50 yrittäjähaastattelua. Haastatteluissa kysyttiin myös 

matkailuliikenteen pullonkauloja alueella.  

 

Alueiden välinen matkailun kehittämissuunnitelma pitää sisällään Kemijoki - matkailujoki 

–kehittämissuunnitelman teon pienryhmätyöskentelynä.  

 

 

 

Haastattelut 2015 

 

ITÄ-LAPPI 

 Haastattelut toteutettu elo-, syys- ja lokakuussa. 

 

SALLA (10) 

28.8. Heli Karjalainen, Matkalle Sallaan ry 

4.9. Tarja Mattila, Sallan Poropuisto 

 Jussi Seppänen, Sallainen Caravan 

7.9. Rauni Ruokamo, Holiday Club/hotelli Revontuli 

 Kari Koskimaa, Salla Ski Resort 

10.9. Tauno Luukinen, Sallan Rautatori/Sallan yrittäjät 

14.9. Teresa Lindström, K-Market Puolukka 

 Irene Kärkkäinen, Keloravintola 

 Tarja Virkkula, Sallatunturin Tuvat 

22.9. Hannu Nikka, Sallatunturin Yksityismökit 

  



            

 
 
Esiselvitys alueellisen matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista (A70825) 

 

8 
 

 

SAVUKOSKI (4) 

2.9. Esa Heinäjärvi, K-Market Heinäjärvi/Savukosken yrittäjät 

8.9. Pentti Jokiperä, Loma-Joosula 

29.9. Seija Niemeier, Tulppion majat 

6.10. Jukka Hirvonen, Kairiver + Lapland Safaris  

 

KEMIJÄRVI (8) 

2.9. Päivi Valle, Paapero 

11.9. Susanne Tepponen, Susa’s Bistro 

16.9. Kaija Saariniemi, hotelli Mestarin Kievari 

23.9. Ilkka Iso-Heiko ja Ann-Christine Lampela, Kemijärven matkailuyhdistys 

25.9. Marko Rautaparta, Rautaparta Oy 

28.9. Pirkko Mäkelä-Haapalinna, Ilkka Haapalinna, PMH Design 

30.9. Johanna Korkeaoja, Arctic 8  Seasons 

6.10. Soile Matero, Kemijärven Kehitys Oy 

 

PYHÄ-LUOSTO (8) 

29.9. Juhani Korpela, Jänkäkoira 

30.9. Anu Summanen, Pyhä-Luoston matkailuyhdistys 

6.10. Heidi Martikainen, PyhäHippu 

6.10. Pekka Kuusisto, hotelli Luostotunturi 

6.10. Urpo Haapalainen, Pyhän Asteli 

7.10. Antti Keskitalo, Lucky Ranch 

13.10. Eero Fisk, Kairankutsu 

15.10. Raimo Haikonen, Pyhä Safaris 

 

MERI-LAPPI (20) 

 Haastattelut tehty toimeksiantona syyskuun aikana 

  

Teija Mikkola, Meri-Lapin Matkailu Oy 

 Kimmo Knuuti, hotelli Cumulus 

 Niina Pekkala, hotelli Merihovi 

 Hanna Kinnunen, hotelli Olof 

 Olli Ahonen, Purjelaiva Katariina/Jähti 

 Ilkka Yli-Öyrä, Kalli 

 Päivi Koskela, Keikka & Kaffila, Lapinmeren melontakeskus   

 Ville Mankkinen, Kemin kaupunginorkesteri   

 Tomi Sipola, Kemin Matkailu Oy    
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 Oskar Van Ieperen, Lapland Gateway    

 Maikku Helistö, Lapponia Safaris    

 Mauri Markkanen, Maukka-Peikko Tmi   

 Matti Lehto, NET-matkat  

 Raisa Junes , Pappilan pehtoori   

 Jorma Sankala, Park Hotel Tornio Oy    

 Arto Ponkala, Puotikarin vierassatama 

  Simojoen Lohiranta    

 Irina Louste, Taxari Travel Agency    

Matti Alatalo, Tervolan kunta ja River Bank Oy, Tervolatalo, Tervolan Mylly 

Jukka Auraneva, Toranda  

 

ROVANIEMI (2) 

15.10. Tuula Rintala-Gardin, matkailupäällikkö, Rovaniemen kaupunki ja 

 Sanna Kärkkäinen, toimitusjohtaja, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy 

 

Tilaisuudet v. 2015 

3.9. Ohjausryhmän kokous, Kemijärvi 

3.9. Hanketapaaminen matkailutoimijoiden kanssa, Kemijärvi  

17.9. Matkailuyrittäjien työpaja, Kemi 

8.10. Lapin Matkailuparlamentti, Kemi 

11.11. Ohjausryhmän kokous: toimintasuunnitelman esittely, Kemijärvi 

9.12.  Videoneuvottelu: teemojen syventäminen, jatkotoimenpiteiden suunnittelu, 

Kemijärvi, Meri-Lappi videoyhteydellä  

 

 

 

 

Loppuraportin liitteet: 

 

Raportti 

Itä-Länsi matkailuyhteistyön kehittäminen  - Esiselvityksen tulokset/Sonja Aatsinki 



 
ITÄ-LÄNSI –MATKAILUYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 
Esiselvityksen tulokset 
 
 
11.11.2015 
Itä-Lapin kuntayhtymä 
Aatsinki Sonja, Kemijärvi, lisäys 29.2.2016 Ryhänen Aila  

   



            

 
 

 

1 
 

Esiselvitys alueellisen matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista 

1. Esiselvityshankkeen taustaa 
 

Itä-Lapin kuntayhtymässä on valmisteilla Barents Growth Corridor – Pohjoinen 
kasvukäytävä –hanke, jonka rahoitushaku suunnataan 2014-2020 ENI-ohjelmaan 
(European Neighbourhood Instrument). Valmisteltavassa logistiikkapainotteisessa 
kasvukäytävähankkeessa ovat mukana Savukosken, Sallan, Pelkosenniemen 
kunnat, Kemijärven ja Kemin kaupungit, Oulun yliopisto sekä Kemin satama. 
Mukaan tulevat myös partnerit Murmanskin alueelta sekä mahdollisesti Ruotsista. 
Hankkeeseen on suunnitteilla myös matkailua koskeva osio. Rajayhteistyötä 
edistävät kehittämishankkeet Pohjois-Kalotin ja Luoteis-Venäjän alueella voivat 
näillä näkymin alkaa aikaisintaan 2017 alkupuoliskolla.     
 
Hankevalmistelun yhteydessä heräsi kiinnostus selvittää Itä-Lapin ja Meri-Lapin 
matkailualan yhteistyötä ja sen kehittämistä. Matkailualueina Meri- ja Itä-Lappi 
eroavat selkeästi toisistaan luontonsa ja sijaintinsa puolesta. Yhteistyö alueiden ja 
yrittäjien kesken on ollut vähäistä tai sitä ei ole ollut ollenkaan.  
 
Itä-Länsi -esiselvityshankkeen tavoitteena oli kartoittaa edellytyksiä alueiden pk-
yritysten väliselle alueelliselle yhteistyölle. Esiselvityksellä haluttiin selvittä, ovatko 
matkailuyrittäjät ensinkään kiinnostuneet yhteistyöstä. Lisäksi kartoitettiin 
asiakkaiden lähtömaita, markkinointia ja kohderyhmiä sekä teemoja, joiden 
ympärille matkat ja tuotteet rakentuvat. Haastattelulla haluttiin selvittää myös 
alueen sisäisen liikenteen ongelmakohtia ja uusia mahdollisuuksia. Esiselvityksen 
perusteella laaditaan suunnitelma matkailuyhteistyön kehittämisestä alueiden 
välillä.  
 
Hanke edistää Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –rakennerahasto-ohjelman 
toimintalinja 1. erityistavoitteen 2.1. pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämisen 
päämääriä: toteuttaminen lisää alueiden toimijoiden verkostoitumista sekä 
kartoittaa mahdollisuudet vahvistaa alueellisen yhteistyön kautta mm. pk-yritysten 
tuottavuutta ja palveluiden markkinoille saattamista. 
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2. Haastattelujen toteutus 
 

Selvityksen toimeksiantajana oli Itä-Lapin kuntayhtymä. Haastattelut toteutettiin 
Itä-Lapin ja Meri-Lapin matkailuyrittäjien tai matkailua lähellä olevien yrittäjien 
keskuudessa elo-, syys- ja lokakuussa 2015. Lisäksi haastateltiin 
matkailuorganisaatioiden toimijoita. Kummaltakin alueelta mukana oli 
haastateltavia kaikista kunnista: Meri-Lapissa Simosta, Tervolasta, Kemistä, 
Keminmaasta ja Torniosta; Itä-Lapissa Kemijärveltä, Pelkosenniemeltä, 
Savukoskelta ja Sallasta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 50: Itä-Lapissa 30 ja Meri-
Lapissa 20. Lisäksi Rovaniemellä käytiin keskusteluja suunnitteilla olevasta 
hankkeesta ja mahdollisesta hankeyhteistyöstä Rovaniemen kaupungin sekä 
Rovaniemen Matkailun ja Markkinoinnin edustajien kanssa. Haastattelut tehtiin 
molemmilla alueilla joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla. 
Haastatteluista tiedotettiin yrittäjille ja matkailutoimijoille sähköpostitse ja 
myöhemmin henkilökohtaisilla yhteydenotoilla puhelimitse. Haastatteluun 
lupautuneille lähetettiin kysymykset sähköpostilla ennakkoon tutustumista varten. 
Osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen ja raportissa vastaukset käsitellään 
nimettöminä. Haastatteluissa edustettuina olivat matkailun eri toimialat, mm. 
ohjelmapalvelut, matkanjärjestäjät, majoitustoiminta, kulttuuri, kaupan ala. 
Muutama yrityksistä kuului isoon, valtakunnalliseen ketjuun, mutta enemmistö oli 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Suurin osa yrittäjistä lähti mukaan haastatteluihin; 
muutama ilmoitti jo alussa, ettei ole kiinnostunut. Jotkut eivät kiireidensä vuoksi 
ehtineet olla haastateltavina tai eivät kokeneet kuuluvansa kohderyhmään. Aika 
on yrittäjän tärkeimpiä resursseja, ja siksi moni haastatteluista jouduttiin 
sopimaan uudempaan kertaan. 
 

3. Haastattelujen tulokset 
3.1 Lähtömaa 

Haastattelussa kartoitettiin asiakkaiden lähtömaata. Kotimaiset asiakkaat ovat 
Meri-Lapin ja Itä-Lapin matkailun perusta, sillä tilastojen mukaan suomalaiset ovat 
selkeä enemmistö.  Meri-Lapissa kotimaisten asiakkaiden osuus kuluvana 
vuonna on noin 73 % ja Itä-Lapissa noin 68 % (Taulukko 1). Itä-Lapin osalta on 
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hyödynnetty Sallan ja Pyhä-Luoston matkailulukuja, joten arvio on suuntaa antava 
Kemijärven ja Savukosken tilastojen puuttuessa. Vuoden 2015 tammi-elokuussa 
kotimaan matkailijoiden osuus verrattuna vuoden 2014 kävijämääriin samana 
aikana oli kasvanut sekä Meri-Lapissa että Sallassa; Pyhä-Luostolla määrä oli 
laskenut (Lapin liiton matkailutilastot I-VIII, 2015).  Suomalaiset ovat etenkin 
kesällä suurin asiakasryhmä. He ovat usein perheitä, eri-ikäisiä pariskuntia, 
mökkiläisiä, työmatkalaisia, festarikävijöitä. Asiakkuuksissa voi olla huomattavasti 
yrityskohtaisia eroja riippuen yrityksen toimialasta: ohjelmapalveluyritysten 
asiakkaina voi joissakin kohteissa olla pelkästään ulkomaalaisia kun taas 
metsästys- ja kalastusalueiden läheisyydessä sijaitsevat majoituskohteet saavat 
asiakkaikseen pelkästään suomalaisia. Eroja voi syntyä myös alueellisesti, esim. 
Pyhällä kansainvälisiä asiakkaita on n. 25 % koko asiakaskunnasta, kun taas 
Luostolla luku on 60 %.  
 
Meri-Lapissa suurimmat kansainväliset asiakasryhmät tulevat Norjasta, Ruotsista, 
Kiinasta, Saksasta, Venäjältä ja Alankomaista. Talvimatkailun asiakkaina ovat 
muutamien haastateltavien mukaan lähes yksinomaan ulkomaalaiset 
jäänmurtaja Sammon ollessa suuri vetovoimatekijä. Sampo on tuonut mukanaan 
kiinalaiset ja muut aasialaiset asiakkaat. Aasian maista mainittiin myös Taiwan, 
Malesia ja Thaimaa. Ruotsi ja Norja ovat läheisyytensä vuoksi luonnollisia 
lähtömaita. Euroopasta asiakkaita saapuu myös Puolasta, Virosta, Sveitsistä, 
Italiasta, Espanjasta ja Tanskasta. 
 
Itä-Lapissa suurimmat ulkomaiset asiakasryhmät tulevat Alankomaista, Saksasta, 
Venäjältä, Ranskasta ja Iso-Britanniasta. Pienempinä määrinä saapuu matkustajia 
mm. Espanjasta, Latviasta, Israelista, Italiasta ja Japanista.   
Huolimatta venäläisten matkailun huomattavasta vähenemisestä, ovat he 
edelleenkin suurimpien asiakasryhmien joukossa sekä Meri- että Itä-Lapissa. 
 
Taulukko 1. Isoimmat lähtömaat alueittain (Lähde: Lapin liiton matkailutilastot I-VIII, 2015) 
 Meri-Lappi Itä-Lappi 
Lähtömaa, ulko-
maiset asiakkaat 

Norja, Ruotsi, Kiina, Saksa, 
Venäjä, Alankomaat 

Alankomaat, Saksa, Venäjä, 
Ranska, Iso-Britannia 

Suomalaiset % 73 68 
Ulkomaalaiset % 27 32 
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3.2  Uudet kohderyhmät 

Taulukossa 2 on tarkasteltu haastateltavien nimeämiä uusia kohderyhmiä 
maittain ja kohderyhmittäin. Meri-Lapissa kohdemaat poikkesivat Itä-Lapin 
vastaavista ollen mm. Intia, Etelä-Amerikka, Etelä-Afrikka ja USA. Lisäksi nimettiin 
useita Euroopan maita. Itä-Lapissa kohdemaita olivat Intia, Japani ja Aasian maat 
yleisemminkin. Yhtenä kohderyhmänä mainittiin ilmastollisesti kuumista maista 
tulevat asiakkaat: menneen kesän kokemusten perusteella osa tällaisista maista 
saapuneista asiakkaista oli nauttinut suuresti Itä-Lapissa raikkaista tuulista, 
viileästä säästä ja jopa vesisateessa kulkemisesta. Kummallakin alueella kaivattiin 
venäläisiä takaisin asiakkaiksi, sillä he ovat olleet ostovoimaltaan merkittävä 
asiakasryhmä ja ovat i vilkastuttaneet Lapin matkailua yleisesti. Lähialueiden 
venäläisten toivotaan ja uskotaan jälleen palaavan, kun ruplan arvo vakiintuu ja 
Venäjän ja EU:n välinen tilanne tasoittuu nykyisestä.  
 
Matkailijoiden toivottiin saapuvan sekä ryhminä että individuaaleina. Jotkut 
yrittäjät toivoivat isoja, 100–150 hengen ryhmiä. Kemissä Lumilinna ja etenkin 
jäänmurtaja Sampo ovat lisänneet ryhmämatkailua ja mm. kiinalaisryhmien 
määrää. Selkeäksi vaikutelmaksi jäi kuitenkin, että suurin osa pk-yrittäjistä ja 
matkailutoimijoista panostaisi yksittäisiin matkailijoihin, pareihin ja aktiivisiin 
eläkeläisiin. Tätä puoltaa mm. se, että nykypäivän matkailijat suunnittelevat usein 
matkansa itse internetistä löytämänsä tiedon perusteella. Matkailijoissa 
korostuvat modernit humanistit, joita ovat mm. kulttuurifanit, aktiiviset perheet ja 
pariskunnat. Modernien humanistien asenteita ja arvoja määrittää kiinnostus ja 
avoimuus vieraita kulttuureja ja uusia kokemuksia kohtaan sekä huolenpito 
tulevaisuuden yhteiskuntaa ja maailmaa kohtaan yleisesti. Suomessa heitä 
kiinnostaa eniten kaunis ja puhdas luonto, revontulet ja Lappi, keskiyön aurinko, 
lukuisat järvet ja rauhallisuus (MEK, Modernit humanistit työkirja, 2014). Näillä 
kriteereillä Lappi on modernille humanistille mitä sopivin kohde olipa hän 
kotimainen tai ulkomaalainen matkailija. 
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Taulukko 2. Uudet kohderyhmät 
 Meri-Lappi Itä-Lappi 
Uudet 
kohderyhmät 

- yritykset ja niiden asiakkaat 
Suomessa ja ulkomailla  
- veneilystä ja meri- ja kalastus-
matkailusta kiinnostuneet 
- luksusmatkailijat 
- risteilymatkailijat 
- karavaanarit ympäri vuoden 
- tapahtumien järjestäjät ja 
palveluntarjoajat, messuilijat 
- konsertti- ja festariyleisö 
- messu ja ulkomaiset näytteille-
asettajat 
- matkatoimistot ja matkan-
järjestäjät 
- isot, 100-150 hengen ryhmät 
- perheet, eläkeläiset, liikunta-
rajoitteiset 

- (hektistä vaihetta elävät) 
lapsiperheet 
- modernit humanistit 
- metropoleista tulevat asiakkaat 
- karavaanarit 
- moottoripyöräilijät   
- maastopyöräilijät ( 25-45 v.) 
- matkailukalastajat  
- terveys- ja  hyvinvointimatkailijat  
- luontomatkailijat  
- revontulimatkailijat 
- kuntoilijat 
- uusia luontokohteita etsivät kv. 
matkatoimistot 
- luontokuvaajat 
- taiteista kiinnostuneet (kaikki 
ikäryhmät) 

Uudet 
kohdemaat 

- Intia, Etelä-Amerikka, Etelä-
Afrikka, USA 

- Intia, Japani, Venäjä takaisin 
- ilmastollisesti kuumat maat 
- Aasian maat yleisesti 

 

Yrittäjiltä ja matkailutoimijoilta kysyttiin ideoita uusista asiakasryhmistä. 
Vastauksien perusteella osalle yrittäjistä jo entuudestaan tunnetut asiakasryhmät 
voivat olla heille uusia: jollekin yrittäjälle paikkakuntalaiset tai ulkomaiset 
matkailijat voisivat muodostaa uuden asiakasryhmän kun taas yrittäjälle, joka 
palvelee kalastusmatkailijoita, voisivat luontovalokuvaajat olla toivottu, uusi 
asiakasryhmä.  
 
Meri-Lapissa toivotaan asiakkaiksi koti- ja ulkomaisia yrityksiä ja niiden asiakkaita. 
Yritysten asiakkailleen järjestämät palkinto- ja kannustematkat sekä kokous- ja 
kongressimatkat lisäävät viipymää ja oheispalvelujen käyttöä. Lisäksi alueelle 
halutaan veneilystä ja meri- ja kalastusmatkailusta kiinnostuneita asiakasryhmiä. 
Merellisyys luo hyvät mahdollisuudet kehittää jälkimmäisiä teemoja matkailussa 
samoin kuin risteilymatkailua. Osa yrittäjistä haluaisi saada alueelle 
luksusmatkailijoita, mutta myös eri vuodenaikoina matkailevia karavaanareita, 
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erilaisiin tapahtumiin (festarit, messut, konsertit) osallistuvia asiakkaita ja 
matkatoimistojen edustajia ja matkanjärjestäjiä. Perheet, eläkeläiset ja 
liikuntarajoitteiset olivat toivottuja kohderyhmiä. Joku satsaisi mieluummin 
olemassa oleviin asiakasryhmiin eikä niinkään miettisi uusia vaihtoehtoja. 
 
Itä-Lappiin toivottiin suurista metropoleista saapuvia asiakkaita, joille alueella on 
tarjolla rauhaa, väljyyttä, palveluita ja luontoon liittyviä elämyksiä. Hektistä vaihetta 
elävät lapsiperheet voisivat keskittyä yhdessäoloon, kun he ostaisivat yrittäjiltä 
perustarpeisiinsa kuuluvat palvelut (majoitus, ruoka, ohjelma). Karavaanarit, 
moottoripyöräilijät ja maastopyöräilijät olisivat potentiaalisia asiakasryhmiä 
osallistumaan harrastajatapahtumiin. Itä-Lapissa on viime vuosina edistetty 
kalastusmatkailua. Asiaan vihkiytyneiden ”tosikalastajien” lisäksi kalastamista 
kokeilemaan voisi yhä enemmän houkutella tavallisia matkailijoita, 
matkailukalastajia, joille kalastus voi olla satunnainen tai jopa täysin uusi 
kokemus ja joille matkalla olo voi tarjota sen kokemiseen sopivan 
mahdollisuuden. Kalastusmatkailutuotteen tulee olla helppo, jäsennelty, selkeä ja 
mielellään myös saalisvarma, jotta siitä saadaan laajempia asiakasryhmiä 
kiinnostava tuote. Se vaatii muutosta myös palvelun tarjoajalta, sillä tuote on 
usein liian tuottajalähtöinen: kalastusta yleensä vähemmän tuntevan asiakkaan 
näkökulma unohtuu helposti. Lappilaiset yritykset voisivat saada uusia asiakkaita 
hyvinvoinnistaan huolehtivista koti- ja enenevässä määrin myös ulkomaisista 
terveysmatkailijoista: hyvinvointi tulisi liittää kokonaisvaltaisesti luontoon, 
liikkumiseen, terveelliseen ja kaikille – myös useimmille allergikoille – sopivaan 
ruokaan, mielen hiljentymiseen, kulttuuriin. Luonto matkailun vetovoimatekijänä 
voisi houkutella erilaisia asiakassegmenttejä: luontovalokuvaajia (ammattilaisia ja 
harrastelijoita); aktiivisia, liikkuvia eläkeläisiä; rauhallista luontokokemusta etsiviä; 
luontoa vähemmän tai ei ollenkaan tuntevia, mutta siitä kiinnostuneita 
kaupunkilaisia; kuntoilijoita. Toiveena oli saada uusia asiakkaita myös 
matkanjärjestäjistä, jotka etsivät uusia luontokohteita ilman kaivoksia. Lisäksi Itä-
Lappiin haluttiin eri-ikäisiä taiteista kiinnostuneita matkailijoita, jotka voisivat 
harjoitella tai työstää ideoitaan taideleireillä inspiroivissa ja kulttuurisesti 
houkuttelevissa kohteissa muiden alan harrastajien kanssa esimerkiksi 
Solovetskin luostarialueella tai Etelä-Lapin eri kohteissa. 
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Yhteenvetona voi todeta, että uusien maiden että kohderyhmien määrä on suuri. 
Uusia lähtömaita voisivat olla Aasian maat, muutkin kuin Kiina, joissa on 
potentiaalisia maksukykyisiä asiakkaita. Olisikin tärkeää löytää luotettavia 
yhteistyökumppaneita kansainvälisistä matkatoimistoista ja matkanjärjestäjistä, 
joilla on tietotaito ja markkinat. Matkailumarkkinoilla on yhä enenevässä määrin 
individuaalimatkailijoita, joiden kiinnostus tulisi saada kiinnitettyä Lapin tarjoamiin 
monipuolisiin mahdollisuuksiin luonto-, hyvinvointi- ja kulttuurimatkailussa.  
 

3.3  Matkailuteemat 
 

Yrittäjiltä ja matkailutoimijoilta kysyttiin mitä voisivat olla (uudet) teemat, joiden 
ympärille tuotteita voi rakentaa. Käytännössä kaikkien vastauksissa korostui Lapin 
luonto. Ei olekaan yllättävää, että Lapissa matkailijoita kiehtoo kyselytutkimuksen 
mukaan luonto pohjoisine maisemineen, rauha ja hiljaisuus (Yle Lappi, 4.11.2015). 
Useat matkailupalvelut liittyvät jollain tavoin luontoon – ja niin tuleekin olla. Luonto 
on vahvuutemme ja perinteisen elämäntavan muodot ovat luonteva osa 
matkailupalvelujen tuotteistusta. Luonto on loputon lähde hyödynnettäväksi niin 
”vanhoissa” ja hyviksi havaituissa perustuotteissa kuin uusissa tuotteissa ja 
palveluissa. Taulukkoon on koottu yrittäjien ideoita matkailuteemoista.  
 
Taulukko 3. Uudet matkailuteemat 
 Meri-Lappi Itä-Lappi 
Uudet teemat - meri: 

 saaristomatkailu 
 kalastusmatkailu 
 (jäiselle) merelle tehtävät 

seikkailuretket 
 risteilymatkailu (lähialueel-

la ja kv. risteilyt)  
- kulttuurihistorian hyödyntäminen 

 uittoperinne 
 puunjalostus (Laitakari) 
 kalastus 
 joppaus 

- teollisuusmatkailu, johon yhdiste-
tään vapaa-ajan palveluita 

- lenkkarimatkailu = luonto ja 
liikunta 
- 8 vuodenaikaa teemoitettuina 
- perhematkailuun uusia tuulia 
- tapahtumamatkailu 
- maaseutumatkailureitti 
- pohjoisen luonnon herääminen 
alkukesästä 
- urheilu ja liikunta 
- maastopyöräily 
- kalastus 
- poroteemoitetut ohjelmat 
- revontulien hyödyntäminen 
- kokonaisvaltainen hyvinvointi: 
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- meri- ja kalastusmatkailu 
- vanha, pohjoinen arkkitehtuuri 
- merimatkailu-charter 
- lähiruokakulttuuri; ruokamatkat 
- hyvinvointimatkat (hoidot, 
arktisista marjoista tehdyt 
hoitotuotteet) 
- kongressimatkailu 
- näyttelyt vetovoimatekijöinä 
- lintu- ja kansallispuistobongaus 
- Ikea  
 

liikunta, terveellinen ruoka, mielen 
hyvinvointi 
-terveysmatkailupaketit  50+ keski-
eurooppalaisille ja aktiivisille  
kaupunkilaiseläkeläisille  
- kalastus- ja metsästysohjelmat 
- luontoelämykset 
- synttäriyllätysohjelmat 
- monipuoliset kulttuuriohjelmat 
tarinoineen  
- Polar Circle Tour 

 
Monen haastateltavan mielestä talvisesonki on onnistuttu tuotteistamaan 
tuloksellisesti. Siitä huolimatta osa ehdotuksista liittyi talven teemoihin. Suosituimpia 
olivat revontuli- ja kelkkamatkailun kehittäminen. Lapissa kelkkareitistöt ovat 
monipuolisia ja hyvin hoidettuja. Niitä käyttävät sekä päiväkelkkailijat että pitkän 
matkan retkikelkkailijat. Huolletut levähdyspaikat ja polttoaineen jakelupisteet ovat 
edellytyksenä onnistuneen retken toteutumiselle, joten olemassa oleva infra tulisi 
ehdottomasti säilyttää. Retkikelkkailijat ovat kiitettävä asiakasryhmä, sillä he käyttävät 
paljon rahaa erilaisiin palveluihin.  Revontulimatkailuboomi on levinnyt kaikkialle 
Lappiin ja ”ketunhännän huiskauksia” on metsästetty myös Etelä-Lapin 
matkailukohteissa. Osa kansainvälisistä matkailijoista matkustaa revontulien perässä 
Norjaan. Erään yrittäjän mielestä voisimme alueina tehdä yhteistyötä luotettavien 
norjalaiskumppanien kanssa ja tarjota talviajan tuotepaketteja, joissa yhdistyvät Meri-
Lapin, Itä-Lapin ja Pohjois-Norjan vetovoimaiset tekijät. Matka voisi alkaa eri 
destinaatioista riippuen siitä, mille lentokentälle matkustajat saapuvat. Meri-Lapissa 
yrittäjät haluavat hyödyntää talvista merta, joka on erikoinen kokemus monelle 
ulkomaalaiselle. Erilaisia aktiviteetteja ja seikkailuja voisi suunnitella siellä 
tapahtuviksi. 
 
Myös kesällä Meri-Lapin näyteikkuna on pohjoinen meri. Alueen vahva 
kulttuurihistoria - uittoperinne, puunjalostus, kalastus ja joppaus – elävöityy tarinoina 
tuotteissa ja palveluissa. Niitä voi hyödyntää mm. saaristomatkailussa. Kansainväliset 
meriristeilyt pohjoiseen ovat jo nyt toteutettavissa olevia tuotteita. Teollisuusmatkailu 
on kehittyvä teema Meri-Lapissa: teollistuminen lisää majoitustarvetta Kemi-Tornion 
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alueella, uusi teknologia tuo mukanaan tutustumismatkoja ja 
teollisuuskonferensseihin tarvitaan erilaisia matkailun oheispalveluita. 
Hyvinvointimatkailun teemaan voi yhdistää useita aiheita, mm. luonto, luonnosta 
ammentavat hoitotuotteet, taide ja muu kulttuuri, hiljaisuus. Kulttuurimatkailun yhtenä 
aiheena voisi olla musiikkikurssien järjestäminen ammattilaisille yhteistyössä 
paikallisten toimijoiden kanssa. Myös näyttelyt, konsertit ja paikallinen lähiruoka ovat 
osa kulttuurimatkailua. Vanha kaupunkiarkkitehtuuri on mielenkiintoisen kulttuurinen 
aihe. Lintu- ja kansallispuistobongaus voisivat tuoda uusia asiakkaita ulkomailta.  
 
Itä-Lapin esitykset pohjautuvat vahvasti luontoon. Luontomatkailun määritelmä 
aktiviteettien kautta sopii alueidemme matkailuun: luonto toimii tuotteen 
vetovoimana ja sitä hyödynnetään tuotteessa. Se tarjoaa elämyksiä ja ympäristön 
aktiviteetin harrastamiselle. Lisäarvoa aktiviteetille tuo luontomaiseman vaihtuminen 
ympärillä (MEK, 2014).  Matkailuvuoden teemoituksessa voi hyödyntää kahdeksaa 
vuodenaikaa; se myös korostaa vuodenaikojen vaihtelua pohjoisessa. 
Lenkkarimatkailussa yhdistyvät luonto ja liikunta niin aktiiviliikkujilla, pareilla kuin 
perheillä. Alkukesän luonnon herääminen voisi houkutella luonnosta kiinnostuneita 
matkailijoita. On hyvä muistaa, että lapset ovat mahdollisia tulevia Lapin 
kävijöitämme ja siksi tärkeä asiakasryhmä. Lapsiperheiden viihtymiseksi järjestetään 
erilliset Kids week –ohjelmat. Pyöräily yhtenä aktiviteeteista ja etenkin maastopyöräily 
kasvattaa suosiotaan. Se halutaan hyödyntää myös Itä-Lapissa rakentamalla 
pyöräilyyn sopivia maastoreittejä ja kehittämällä pyöräilytapahtumia. Myös muille 
reiteille on tarvetta, esim. talviset pyöräily- ja kävelyreitit monipuolistavat liikkumista 
muuallakin kuin kävelyteillä. Etelä-Lappi on täynnä kesäisiä tapahtumia, joten 
tapahtumamatkailu teemana sopisi etenkin suomalaisille matkailijoille. Kalastus 
matkailuteemana on yhteinen Meri- ja Itä-Lapille kuten myös hyvinvointi. Hyvinvointi 
antaa loputtomat mahdollisuudet kehittämiselle ja se on yhdistettävissä moniin 
muihin teemoihin. Synttäriyllätykset sopivat teemoiksi erilaisten yrittäjien 
palvelutarjontaan, ja niiden suosio tullee kasvamaan. (Maaseutu)matkailureitti 
palvelisi individuaalimatkailijoita. 
 
Enemmistö haastateltavista haluaisi panostaa kesä-/sulan ajan matkailun 
kehittämiseen. Monen toimijan mielestä se kuitenkin on vaikeaa, huolimatta siitä, että 
tarjolla on hienoja ja monipuolisia kesätuotteita. Ongelmana onkin enemmän se, 
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miten puhutella nykymatkailijaa ja hänen Lappiin liittyviä mielikuviaan ja asenteitaan. 
Lisäksi merkittäviä tekijöitä ovat hinta ja saavutettavuus. Markkinoinnin 
suuntaaminen potentiaalisille asiakasryhmille on haastavaa. Kesämarkkinointiin 
tulee panostaa riittävän ajoissa. 
 
Matkailuteemojen toteutuksessa on tärkeää, että paikallisuus ja sen oma kulttuuri 
tulee näkyviin. Yrittäjien mielestä yksi tai kaksi ideaa olisi nostettava 
vetovoimatekijäksi. Voisivatko luonto, rajat, napapiiri, Kemijoki olla yhteisiä 
vetovoimatekijöitä tulevaa hanketta ajatellen? 
 

3.4  Tapahtumien hyödyntäminen 
 
Molemmilla alueilla järjestetään paljon tapahtumia ja niitä hyödynnetään 
matkailussa. Erityisesti kesällä tapahtumatarjonta on runsas. Kesätapahtumissa 
osallistujat ovat enimmäkseen kotimaisia. Taulukkoon on koottu merkittävimpiä 
tapahtumia alueittain. 
 

Taulukko 4. Tapahtumat alueittain 
Tapahtumat Meri-Lappi Itä-Lappi 
musiikkitapahtumat, 
festarit 
 
 
 
messut, 
teemapäivät 
 
 
 
kulttuurihistoriaan 
liittyvät 
 
 
muut 
 
 
 

- Satama Open, Kalotti Jazz and 
Blues, Pakkasukko, Öölifestivaalit 

 
 
 
- Tornion kv. markkinat, Maaseu-
dulta käsin –messut, Ämpäripää-
päivät, Metsäpäivät, Keminmaan 
ruokamessut 
 
- Mustaparta, Peräpohjolan 
markkinat, Tervolan kivikautinen 
kylä 
 
- Suviseurat massatapahtumana 
- Sampo, Lumilinna 
- urheilu- ja liikuntatapahtumat  
 

- Pyhä Unplugged, Luosto Classic, 
Yöttömän Yön festivaali,  Ruska-
Swing, Sompio Rock, maailman 
pienin jazz-tapahtuma Saijazz 
 
- Savukosken Kuivalihamarkkinat, 
Rykimäviikko ja Ei tapahdu mitään 
–viikko, Äinpäin-päivät, Kuvan-
veistoviikko, Haukiviikko 
 
- Savottapäivät, kuntien 
nimikkopäivät   
 
 
- Joulupukin liikkeellelähtö 
Savukoskelta, Yukigassen-
lumisotakisat, Giant-moottori-
kelkkakisat, Yöttömän Yön soutu, 
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tapahtumatilat, 
alueet 

 
 
- Torada, Kemin sisäsatama ja 
ranta-alue palveluineen, Rajalla-
vyöhyke 

maastomaratonit Sallassa ja 
Pyhällä 
 
- Sallan jälleenrakennusajan 
museo, Naava-opastuskeskus 

 
Isot musiikkitapahtumat nimekkäine esiintyjineen tuovat asiakkaita kohdealueille. 
Tapahtumat palvelevat alueen yrityksiä, ja haastateltujen yrittäjien mielestä toimivia, 
asiakkaita viihdyttäviä tapahtumia olisikin kehiteltävä lisää.  Pienetkin 
oheistapahtumat, olipa se esim. karaoke tai teemaruokailu, lisäävät asiakkaan 
viihtymistä ja asiakasmääriä. Teemallisten tapahtumien yhteydessä voivat yrittäjät 
halutessaan hyödyntää teemaa myös omissa palveluissaan tai kehittämällä pieniä 
oheistapahtumia, esim. Kemijärven Haukiviikolla ravintolat tarjoavat haukiruokia, 
kaupoissa voi nostaa esille erityisesti kalastamiseen liittyviä tuotteita tai joku voi 
tarjota lyhyitä kalastusretkiä ym. Eräs yrittäjä ideoi erilaisia tapahtumia: 
rospuuttofestarit, lättähattumatkat, resiinaralli, matkailijoille järjestettävät tekemisen 
työpajat tapahtumissa tai lomapaikassa. Sallassa työpaja-ajatusta on toteutettu 
sesonkiaikoina: Rajakievarissa lomalaiset ja paikalliset pääsevät opettelemaan 
rieskan tai kampanisujen leipomista.  
 
Tapahtumat tulee huomioida riittävän aikaisin markkinoinnissa, jotta asiakkaan 
kiinnostus saadaan herätettyä. Musiikki- tai urheilutapahtumilla voi olla iso 
markkinallinen arvo koko alueelle, kun mukaan saadaan median edustajia. Aika ajoin 
kannattaa tarkastella onko tapahtuman konsepti ja tuotteistus edelleen toimiva vai 
kaipaako se päivitystä. Yleensä tapahtumat houkuttelevat suomalaisia asiakkaita; 
kansainvälisten asiakkaiden matkustusmotiivina ne eivät toimi.  
 

3.5  Markkinointi- ja myyntikanavat 
 
Sosiaalinen media on tämän päivän sana markkinoinnissa ja myynnissä. Sen 
vaikutuksesta perinteinen lehtimainonta on huomattavasti vähentynyt. Kaikilla 
yrittäjillä on omat kotisivut ja lähes kaikilla myös facebook-sivu. Etenkin facebookia 
pidetään joustavana ja nopeana tapana markkinoida yrityksen tuotteita, tapahtumia 
tai tarjouksia. Sen avulla saa helposti ja nopeasti tietoa käyttäjistä sekä palautetta 
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asiakkailta. Myyntiä ja markkinointia toteutetaan myös perinteisesti puhelimitse ja 
sähköpostitse.  
 
Monet yrittäjät ovat jäsenenä alueensa matkailuorganisaatiossa, joka hoitaa alueen 
yhteisen markkinoinnin, vastaa matkailusivuista sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin 
messuhin osallistumisesta sekä toimii yhteistyöelimenä muihin 
matkailuorganisaatioihin. Media- ja tutustumismatkojen järjestäminen on toimiva ja 
tehokas keino markkinoida ja myydä kohteita. Haastattelujen perusteella yrittäjät ovat 
mielellään mukana tällaisissa järjestelyissä.  
 
Nykypäivän matkailijat etsivät tietoa matkoista netistä ja useimmiten myös varaavat 
matkansa itse. Onkin vaikea kuvitella matkailukohdetta ilman mahdollisuutta varata 
palveluja suoraan verkosta. Omaa myyntikanavaa pidetäänkin parhaimpana – 
asiakkaille voi myydä myös oheispalveluja - mutta kansainvälisen näkyvyyden vuoksi 
esim. majoitusyrittäjät hyödyntävät verkkokauppojen palveluita, joista yleisimpiä ovat 
esim. hotels.com tai booking.com. Omatoimimatkailun kasvaminen puoltaa 
markkinoinnin suuntaamista yhä enemmän nettiin yksittäisille kuluttajille.  
 
Merkittävä markkinointi- ja myyntikanava ovat kotimaiset ja ulkomaiset 
matkanjärjestäjät ja matkatoimistot. Heillä on oman asiakaskuntansa tuntemus, 
myyntikanavat ja kontaktit muihin toimijoihin. Uusien asiakasryhmien ollessa 
kyseessä heidän kauttaan saadaan myös ensikäden tieto asiakkaiden kulttuurin 
peruspiirteistä, tavoista, toiveista ja mahdollisista järjestelyistä, jotka tulee huomioida 
heidän viihtymisessään. Joku yrittäjistä totesikin, että suoramyynnin loppuasiakkaille 
hoitaa ilman muuta matkanjärjestäjä ja yrittäjä itse voi keskittyä tuotteeseen. 
 
Huolimatta sosiaalisen median tärkeydestä, yrityksiä markkinoidaan edelleen myös 
esitteillä. Nykyään ehkä panostetaan enemmän yhteismarkkinointiin, esim. palvelu- 
ja teemaesitteisiin. Unohtaa ei sovi perinteistä puskaradiota, joka nykyaikanakin 
toimii tehokkaasti! 
 
Yhteenvetona voi todeta, että sosiaalinen media on merkittävin kanava tämän päivän 
markkinoinnissa ja myynnissä, ja yrittäjät ovat sen kiitettävästi oivaltaneet. 
Omatoiminen tiedon etsintä ja varausten tekeminen verkossa edellyttää jatkossakin 
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yhä parempaa yritysten ja palvelujen näkyvyyttä. Kun halutaan edistää kansainvälistä 
näkyvyyttä, on tärkeää huolehtia myös siitä, että kotisivujen kieliversiot ovat 
laadukkaita käännöksiä. Sosiaalisessa mediassa myös hakusanoilla on merkitystä. in 
Tutkimuksen mukaan ylivoimaisesti etsityimmät aiheet ulkomaalaisten tekemissä 
matkailuaiheisissa nettihauissa Suomesta ovat revontulet sekä luontokokemukset 
kuten järvet, metsät, kansallispuistot ja jäätiköt. Luontoelämysten jälkeen tulivat 
paikallinen ruokakulttuuri sekä talviurheilu (Visit Finland, 2015).  Matkailuyrittäjille 
merkittäviä kanavia ovat myös suorat yhteydet matkanjärjestäjiin ja matkatoimistojen 
edustajiin.  
 

3.6  Koulutustarpeet 
 
Yrittäjien tärkein resurssi on aika. Osallistuminen koulutuksiin voi olla hankala 
toteuttaa huolimatta siitä, että koulutustarpeita saattaa olla. Tarve koulutukseen on 
usein riippuvainen yrityksen koosta sekä työntekijöiden ja yrittäjän omasta 
koulutustaustasta.  
 
Yleisimmät tarpeet olivat seuraavat: 

 (täsmä)kielikoulutus, kulttuuri- ja tapatietous, kielivaihtoehtoja oli useita 
 uudet asiakkuudet, esim. Kiina + tapa ostaa tuotteita, tavoitettavuus 
 asiakaspalvelu ja markkinointi, kv. markkinointi 
 palvelujen tuotteistaminen, paketointi, hinnoittelu ja laatu, tuotetestaus 
 tapahtumakoulutus  
 somen keinot markkinoinnissa, imagomarkkinointi 
 matkailuun vaikuttavat ajankohtaiset asiat sekä matkailun sopimukset ja 

lainsäädäntö 
 verkostoituminen ja verkostossa toimiminen 
 ennakointi matkailussa 

 
Sekä Meri-Lapissa että Itä-Lapissa koulutustarpeita kartoitetaan muidenkin tahojen 
toimesta. Mikäli tulevassa hankkeessa järjestetään koulutuksia, on kannattavaa 
tehdä yhteistyötä muiden koulutusta järjestävien tahojen kanssa päällekkäisyyksien 
välttämiseksi. Jotta yrittäjät pystyvät osallistumaan koulutuksiin, niiden tulisi olla 
tietoiskumaisia, kestoltaan lyhyitä mutta tehokkaita. 
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3.7  Saavutettavuus ja mahdolliset parannusehdotukset 
 
Lapin matkailussa saavutettavuus etenkin lentoteitse on jo vuosien ajan ollut 
keskeinen kysymys. Esiselvityksessä kartoitimme alueelliseen saavutettavuuteen 
liittyviä ongelmakohtia, joskin keskusteluissa käytiin läpi niin valtakunnallisia kuin 
paikallistasonkin ongelmia. Mikäli pitäydytään alueellisen eli matkailualueiden 
välisen saavutettavuuden näkökulmassa, ovat mahdollisuudet nopeasti todettu. 
 
Käytännössä ainoa toimiva julkinen yhteys muodostuu junayhteydestä Kemin ja 
Rovaniemen kautta Kemijärvelle ja sitäkin osa yrittäjistä piti haastavana 
aikataulujensa vuoksi. Jotta esimerkiksi yhteinen tuotepaketti kansainvälisille 
asiakkaille voitaisiin toteuttaa, tulisi VR ehdottomasti saada mukaan yhteistyöhön. 
Kansainvälisten asiakkaiden kannalta kuljetusten, järjestetäänpä ne miten tahansa, 
tulee olla osa matkapakettia sujuvuuden takaamiseksi. Kotimaisille matkailijoille, ja 
miksei myös omatoimisille ulkomaisille matkailijoille, VR voisi tarjota esim. 3-4 
vuorokauden lomapassia, johon voi yhdistää jatkokuljetuksen bussilla.  
 
Yrittäjät pitivät erittäin tärkeänä, että olemassa olevat juna- ja lentoyhteydet saadaan 
säilytettyä. Mahdollinen matkailuyhteistyö alueiden välillä voisi kysynnän ansiosta 
parantaa myös itä-länsi –poikkiliikenteen yhteyksiä. Logistiikan tulee toimia, jotta 
asiakkaille yleensäkin voi myydä matkailutuotteita ja -palveluita. Tieverkostoa 
pidettiin automatkaajan näkökulmasta hyvänä.  
 
Jos tarkastellaan saavutettavuutta yleensä, alla on lueteltu tärkeimmät huomiot: 

- ulkomaisten asiakkaiden saamiseksi lentoyhteydet Lappiin toimiviksi  
 esim. osacharterit, jolloin Helsingin kautta Lappiin lentävät matkailijat 
kootaan yhteen koneeseen - aikataulutusten vähäisillä muutoksilla saadaan 
Lapin matkailua suosivia toimivia yhteyksiä 

- Aasian matkailun kasvaessa ongelmia on ilmennyt myös lentojen 
saatavuudessa Aasiasta Eurooppaan 

- VR:n näkyvyyttä ulkomaille suunnatussa matkailumarkkinoinnissa on 
parannettava tiedon lisäämiseksi 

- VR:n hinnoittelu (liian) korkealla tasolla 
- Lapin matkailussa hyödynnettävä myös Luulajan lentokenttää  
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- Ely-keskuksen kanssa neuvoteltava lentokenttävuorot maakuntiin 
 
Lapissa on meneillään ainakin kaksi isoa hanketta, joissa käsitellään 
saavutettavuutta. Koska liikenneyhteyksiä edistetään jo monilla tahoilla eikä tässä 
hankkeessa tullut esille aiemmasta poikkeavia seikkoja, ei suunniteltua liikenteen 
kehittämissuunnitelmaa katsottu tarpeelliseksi.  
 
 

3.8  Yhteistyö ja verkostoituminen, hankkeen hyödyt 
 
Meri-Lapin ja Itä-Lapin yrittäjiltä tiedusteltiin, ovatko he kiinnostuneita yritysten 
välisestä yhteistyöstä. Harva yritys oli tehnyt keskenään yhteistyötä aiemmin, 
muutamilla yrittäjillä oli jonkin verran siitä kokemusta. Yrittäjät molemmin puolin 
Lappia suhtautuivat ajatukseen hieman oudoksuen, äkkiseltään se tuntui joidenkin 
mielestä jopa teennäiseltä. Toisaalta ”se on ajatuksena ok, mutta ei tällä hetkellä 
etusijalla”. Jotkut sanoivat suoraan, että oman yrityksen pyörittämisessä on ihan 
riittävästi tekemistä. Molemmilla alueilla suhtauduttiin myös epäuskoisesti yhteistyön 
toteutumiseen, ”sillä omalla alueellakaan ei ole kiinnostusta tehdä mitään yhdessä”.  
 
Suhtautuminen mahdolliseen yhteistyöhankkeeseen oli vaihtelevaa, joskin 
enemmistö oli ”varovaisen myönteinen” tai osa jopa ilmoitti suoraan olevansa valmis 
lähtemään mukaan. Tarkempaa tietoa hankkeesta tarvitaan ja tärkeätä onkin, että 
yrittäjät voivat vaikuttaa sen sisältöön ja toimenpiteisiin jo suunnitteluvaiheessa ja 
mikäli tuntevat sen omakseen, samalla myös sitoutua siihen.  
 
Mitä yrittäjät voisivat saada yhteistyöstä hankkeessa? Yrittäjät haluavat, että 
hankkeessa tehdään konkreettista, yrittäjiä lähellä olevaa työtä matkailuelinkeinon 
kehittämiseksi ja asiakkaiden saamiseksi alueille.  
 
Hankkeessa tulee 

- tehdä Meri-Lappia ja Itä-Lappia tai laajemminkin koko Lappia/kalottia 
tunnetuksi  positiivinen näkyvyys ja monipuolinen kuva Lapista 
potentiaalisille asikkaille 
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- saada näkyvyyttä yrityksille; lopullisena tavoitteena on lisätä yritysten 
asiakasmääriä ja viipymää Lapissa 

- luoda uusi yhteistyömalli ja -verkosto toisten yrittäjien kanssa (koti- ja 
ulkomaalaiset) ja rohkaista pienyrittäjiä toimimaan isompien yritysten kanssa   

- saada näkyvyyttä alueen erityistuotteille ja –palveluille (muille kuin 
matkailutuotteille)  

- kehittää ja testata uusia/uusi kesämatkailutuote Visit Finlandin teemojen 
pohjalta 10–20 henkilön ryhmille tai yksittäisille matkailijoille; tuotteilla oltava 
hyvä mielikuva, tavoitettavuus ja hinta  

- virittää Meri- ja Itä-Lapin matkanjärjestäjäyhteistyötä 
 
Yrittäjät puolestaan voisivat panostaa hankkeeseen aikaansa, osa myös pienen 
summan omaa rahaa sekä tarvittaessa työpanostaan (eri alojen asiantuntijuus, 
projektinhallintataidot, muut erityistaidot). Jotkut ovat valmiita lähtemään mukaan 
heille sopivaan koulutukseen tai antamaan käyttöön omat kontaktiverkostot.  Lisäksi 
osallistuminen Lappiin järjestettäviin media- ja tutustumismatkoihin kiinnostaa 
yrittäjiä.  
 
Hankkeen tulisi yrittäjän kannalta olla mahdollisimman tuloksellista toimintaa: 
"nopea, tehokas ja ketterä" eli nopea tuotekehitys, ketterästi testaamaan ja jos tuote 
havaitaan hyväksi, tuote ulos.  
 
Tapaamisissa syntyi ajatuksia, jotka sopivat materiaaliksi hankesuunnitteluun sekä 
toimenpiteiksi varsinaiseen hankkeeseen. Alla ovat ajatukset ja ideat 
yhteenkoottuina: 

- hankkeen ydinidea on mietittävä tarkasti ja mentävä sitä kohti toteutuksessa 
- asiakasryhmien ja kohdemarkkinoiden määrittely 
- markkinatoimenpiteiden suunnittelu 
- yrittäjien verkosto luodaan yhteisissä tapaamisissa ja tutustumalla toisten 

tuotteisiin ja palveluihin; miten verkostoa voisi hyödyntää yhdessä ja erikseen? 
- yhteistyötä myös muiden hankkeiden kanssa, esim. Visit Arctic Europe –hanke 

Lapissa ja Luulajan matkailuhankkeet; mielellään myös Luulajan 
matkailutoimijoita mukaan hankkeeseen 
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Rovaniemen osallistuminen hankkeeseen riippuu matkailuyrittäjistä: mikäli he 
kiinnostuvat hankkeesta, myös Rovaniemen matkailuorganisaatiot ovat valmiita 
tulemaan mukaan.  
 

 

4. Pohdintaa kyselystä  
 
Lapin matkailustrategia 2015–2020 korostaa pk-yritysten kansainvälistymistä, 
verkottumista ja strategista kumppanuutta. Ympärivuotinen matkailu on yhteisen 
työn tulos. Vaikka ajatus Meri- ja Itä-Lapin välisestä matkailuyhteistyöstä aluksi 
oudoksutti yrittäjiä, oleellisempaa olisi ajatella, että yhdessä olemme enemmän ja 
voimme tarjota myös matkailijoille enemmän. Tulevaa hanketta ajatellen on tärkeää, 
että yrittäjät tietävät mihin he lähtevät mukaan ja mitä heiltä odotetaan. 
Sitouttaminen voi tapahtua osallistumalla hankkeen sisällön ja toimenpiteiden 
suunnitteluun. 
 
Haastattelujen perusteella hankkeessa tulisi keskittyä perusteellisesti yhteen tai 
kahteen teemaan. Luonto, hyvinvointi ja kulttuuri olivat pääteemoja haastatteluissa. 
Alueiden (erilainen) luonto on tärkein vetovoimatekijä: sen alle voi rakentaa 
monipuolisen ohjelmatarjonnan, joka on varioitavissa eri asiakasryhmien toiveiden 
mukaiseksi.  
 
Lapissa hyvinvointimatkailu ammentaa voimansa luonnosta. Lappilaisessa 
hyvinvointimatkailussa tulisi keskittyä oman elämäntapamme ja 
luontoympäristömme tuotteistamiseen. Sen elementtejä ovat puhtaus, hiljaisuus, 
kaunis luonto ja luonnossa liikkuminen. Kun näihin lisätään sauna, puhdas ruoka, 
rentoutuminen, tila ja valo, koossa on hyvinvointimatkailun perustarjonta, Finrelax®. 
MEK:n määritelmässä hyvinvointimatkailu tuottaa matkailijalle fyysistä ja psyykkistä 
hyvää oloa vielä matkan päätyttyä ja se ylläpitää terveyttä ja edistää elämänvireyttä. 
(Hyvinvointimatkailustrategia kansainvälisille markkinoille 2014–2018). Hyvinvointi 
teemana on hyödynnettävissä matkailun eri osa-alueilla. Kotimaisten ja ulkomaisten 
asiakasryhmien erilaiset tarpeet tulee huomioida palvelutarjonnassa. 
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Joulupukki Lapin tunnetuimpana lähettiläänä tulee hyödyntää vuodenajasta 
riippumatta. Meri- ja Itä-Lapille yhteisiä, osin vastakkaisiakin, tekijöitä ovat mm. raja 
(avoin – suljettu), napapiiri, Kemijoki (Savukoskelta Kemiin). Ne ovat vaikuttaneet 
vahvasti alueiden kulttuuriin ja elämänmuotoon. 
 
Haastatteluissa esiin tulleita tuoteideoita ovat esim. kansainvälisille matkailijoille 
markkinoitava 4-5 vrk:n Polar Circle Tour -rengasmatka, joka yhdistää Meri- ja Itä-
Lapin sekä Rovaniemen kohteita kattavine palveluineen. Kotimaisia asiakkaita 
puolestaan voisi houkutella VR:n lomapassi, johon sisältyy kohteita Meri- ja Itä-
Lapissa.   
 
 
5 Esiselvityksen hyödyntäminen (29.2.2016, Aila Ryhänen)  
 
 

5.1 Työpaja ja sen tulokset   
 
Tarkoituksena oli pitää lopuksi alueiden yrittäjille työpaja. Koska hankkeen aloituksen 
viivästymisen vuoksi haastatteluiden tulokset tulivat marraskuussa juuri kiireisimmän 
matkailusesongin alussa, monelle yrittäjälle sopivaa päivää ei työpajalle löydetty. 
Työpaja korvattiin 9.12. pidetyllä Kemin ja Kemijärven välisellä videoyhteydellä, jotta 
mahdollisimman moni pääsisi mukaan yrittäjille vaikeasta ajankohdasta huolimatta. 
Tilaisuuteen osallistui 9 henkilöä, joista yrittäjiä oli 4 ja loput olivat julkisen puolen 
edustajia ja matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja. Tapaamisessa käytiin läpi 
yrittäjäkyselyn tulokset ja keskusteltiin matkailun kehittämisyhteistyön jatkamisesta 
tehdyn selvityksen pohjalta.  
 
Yhteiseksi kehittämisteemaksi valikoitui vesistömatkailu lähinnä sulan veden aikaan. 
Konkreettisesti alueita yhdistäväksi teemaksi valittiin Kemijoki, jossa yhdistyy luonto 
ja siihen liittyvät aktiviteetit sekä esimerkiksi kulttuuri ja historia. Kemijoen vartta 
varsin tarkasti seuraillen reitin pituus mereltä Rovaniemen Auttin ja Savukosken 
kautta Sallan latvavesille on noin 400 kilometriä, ja lyhimmillään päätepisteiden 
välinen tiematka on alle 300 kilometriä. Kemijoen varrella jo olemassa olevat monet 
erilaiset matkailukohteet, maisemat ja luonto itsessään, aktiviteetit, liikenneinfra sekä 
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taajamat antavat hyvä pohjan Ruotsin rajalta Venäjän rajalle Lapin poikki kulkevan 
jokireitin kehittämiselle. Lisäarvoa tuo se, että selkeästi matkailuun profiloituvaa jokea 
ei Suomessa ole. Tärkeä etappi reitillä on Rovaniemi, jonka matkailun edustajat ovat 
mukana keskustelussa. Myös Kantalahti on kiinnostunut vesistömatkailun 
kehittämisessä. Matkailuteemojen kehittämiskohteiksi valittiin alustavasti uitto ja 
kauppa, joista molemmista löytyy alueelta kohteita. 
 
Tärkeä askel matkailujoki-teeman kehittämisessä on laatia paperisena ja 
virtuaalisesti saatavilla oleva kartta.  
 
1. pienryhmä: Suunnittelua jatkettiin pienryhmässä videoyhteydellä 10.2. Palaveriin 
osallistui julkisen matkailun kehittäjätahon edustajia Meri-Lapista, Itä-Lapista ja 
Rovaniemeltä. Erillisistä teemoista luovuttiin. Kemijoki-kartan tulisi olla yrittäjien itse 
päivitettävissä niin, että se pysyy hyvin ajan tasalla. Toimiva esimerkki löytyy 
e75lapland-sivustolta. Suunnittelua jatketaan videoneuvottelulla 1.3.   
   
  

5.2. Toimintasuunnitelma 
 
Edunvalvonta matkailulle tärkein yhteyksien ylläpitämiseksi jatkuu sekä alueilla että 
koko Lapin yhteistyössä. Erillistä suunnitelmaa ei tarvita.  
 
Itä-Länsi-yhteistyöstä noussutta konkreettista Kemijoki-teemaan aletaan työstää 
pienryhmässä niin, että sen ympärille saadaan alusta asti konkreettisesti yrityksiä 
hyödyntäviä toimintoja. Pienryhmässä on sekä yrittäjien että julkisen puolen 
matkailukehittäjien edustajia Meri-Lapista, Itä-Lapista ja Rovaniemeltä. 
Hankerahoitusta tullaan hakemaan sen mukaan, miten kehittämistarpeet ja 
hankerahoitus parhaiten vastaavat toisiaan.     
 
Lapin liiton matkailuasiantuntijan mukaan Kemijoki - matkailujoki sopii erittäin hyvin 
Lapin matkailun kehittämistarpeisiin. Matkailujoen kehittäminen voidaan nähdä 
prosessina, johon sisältyy eri vaiheissa useita erilaisia projekteja. Lähtökohtana ovat 
yrittäjien tarpeet ja alueiden välinen yhteistyö.  
 



            

 
 

 

20 
 

 
 
LÄHTEET: 
 
Jutila ja Hakkarainen, 2015: Hyvinvointia meillä ja muualla 
Lapin liiton matkailutilastot I-VIII, 2015, www.lapinliitto.fi 
Luiro, 2015: Lapin matkailustrategia 2015-2020  
MEK, 2014: Finrelax, www.mek.fi/tuoteteemat-ja-
tyokalut/tuoteteemat/hyvinvointimatkailu/ www.visitfinland.fi/finrelax-konsepti 
MEK, 2014: Hyvinvointimatkailustrategia kansainvälisille markkinoille 2014–2018 
MEK, 2014: Kesän luontoaktiviteettien kehittämisstrategia 2015–2018 
MEK, 2014: Modernit humanistit työkirja 
Visit Finland, 2015: Luonnonihmeet Suomen valtti nettihakujen perusteella. 
www.visitfinland.fi/news/luonnon-ihmeet-suomen-valtti-nettihakujen-perusteella  
Yle Lappi, 4.11.2015: Kysely: Lapissa lomailleet aikovat uudestaan pohjoiseen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET: 
 
Liite 1. Haastateltaville lähetetty taustatiedote kysymyksineen. 
 
ITÄ-LÄNSI –MATKAILUYHTEISTYÖN ESISELVITYS  
17.8. – 16.11.2015  
 
Meri-Lapissa kiinalaiset matkailijat ovat suurin ulkomaalainen asiakasryhmä, Suomutunturi on 
avautumassa uudelleen, Sallatunturissa alkavat mittavat matkailuinvestoinnit, Rovaniemi on yksi 
matkailuliikenteen solmukohdista. Matkailussa tapahtuu, miten Itä-Lapin ja Meri-Lapin 
matkailuyrittäjät voisivat hyötyä yhteistyöstä?  

http://www.lapinliitto.fi/
http://www.mek.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/hyvinvointimatkailu/
http://www.mek.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/hyvinvointimatkailu/
http://www.visitfinland.fi/finrelax-konsepti
http://www.visitfinland.fi/news/luonnon-ihmeet-suomen-valtti-nettihakujen-perusteella
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Esiselvityksessä kartoitamme edellytyksiä Itä-Lapin ja Meri-Lapin pk-yritysten väliselle alueelliselle 
yhteistyölle. Millainen yhteistyö matkailutoimijoita kiinnostaa ja mihin he voisivat sitoutua? Mihin 
yhteistyöllä tähdätään? Voisiko verkostoituminen ja yhteistyö tuoda jotain uutta omaan yrittämiseen? 
Millaisia koulutustarpeita yrittäjillä on?  
 
Saavutettavuus tukee matkustajavirtojen kasvua, mutta millaisia konkreettisia kehittämiskohteita 
matkailuliikenteessä on? Saavutettavuuden osalta kartoitetaan alueen sisäisen matkailuliikenteen 
ongelmakohtia ja uusia mahdollisuuksia. Lisäksi kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia Rovaniemen 
matkailutoimijoiden kanssa.  
 
Esiselvityksen perusteella laaditaan toimintasuunnitelma matkailuyhteistyön kehittämiseksi alueiden 
välillä. Se tulee olemaan pohjana suunnitteilla olevalle Lapin ja Murmanskin alueen väliselle 
lähialuehankkeelle, jonka pääteemat ovat logistiikka ja matkailu.  
 
Kysymykset  
1. Mistä tulevat nykyiset matkailijat? Onko sinulla kv. asiakkaita?  

2. Keitä voisivat olla uudet kohderyhmät?  

3. Mikä matkailuteema sinua kiinnostaa?  

 

4. Mitä alueesi tapahtumia voisit hyödyntää tuotteissasi/palveluissasi?  

5. Millaiset myyntikanavat sinulla on käytössäsi?  

6. Millaisia kehittämiseen liittyviä koulutustarpeita sinulla on?  

7. Onko alueen sisäisessä saavutettavuudessa ongelmakohtia?  

8. Miten yhteyksiä voisi parantaa?  

9. Mitä hyötyä hanke voisi sinulle antaa?  

10. Miten olet valmis panostamaan mahdolliseen jatkohankkeeseen?  

 
 
 
 
 
Liite 2. Lista haastatteluissa mukana olleista yrityksistä 

 

ITÄ-LAPPI 

SALLA (10) 

 Heli Karjalainen, Matkalle Sallaan ry 

 Tarja Mattila, Sallan Poropuisto 

 Jussi Seppänen, Sallainen Caravan 

 Rauni Ruokamo, Holiday Club/hotelli Revontuli 

 Kari Koskimaa, Salla Ski Resort 

 Tauno Luukinen, Sallan Rautatori/Sallan yrittäjät 
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 Teresa Lindström, K-Market Puolukka 

 Irene Kärkkäinen, Keloravintola 

 Tarja Virkkula, Sallatunturin Tuvat 

 Hannu Nikka, Sallatunturin Yksityismökit 

SAVUKOSKI (4) 

 Esa Heinäjärvi, K-Market Heinäjärvi/Savukosken yrittäjät 

 Pentti Jokiperä, Loma-Joosula 

 Seija Niemeier, Tulppion majat 

 Jukka Hirvonen, Kairiver + Lapland Safaris  

KEMIJÄRVI (8) 

 Päivi Valle, Paapero 

 Susanne Tepponen, Susa’s Bistro 

 Kaija Saariniemi, hotelli Mestarin Kievari 

 Ilkka Iso-Heiko ja Ann-Christine Lampela, Kemijärven matkailuyhdistys 

 Marko Rautaparta, Rautaparta Oy 

 Pirkko Mäkelä-Haapalinna, Ilkka Haapalinna, PMH Design 

 Johanna Korkeaoja, Arctic 8  Seasons 

 Soile Matero, Kemijärven Kehitys Oy 

PYHÄ-LUOSTO (8) 

 Juhani Korpela, Jänkäkoira 

 Anu Summanen, Pyhä-Luoston matkailuyhdistys 

 Heidi Martikainen, PyhäHippu 

 Pekka Kuusisto, hotelli Luostotunturi 

 Urpo Haapalainen, Pyhän Asteli 

 Antti Keskitalo, Lucky Ranch 

 Eero Fisk, Kairankutsu 

 Raimo Haikonen, Pyhä Safaris 

MERI-LAPPI (20) 

 Teija Mikkola, Meri-Lapin Matkailu Oy 

 Kimmo Knuuti, hotelli Cumulus 

 Niina Pekkala, hotelli Merihovi 

 Hanna Kinnunen, hotelli Olof 

 Olli Ahonen, Purjelaiva Katariina/Jähti 

 Ilkka Yli-Öyrä, Kalli 

 Päivi Koskela, Keikka & Kaffila, Lapinmeren melontakeskus   

 Ville Mankkinen, Kemin kaupunginorkesteri   

 Tomi Sipola, Kemin Matkailu Oy    

 Oskar Van Ieperen, Lapland Gateway    

 Maikku Helistö, Lapponia Safaris    

 Mauri Markkanen, Maukka-Peikko Tmi   
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 Matti Lehto, NET-matkat  

 Raisa Junes , Pappilan pehtoori   

 Jorma Sankala, Park Hotel Tornio Oy    

 Arto Ponkala, Puotikarin vierassatama 

  Simojoen Lohiranta    

 Irina Louste, Taxari Travel Agency    

Matti Alatalo, Tervolan kunta ja River Bank Oy, Tervolatalo, Tervolan Mylly 

Jukka Auraneva, Toranda  

ROVANIEMI (2) 

 Tuula Rintala-Gardin, matkailupäällikkö, Rovaniemen kaupunki ja 

 Sanna Kärkkäinen, toimitusjohtaja, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy 


