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KO202 Salla Gate –Tourism and Business partnership –hanke  
 

 
1. Hankkeen tavoitteet ja odotetut tulokset 

 
Salla Gate -hanke on ollut lähialue- ja kehittämishanke, jossa keskityttiin rajanylittävän 
elinkeinoyhteistyön kehittämiseen kahdella toimialalla: matkailualalla ja kaivosteollisuutta 
palvelevalla toimialalla. Suomesta hankkeessa olivat mukana Itä-Lapin kuntayhtymä (pääpartneri), 
Kemijärven kaupunki ja Sallan, Savukosken sekä Pelkosenniemen kunnat. Venäjällä partnereita olivat 
Etelä-Kuolan Kirovskin ja Apatiitin kaupungit sekä Kantalahden, Kovdorin ja Turjan piirit. 
Yhteistyöosapuolet olivat Murmanskin alueen hallitus (Talouskehitysministeriö), Murmanskin alueen 
teollisuus-, ekologia- ja luonnonvarojen käyttökomitea, Polarnye Zorin kaupunginhallinto, 
Kantalahden kaupunginhallinto, Alakurtin kylähallinto, Lovozeron piirihallinto, Louhen piirihallinto 
MRIBI (Apatityn Yrityshautomo), Haaparannan kunta, Ruotsi, Barents Road Yhdistys, Ruotsi, 
Sodankylän kunta, Naturpolis Oy, Matkalla Sallaan ry, Pyhä-Luoston Matkailuyhdistys ry, Suomu-
Kemijärvi Matkailu ry, Barentskeskus Finland Oy, Rovaniemen Kehitys Oy, Lapin kauppakamari, 
Pohjoinen kauppa- ja teollisuuskamari (Murmansk), Pohjoinen tullipiiri, Murmanskin alueen 
eteläosien kaupunkien ja kuntien työvoimahallinnot ja Itä-Lapin työvoima- ja elinkeinotoimisto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Kuva 1: Salla Gate–hankkeen partneri ja kumppanuusalue (keltaisella)  

 
Hanke sai rahoituksen Kolarctic ENPI CBC – ohjelmasta. Kokonaissumma oli 1 993 251 euroa, josta 
investointien osuus oli 320 618 euroa.  
 
Hankkeen kohderyhmät olivat:  
 
- Matkailualalla toimivat yritykset ja henkilöt ja sitä tukevat yhteistyö- ja edunvalvontatoimijat sekä 
siihen vaikuttavat viranomaiset 
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- Kaivosteollisuutta palvelevalla alalla toimivat yritykset ja henkilöt ja sitä tukevat kunnalliset ja 
valtiolliset yrityspalveluyksiköt sekä siihen vaikuttavat viranomaiset 
 
Hankkeen toiminta-aika oli 3.4.2012 - 2.4.2015.  
 
Hankkeen tavoitteena oli luoda toimiva elinkeinotoimijoiden yhteistyöverkosto, jonka puitteissa 
lisätään rajanylittävää elinkeinoyhteistyötä kahdella painopistetoimialalla: matkailussa ja 
kaivosteollisuutta palvelevalla alalla. Hankkeessa edistettiin konkreettisella tavalla rajayhteistyötä 
valituilla kahdella toimialalla:  
 
matkailualalla  
 
• tukemalla hankkeen resurssien puitteissa kunkin hankepartnerin alueella 

toteutettavia, rajayhteistyön kannalta tärkeitä investointeja 
• lisäämällä eri koulutus- ja seminaaritapahtumilla matkailuyrittäjien verkostoitumista ja 

yhteistyötä 
• luomalla yhteisiä matkailutuotepaketteja kumppanuusalueelle 
 
kaivosteollisuutta palvelevalla alalla  
 
• tukemalla pienehköllä rahatuella kolmea yrityshanketta, joilla on toimijoita 

kumppanuusalueella molemmin puolin rajaa 
• kouluttamalla kaivosteollisuutta palvelevien yritysten edustajia rajanylittävän 

yhteistyön vaatimissa taidoissa 
• valmistamalla kumppanuusalueen yrityksiä osallistumaan yhteistyössä (liittoutumana) 

kaivosteollisuutta palvelevan alan tarjouskilpailuihin 
 
Kehittämistyön odotetut tulokset 
 
Tarkoitus oli, että hankkeen päätyttyä kumppanuusalueella olisi toiminut useita yrityksiä, jotka 
tuottavat palveluja rajat ylittävän taloudellisen yhteistyön tarpeisiin matkailussa ja kaivosteollisuutta 
palvelevalla alalla sekä niihin liittyvien palvelujen kuten logistiikan ja liikenteen aloilla. Hankkeella 
haluttiin parantaa erityisesti seuraavia asioita:  
 

I. kumppanuusalueen yrityspalveluja, jotka edistävät rajanylittävää yhteistyötä 
II. käytännön rajayhteistyön vaatimaa osaamista yrittäjien, työntekijöiden ja muiden 

toimijoiden keskuudessa kumppanuusalueella. 
III. kumppanuusalueen näkyvyyttä ja tietoisuutta matkailumarkkinoilla  
IV. yhteistyötaitoja ja yritysten välistä verkostoitumista rajan ylittävällä tasolla 

kaivosteollisuutta palvelevalla alalla  

 
Perimmäinen tavoite oli parantaa kumppanuusalueella asuvien ihmisten mahdollisuuksia saada 
mielekästä työtä ja hyviä palveluja 
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2. Hankkeen toimenpiteet 
 

2.1. Yrityspalvelujen kehittäminen kumppanuusalueella (TAVOITE I)  
 
 
Ensimmäisessä tulostavoitteessa piti toteuttaa:  
 

2.1.1 Rajanylittävän yritystoiminnan tukitarpeiden selvitys (ks. 1.1 hankesuunnitelmassa) 
 
Hankehenkilöstö selvitti yritystoiminnan tukitarpeet keskustelemalla säännöllisesti koko hankkeen 
aikana yhteistyöosapuolten kanssa ja osallistumalla kolmena vuotena kesäkuun alussa 
järjestettävään ja yritystoiminnalle suunnattuun Barents Réunion-konferenssiin. Tarkemman 
selvitystyön yritystarpeista tekivät hankkeen rajayhteistyökonsultit. Suomalaisten konsulttien 
laatimasta raportista ilmeni seuraavat koulutusta koskevat tukitarpeet:  
 
• Yrityskohtaista valmennusta/neuvontaa vienti- ja yhteistyöasioissa Venäjän suuntaan 

(mahdollisimman konkreettista, esim. klinikkamuotoisesti, vaikkapa teemanimellä 
”Rajaklinikka”) 

• Miten venäläisiä asiakkaita palvellaan?  
• Sähköinen markkinointi (kotisivut ja niiden optimointi, web-sivumainonta, sosiaalinen 

media) 
• Palveluvenäjä – kielikoulutusta 
• Venäläinen liiketoimintakulttuuri 
 
Venäläinen konsultti totesi sen sijaan, että yhteistyötoiminnassa yritykset käyvät läpi erilaisia 
vaiheita: 
 

o Suhteiden puuttuminen. Yritykset elävät omavaraisessa tilassa ja identifioivat itsensä 
etupäässä osaksi omaa kansallista yhteisöään.  

o Tiedonvaihtovaihe. Vaihe liittyy ensikontaktien luomiseen kumppaneiden välillä. Järjestetään 
epävirallisia tapaamisia, käydään kirjallista tiedonvaihtoa.  Yhteistyön vuoksi yritykset 
keräävät ja systematisoivat tietoa naapurialueen, jossa liiketoimintakumppani sijaitsee, 
poliittisesta, elinkeinollisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta todellisuudesta. 

o Konsultointi. Konsultointi tapahtuu enimmäkseen epäviralliselta pohjalta ja lopputuloksesta 
riippumatta ei ole sitovaa.  

o Yhteistyö. Tämä on konsultointia seuraava vaihe. Suurin osa nykyisistä lähialueinstituutioista 
lisää yhteistyön konsultointiprosessiin sen tarpeellisena osana.  

o Harmonisointi. Yhtenäisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön järjestelmän luominen 
kumppaneiden välillä.   

o Integraatio. Integraatio on nykyvaiheen korkein elinkeinotoiminnan kansainvälistymisen 
porras ja siihen kuuluu liiketoimintakumppaniyritysten talouselementtien 
yhdistämisprosessi. Yhteiset kehittämisohjelmat ovat sosiaalisen ja elinkeinollisen 
lähialueyhteistyön loppuvaihe. 

 
Hankehenkilöstö päätti järjestää koulutustoimintaa ym. tarpeiden mukaan ja auttaa rajan ylittävän 
yhteistoiminnan syntymistä järjestämällä yrityksille tiedonvaihtotilaisuuksia, ilmaista konsultointia 
sekä edistämällä yhteisymmärrystä yritysten välillä. Tavoitteena oli päästä ym. 
integraatiovaiheeseen.  
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2.1.2.  Kumppanuusalueen kaupunkien/kuntien ja yritysten välisen yhteistyön parhaiden 
käytäntöjen tunnistaminen matkailualalla ja kaivosteollisuutta palvelevalla alalla (ks. 1.2 
hankesuunnitelmassa) 

 
Käytäntöjen tunnistamiselle hanke järjesti 7 vierailu- ja tutustumismatkaa (kohteina mm. Murmansk, 
Lappeenranta, Kirovsk ja Turjan alue) kumppanuusalueen julkishallinnon edustajille ja yrittäjille sekä 
kolme infotilaisuutta yritysyhteistyöstä Barentskeskus Finland Oy:n ja yrittäjäyhdistysten kanssa. 
Tavoitteena oli saada kuntajohtajat tutustumaan naapurialueen vahvuuksiin ja 
yhteistyömahdollisuuksiin.  Konsulttityön avulla identifioitiin missä yrityksissä on parhaat 
yhteistyökäytännöt ja – edellytykset (ks. suomalaisten konsulttien loppuraportti 
http://1drv.ms/1BykxvO). Hanke järjesti myös ensimmäisen Lappi-foorumi/konferenssi -tapahtuman 
(17.11.2014), jossa Suomen Lapin ja Murmanskin alueen ja kuntien edustajat saivat tilaisuuden 
esitellä omia ajatuksiaan ja suunnitelmiaan rajan ylittävästä yhteistyöstä.  
 

2.1.3 Verkostotoimintamallin edistäminen rajayhteistyössä (ks. 1.3 hankesuunnitelmassa) 
 

Verkostotoimintamallin edistämiselle hanke järjesti kaksi seminaari/työpaja–tapahtumaa 
Kantalahdessa ja Kemijärvellä ja yhden tutustumismatkan venäläisille julkishallinnon edustajille ja 
etenkin matkailualaa tukeville edunvalvontatoimijoille sekä siihen vaikuttaville viranomaisille. 
Kantalahden tilaisuuteen osallistui venäläisiä elinkeinotoimintojen kehittämisestä vastaavia ja 
alueiden työvoimahallintojen avainhenkilöitä. Suomesta tilaisuuteen osallistui myös yritysten ja 
oppilaitosten edustajia hankealueelta. Kemijärvellä järjestetyn työpajan tarkoitus oli käynnistää 
prosessi, jonka tuloksena Itä-Lapissa muodostuu aikanaan yhteinen näkemys ja tahtotila 
elinkeinotoimintaa hyödyntävän rajapalvelukeskuksen luomiseksi Itä-Lappiin ja/tai sen lähialueella. 
 

 
2.1.4 Itä-Lapin elinkeinostrategian tarkentaminen (ks. 1.4 hankesuunnitelmassa) 

 
Itä-Lapin elinkeinostrategian yhteistyöosiota päivitettiin konsulttien voimin. Nämä mm. ehdottivat 
alueellisen kumppanuusverkoston luomista. Itä-Lapin ja Kuolan raja-alueelle perustettaisiin 
monitasoinen ja monialainen kumppanuusverkosto, jossa olisivat eri tasoina molempien osapuolien 

kuva 2: Kemijärven työpajan osallistujia (30.10.2013) 

http://1drv.ms/1BykxvO
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(maiden) julkinen hallinto (sekä valtiollinen että kunnallinen), oppilaitokset ja yritykset sekä 
kolmannen sektorin toimijat. Olennaista olisi, että eri toimijat eivät olisi tekemisissä vain keskenään 
oman ”vastinparinsa” kanssa rajan toisella puolella vaan myös tasojen väliset yhteydet loisivat lisää 
mahdollisuuksia yhteistyölle. Itä-Lapin raja-alueilla uusia liiketoimintamahdollisuuksia voisivat tuoda 
alihankinta, kunnossapito ja huolto, rakentaminen, matkailu ja logistiikka.  
Tämän lisäksi hankehenkilöstö laati hankkeen partnereiden nykyisen kumppanuussuhteen 
jatkamiselle vuosikellon yhteistyölle vuodelle 2015 (ks. kohta 4 ja hankesuunnitelmassa kohta 1.4.1) 
 

2.2 Rajayhteistyön lisääminen koulutusyhteistyöllä (TAVOITE II)  
 
Toiseen hanketavoitteeseen sisältyi kaksi tehtävää: 

 
2.2.1 koulutusyhteistyön parantaminen ja sen merkityksen selvittäminen 
elinkeinotoiminnan ja työllisyyden edistämisen kannalta (ks. 2.1 hankesuunnitelmassa) 

 
Hanke järjesti yhden työpajan Suomulla (15.4.2013) muiden kumppanuusalueella koulutusta 
järjestävien tahojen kanssa yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi ja päällekkäisen toiminnan 
välttämiseksi koulutusasioissa. Työpajassa suunniteltiin hankkeessa järjestettävän koulutuksen 
sisältöä. Täydennyskoulutuksen tarpeet selvitettiin konsulttien avulla yritysten tukitarpeiden 
kartoittamisen yhteydessä (ks. kohta 2.1.1).   

 
2.2.2 Käytännön koulutuksen järjestäminen yritysten rajayhteistyön tarpeisiin (ks. 2.3 
hankesuunnitelmassa) 

 
Tavoitteeksi koulutuksiin osallistumiselle oli asetettu ennen hankkeen alkua 200 henkilöä (100 miestä 
ja 100 naista). Kolmen hankkeen aikana Salla Gate–hanke sai järjestetyksi vähän alle 30 
koulutustapahtumaa, joihin osallistui 434 henkilöä (183 miestä ja 251 naista). Tämä tilastotieto 
osoittaa yksinkertaisesti sitä, että hanke onnistui järjestämään kohderyhmien toivomat koulutukset.  
Muun muassa seuraavia teemoja/asioita kohderyhmäläiset pääsivät käsittelemään Salla Gate–
hankkeen koulutustilaisuuksissa: edellytykset rajayhteistyön kehittämiselle, venäjän kielikurssi 
(matkailualan sanasto) ja jatkokurssi, englannin kielikurssi matkailualan edustajille, kansainvälisten 
tapahtumien järjestäminen, vuokraveneen kuljettajakurssi, sosiaalisen median hyödyntäminen, 
verkkopalveluiden kehittäminen, liiketoiminnan kehittäminen raja-alueella, liiketoiminnan 
kansainvälistyminen (erityisesti osallistuminen venäläisiin tarjouskilpailuihin), lähiruoan 
tuotteistaminen, matkailutuotteiden brändäys ja laatukysymykset matkailussa. Sosiaalisen median ja 
verkkopalvelujen koulutuksista vastanneet konsultit laativat myös selvityksen yritysten toiveista ja 
haasteista verkkomarkkinoinnin suhteen, pikaoppaan yritysten olennaisten verkkotietojen 
päivittämiselle, ohjeistuksen sosiaalisen median käyttösuunnitteluun yrityksissä ja kuvauksen 
verkkorekrytointipalveluista.  
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2.3 Matkailuyhteistyön edistäminen (TAVOITE III) 
 
Matkailuyhteistyö on osoittautunut Salla Gate-hankkeen päällimmäiseksi toimeksi. Tähän lukeutuivat 
seuraavat tehtävät: 
 

2.3.1 Matkailualan – ja varsinkin matkailukeskusten - toimijoiden osaamisen ja 
yhteistyöverkostojen kehittäminen (ks. 3.1 hankesuunnitelmassa) 

 
Kumppanuusalueen matkailutoimijoiden esittelemiseksi ja yhteistyöverkoston luomiseksi Salla Gate-
hanke järjesti Kantalahdessa kaksipäiväisen (16.–17.5.2013) konferenssi/työpaja-tapahtuman, johon 
osallistui yli 60 henkilöä. Konferenssi-osiossa esiteltiin erilaisia yhteistyömahdollisuuksia Salla Gate-
kumppaanusalueelle, malleja toimivasta yhteistyöstä (esim. Tornio-Haaparanta), pohjoisen matkailun 
trendejä ja megatrendejä sekä korostettiin alueellisen strategian merkitystä matkailun kehittämisen 
kannalta. Työpajoissa tavoitteena oli järjestää 
matkailuyrittäjien avulla kumppanuusalueen tarjonta 
neljän teeman alle eli luontomatkailu, liikuntamatkailu, 
sotahistorialliset kohteet ja kulttuuri sekä paikalliset 
elämäntavat.  
 
Yhteistyön laadun parantamiseksi venäläisiä 
matkailuihmisiä valmennettiin hankesuunnitelman 
mukaan järjestämällä markkinointiseminaareja ja 
tutustumis- ja opintomatka Itä-Lappiin (30.11–
4.12.2013). Jälkimmäisessä tilaisuudessa oli runsaasti 
mukana myös Murmanskin alueen toimittajia.   
 
Yhteistyöverkoston ja suomalaisten ja venäläisten 
yrittäjien välisten suhteiden vahvistamista jatkettiin 
hankkeen aikana myös muissa ja seuraavissa 
matkailuyhteistyön tehtävissä.  
 
Hankkeen toimeksiannosta FCG:n toimiston matkailukonsultit suorittivat kumppanuusalueen rajan 
ylittävän matkailun kehittämismahdollisuuksista SWOT-analyysin ja laativat joukon toimenpiteitä 
rajan ylittävän matkailuliiketoiminnan kehittämiseksi. Tämä mielenkiintoinen työ löytyy raportin 
lopussa olevasta linkistä.  
 

2.3.2 Verkostoitumisen ja yhteistyön lisääminen kumppanuusalueen matkailuyritysten 
keskuudessa (ks. 3.2 hankesuunnitelmassa) 

 
Matkailuihmisten yhteistyöverkoston lujittamiseksi 
hanke järjesti tutustumis- ja opintomatkan myös 
suomalaisille yrittäjille Etelä-Kuolaan (18.–
20.4.2013). Tämän lisäksi syksyllä 2013 Apatiitin 
yrityshautomossa pidettiin seminaari, johon 
osallistui yli 50 venäläistä yrittäjää. Tavoitteena oli 
yhtäältä antaa tietoa siitä, miten Suomessa 
matkailualalla yhteismarkkinointi järjestäytyy 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla ja 
toisaalta kertoa, miten Venäjällä matkailuyrittäjiä 
tuetaan ja kannustetaan yhteismarkkinointiin.  Nämä 

Kuva 3: Hankkeen aikana yrittäjät saivat kehittää 
yhteisiä tuotepaketteja ja tarjota kohteitaan neljän 
kuvassa olevan teeman mukaan  

 

Kuva 4: Venäläisiä yrittäjiä tutustumassa Suomen 
yritysmarkkinointimalliin Apatiitissa.  
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tilaisuudet synnyttivät runsaasti keskustelua sekä kokemusten- ja ajatustenvaihtoa.  
 

2.3.3 Yhteisten matkailutuotepakettien luominen kumppanuusalueelle (ks. 3.3 
hankesuunnitelmassa) 

 
Kohdassa 2.3.1 mainitun Kantalahden alkuseminaarin työtä (ks. kuva 3) jatkettiin järjestämällä 
matkailukonsulttien avulla kaksi työpajaa Suomessa ja tutustumalla ENPI White Road–hankkeen 
matkailutuotepakettien kehittämistoimintaan. Tämän tehtävän arvioinnin ja suorittamisen kruunasi 
Kantalahdessa järjestetty kolmen hankkeen seminaari (21.10.2014), jonka teemana oli: ”Yhteisten 
matkailutuotteiden luomisen haasteet”. Seminaarissa esiteltiin White Road–, Agropark– ja SallaGate 
– ENPI hankkeiden tuloksia. Salla Gate-hankkeen 10 tuotepakettia koski seuraavia kohteita ja aiheita: 
1. Koko päivän omatoiminen moottorikelkkaretki Kanozeron kalliopiirroksille 2. Museokäynti ja 
kaupunkikierros 3. Sotahistoriallinen tutustumismatka Venäjälle 4. Umban ametistimuseo ja 
retkipalvelut 5. Yhden vuorokauden kylpyläpaketti 6. Kahden päivän kylpyläpaketti (1. päivä 
Apatiitissa, 2. päivä Kovdorissa tai päinvastoin) 7. Majoituspaketti Sanatoriohotelli Izovela 8. Kylässä 
Vienanmeren pomorien luona 9. Moottorikelkkasafari Kantalahdesta Kanozeron kautta Turjan piiriin 
10. Kolmen vuorokauden hyvinvointimatka (tietoa pakettien sisällöstä löytyy tämän raportin lopussa 
olevasta linkistä).  
 

2.3.4 Matkailupalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen lyhytaikaisia vierailuja varten 
(ks. 3.4 hankesuunnitelmassa) 

 
Matkailupalveluiden parantaminen ja tuotteistaminen lyhytaikaisille vierailuille toteutui kuvassa 3 
olevien teemojen/tuotelinjojen mukaan ja konkretisoitui kohdassa 2.3.3 esiteltyjen 
matkailutuotepakettien ideoimiseen konkreettisiksi tuotteiksi.  Tätä varten hanke järjesti 
matkailukonsulttien avulla suomalaisille ja venäläisille matkailuhenkilöille työpajan Kovdorissa (20.–
22.5.2014) Työpajaan osallistui lähes 40 henkilöä, joista 10 suomalaista ja noin 30 venäläistä. 
Venäläiset osallistujat edustivat pääosin yrityksiä, mutta myös kolmatta ja julkista sektoria. 
Lyhytaikaisten matkojen järjestämiseksi hanke kutsui suomalaisia matkanjärjestäjiä tutustumaan 
Kantalahden ja Turjan rannikon matkailumahdollisuuksiin (11.–14.6.2014). Hanke oli myös mukana 
järjestämässä marraskuussa 2014 valtakunnallisen lohi- ja vaelluskalaseminaarin. Tavoitteena oli 
keskustella siitä, miten Itä-Lapin matkailulle elintärkeä lohi ja vaelluskala etenkin lyhytaikaisia 
vierailuja ajatellen (esim. kalastusmatkailu Murmanskin alueelta) saadaan palautettua Kemijoen 
latvoille.  Tapahtumaan osallistui lähes 200 ihmistä.  

 
2.3.5 Matkailualan investoinnit (ks. 3.5 hankesuunnitelmassa) 

 
Hankkeen aikana kukin partneri sai aikaa miettiä ja laatia suunnitelman toteutettavista 
investoinneista. Venäjällä jokainen partneri toteutti itsenäisesti investointinsa. Sen sijaan Suomessa 
näitä suunniteltiin koko Itä-Lapin tasolla. Suomessa matkailuinvestointeihin oli käytettävissä 130 618 
€ ja Venäjällä 160 000 € eli yhteensä 290 618 €. Kaikki investoinnit toteutuivat suunnitelmien 
mukaan.  
 
Itä-Lappi 
 
Yhteistyössä kuntien Itä-Lapin elinkeinotiimin edustajien ja matkailuyhdistysten edustajien kanssa 
päätettiin investoida uusiin liikenneopasteisiin. Hankkeen teettämä suunnitelma koski 212 ELY-
keskuksen hyväksymää liikennemerkkiä, joista noin puolet oli kuntien omistuksessa ja loput 
yksityisten henkilöiden rahoittamia. Hanke tarjosi mahdollisuuden hakea luvat ELY-keskukselta ja 
tilata uudet merkit sekä julkisille että yksityisille tahoille mutta projektisääntöjen mukaan sai maksaa 
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vain kuntien taulut. Suunnittelu ja taulut maksoivat n. 49 000 €. Hankehenkilöstön neuvottelutaitojen 
ansioista ELY-keskus suostui myös uusimaan Rovaniemen Vikajärven risteyksessä sijaitsevia tauluja ja 
sinisiä tienviittoja kansainvälisempään suuntaan lisäämällä niihin KANTALAHTI RUS kohteen.  
Hanke päätti myös käyttää investointirahaa itälappilaisten matkailuyrittäjien suosiman TRAVIUS–
järjestelmän kääntämiseen venäjäksi 7 600 €.  Matkailijoiden opastamiseksi päätettiin myös hankkia 
10 medianäyttöä ja sijoittaa ne turistien suosimiin paikkoihin. Tämä hankinta maksoi 72 000€. 
Medianäyttöjen kautta luotiin koko Itä-Lapin alueelle yhteinen sivusto 
http://www.visiteastlapland.fi/, jonka alta löytyy kuntien omat matkailusivut ja myös tietoa 
laitteiden sijainnista. Tämä noudattaa MEK:n ja Lapin matkailustrategian yhteistyösuosituksia, joissa 
kannustetaan luomaan yhteistä markkinointia ja sisältöä aluetasolla. Lisäksi rahaa käytettiin Itä-Lapin 
matkailukohteiden tehokkaaseen markkinointiin Suomen lähialueilla ja erityisesti Murmanskin 
alueella.  
 
Kirovskin kaupunki 
 
Venäläinen partneri päätti rahoittaa viime vuosina turistien vetonaulaksi nousseen lumikylän 
parkkipaikan (sijainti P 67°39’14.77’’ ja I 33°39’45.49’’). Kaupungilla oli käytössä 50 000 €.  
 
Kantalahden piiri 
 
Kantalahden piiri investoi kaupungin itäpuolella sijaitsevien hiihtolatujen 

valaistuksen parantamiseen (mm. uusi 
sähkömuuntaja), urheilijoiden pukukoppien, 
hiihtoladun opasteiden, hiihtoladun 
suojaverkon ja tukipylväiden hankkimiseen, sekä kansainvälisten 
hiihtokilpailuiden sertifikaattiin (käytössä 40 000 €). 
 
Turjan piiri 

 
Turjan rannikkoa myötäilevän päätien varrelle pystytettiin 13 kaksikielistä 
infotaulua (käytössä 15 000€) 

 
 
Kovdorin piiri 
 
Kovdorin piiri päätti pystyttää kaupungin sisääntuloväylälle kaksi isoa 
opastaulua (20 m² kokoisia), joilla toivotetaan matkailijoita tervetulleiksi 
kaupunkiin (käytössä 15 000 €) 
 
Apatiitin kaupunki  
Apatiitissa investoitiin matkailuinfotoimiston varustamiseen ja 
sisustamiseen (käytössä 40 000 €).  
 

 

 
 

Kuva 6: Salla Gate-hankkeen 
projektipäälliköt yhden ja projektin 
rahoittaman Turjan alueen 
infotaulun edessä  

Kuva 5: Kantalahden Salla Gate-
hankkeen sähkömuuntaja 

Kuva 7: Näillä opastustauluihin ripustetuilla kuvilla 
vastaanotetaan Kovdorin kaupunkiin tulevat   

Kuva 8: Apatiitin matkailuinfotoimiston viralliset 
avajaiset 12.2.2015  

http://www.visiteastlapland.fi/
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2.3.6 Kumppanuusalueen matkailun yhteismarkkinointi (ks. 3.5 hankesuunnitelmassa) 

 
Hankkeessa on tuotettu markkinointimateriaalia, esitelty hankealuetta useilla kansainvälisillä 
matkailumessuilla ja, kuten aiemmin kerrottu, järjestetty erilaisille matkanjärjestäjille ja toimittajille 
tutustumismatkoja kumppanuusalueelle. Synergiaetuja markkinoinnista saatiin työskentelemällä 
yhdessä Kola Sport–hankkeen kanssa. Näin Itä-Lappia ja Etelä-Kuolaa promottiin sekä yhtenäisenä 
alueena Suomen ja Venäjän Lappi –brändillä että omana alueenaan. Messutapahtumilla 
kumppanuusaluetta markkinointiin ”Venäjä-Suomi-Lappi”-nimikkeellä. Usein kumppanuusalueemme 
nähtiin uutena, kiinnostavana matkakohteena.   
 

Hanke osallistui yhteensä 19 messutapahtumaan seuraavissa 
kaupungeissa/paikoissa: Saariselkä, Murmansk, Oulu, 
Riihimäki, Moskova, Lontoo, Berliini, Pietari, Nižni Novgorod, 
Novosibirsk ja Apatiitti. Näihin messutapahtumiin on arviolta 
osallistunut lähes puoli miljoonaa ihmistä ja 
kumppanuusaluettamme on markkinoitu ensimmäistä kertaa 
Siperiassa ja Nižni Novgorodissa. Tietoa Venäjä-Suomi-Lapista 
on siis levitetty laajasti myös Euroopan tärkeimmissä 
messutapahtumissa sekä Venäjän uusille ja potentiaalisille 

matkailijoiden lähtöalueille.  Messuilla oli usein mukana myös 
kumppanuusalueen yrittäjiä, joille järjestettiin tapahtumien 
yhteydessä myös työpajatoimintaa ja tapaamisia 

kohdekaupungin/-maan matkanjärjestäjien kanssa.  
 

 
Hankkeessa on valmistunut uutta koko kumppanuusaluetta koskevaa esite- ja mainosmateriaalia: 
 

- Itä-Lapin (Salla, Suomu, Pyhä) ja Etelä-Kuolan erilliset talviesitteet venäjän ja 
englanninkielisinä  

- Uudet ja ajanmukaiset rinnekartat Kirovskin, Poljarnye Zorin ja Kantalahden 
laskettelukeskuksista. Nämä käytettiin em. talviesitteiden toiseen päivitettyyn painokseen  

- Itä-Lapin ja Etelä-Kuolan erilliset teemoitetut kesäesitteet venäjän- ja englanninkielisinä  
- Koko kumppanuusalueen matkailuteemoja esittelevä Lapista Lappiin esite venäjän-, 

englannin- ja suomenkielisinä 
- Kantalahden palvelukartta venäjän-, englannin- ja suomenkielisinä 
- Luoteis-Venäjän lehdissä ja matkailuesitteissä julkaistuja mainossivuja Itä-Lapin 

matkailukohteista  
- Vanhan TV-mainosfilmin päivittäminen ja esittäminen Murmanskin alueen valtiollisessa 

televisiossa  
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 9: hankehenkilöstö promoamassa 
kumppanuusaluetta Pietarin messuilla syksyllä 2014 
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2.4 Yhteistyön edistäminen kaivosteollisuutta palvelevalla alalla (TAVOITE IV)  
 
Viimeisessä tavoitteessa piti edistää yhteistyötä kaivosteollisuutta palvelevien alihankintayritysten 
välillä ja muodostaa yritysliittoutumia, joissa on mukana yrityksiä rajan molemmin puolin. Tähän 
sisältyi neljä tehtävää:  

 
2.4.1 Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen (ks. 4.1 hankesuunnitelmassa) 

 
Ensin suomalaisten ja venäläisten konsulttien voimalla selvitettiin kumppanuusalueen 
kaivosteollisuutta palvelevan alan yritysten edellytykset toimia rajan ylittävällä tasolla. Konsulttien 
analyysit koskivat 14 potentiaalista yritystä Itä-Lapista ja 55 Etelä-Kuolasta (ks. selvitykset tämän 
raportin lopussa olevasta linkistä). Nämä yritykset kutsuttiin hankkeen järjestämiin työpajoihin ja 
konferensseihin. Nämä järjestettiin kahtena vuotena Kirovskin kansainvälisen kaivoskonferenssin 
yhteydessä. Syksyllä 2014 hanke osallistui Murmanskin alueen teollisuuden ja yrittäjyyden 
kehittämiskomitean ja Pohjois-maiden ministerineuvoston yhteishankkeen “Cooperation within 
mining industry between Nordic countries and NW Russia” seminaariin ja 
tutustumisvierailuohjelmaan. Tilaisuudessa Salla Gate-hankkeen konsultit pitivät esitelmän 
liittoutuman muodostamisen haasteista ja esittelivät hanketuloksia.  
  

2.4.2 Kaivosalan yhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen (ks. 4.2 hankesuunnitelmassa) 
 
Yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi hanke osallistui vuosina 2013–2015 Lapin kauppakamarin 
(yhteistyöosapuoli) järjestämään Arctic Business Forum–tapahtumaan ja teetti konsultilla 
toteutettavuustutkimuksen. Tästä ilmeni, että liittoutumia on realistista edistää seuraavilla aloilla: 
 

 maa- ja tienrakennusala 

 teollisuus ja muiden metallisten rakennusten rakennusala 

 raskaan kaluston kumihuoltoon liittyvä yhteistyöala 
 

Näiden liittoutumien muodostamiselle hankkeen aikana tarjottiin verkostoitumistilaisuuksien lisäksi 
runsaasti konsulttiapua (konsulttien tekemät raportit ja selvitykset tämän raportin lopussa olevasta 
linkistä).  

  
2.4.3 Yritysten valmentaminen verkottumisessa rajan yli (ks. 4.3 hankesuunnitelmassa) 

 
 Hanke järjesti kaksi opintomatkaa (Kevitsa ja Kovdor) sekä 
yhden seminaarin (Savukoski), joihin osallistui yhteensä liki 
40 yritystä Suomesta ja Venäjältä eli myös 
kumppanuusalueen ulkopuolelta. Valmentamista 
edistettiin kolmella yrityskäynnillä (Olenegorsk, Rovaniemi-
Kevitsa ja Kirovsk-Apatiitti), joiden aikana niihin 
osallistuneet yrittäjät saivat tutustua konkreettisiin 
yhteistyömahdollisuuksiin ja esitellä omia palveluitaan 
kaivosyhtiöiden johtoportaalle.   
 
 

 Kuva 10: Suomalaisia yrittäjiä tutustumassa Kirovskin 
pääkaivoksen koneistoon 
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2.4.4 Uusien liiketoimien edistäminen (ks. 4.4 hankesuunnitelmassa) 

 
Ahkerista ja laajoista ponnistuksista huolimatta hankkeella ei onnistuttu vielä luomaan toimivaa 
liittoutumaa, joka olisi osallistunut kansainväliseen tarjouskilpailuun. Tästä syystä budjetissa 
liittoutumille kaavaillut rahoitustuet (30 000 €) jäivät käyttämättä.   

 
2.5 Lopputoimenpiteet (TAVOITE V) 

 
Hankkeen päättämiseen liittyi kaksi tärkeää tehtävää: hankkeen saavutusten esitteleminen ja 
tulosten levittäminen (ks. hankesuunnitelma kohta 5.2 ja 5.3) 
 
Hankkeen laajan työn ja saavutusten esittely tapahtui Sallassa järjestetyssä kaksipäiväisessä 
loppuseminaarissa, johon saapui 88 osallistujaa.  Tilaisuudessa pidettiin 18 puheenvuoroa/esitelmää. 
Konsultit, projektityöntekijät, hankehenkilöstö ja 4 vierailevaa asiantuntijaa antoivat kattavan kuvan 
Salla Gate-hankkeen tuloksista sekä arvioivat hanketoiminnan yhteistyötä ja merkitystä 
kumppanuusalueelle. Tuloksista Salla Gate-hanke kertoi aiemmin myös Kola Sport-hankkeen 
loppuseminaarissa Kirovskissa (28.–29.4.2014), missä oli runsaasti mukana myös Salla Gate-hankkeen 
yhteistyöosapuolia ja partnereita.  
 
Tulosten levittämiseksi hanke piti infotilaisuuden Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolla Brysselissä 
maanantaina 6.10.2014. Tilaisuudessa Itä-Lapin kuntayhtymän kehittämispäällikkö Aila Ryhänen 
kertoi alueen kehitysnäkymistä ja Salla Gate-hankkeen projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen 
rajayhteistyön tuloksista. Lisäksi tilaisuudessa pohdittiin kumppanuusalueen haasteita ja yhteistyön 
tarpeita. Paikalla oli EU:n ENI-hankkeista vastaavia asiantuntijoita ja Suomen europarlamentaarikko 
Paavo Väyrynen.  
 

3 Tulosten arviointi  
 
Suomalaisten ja venäläisten partnereiden yhteistyö sujui hankehenkilöstön tasolla lähes ongelmitta. 
Pääpartnerille ongelmia aiheutti viiden eri venäläisen partneriorganisaation kanssa toimiminen. 
Etelä-Kuolan julkishallintojen byrokratia ja tiukka budjettilinja sekä Venäjän federaation 
kilpailutuslaki olivat joskus omiaan hankaloittamaan projektin toteuttamista aiheuttamalla aikaa 
vieviä keskusteluja ja kokoontumisia.  
 
Hanketoiminnan arvioimiseksi päätettiin hyödyntää vuonna 2001 perustetun ZEF–arviointikoneen 
kyselyohjelmaa.  ZEF-arviointikone on helppokäyttöinen ja visuaalinen Internet-palvelu, joka on 
suunniteltu palautteen keräämiseen ja hallintaan. Se analysoi, jäsentää ja muokkaa tiedon helposti 
ymmärrettävään visuaaliseen muotoon sekä tulostaa selkeitä, helposti ymmärrettäviä raportteja 
tuloksista. Nämä analysoitiin käyttämällä arviointikoneen suhteellista raportointia.  
 
Kysely lähetettiin 232 henkilölle ja vastausprosentti oli 35,3 % eli tulosten analysointiin ja 
yleistettävyyteen saatu vastausprosentti oli riittävän hyvä, sillä yleisesti vastaavissa kyselyissä 
vastausprosentit asettuvat 30 - 50 %:n välille. Kysely lähetettiin kohderyhmille, yhteistyöosapuolille ja 
partnereiden edustajille (nämä kaksi muodostavat sidosryhmän). Hankehenkilöstö, -asiantuntijat ja -
koordinaattorit olivat jäävejä arvioimaan hanketoimintaa joten he eivät osallistuneet kyselyyn.  
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Nimi 

 
Vastaaja 

 
Vastaamassa 

 
Vastanneet 

Suomalaiset vastaajat 178 63 60 
Venäläiset vastaajat 46 13 12 
Uusi raporttiryhmä 232 82 77 
Yhteensä 232 82 77 
 
 
Vastausprosentti 

35.3 

 
Lopettaneet 

33.2 

Kesken jättäneet 2.2 
Eivät osallistuneet 64.7 
  
 
Kyselyssä pyydettiin evaluoimaan hanketoimintaa projektien tavoitteiden mukaan. Vastaajien piti siis 
arvioida kuinka onnistuttiin hankkeen neljässä ensimmäisessä tavoitteessa. Tätä varten kyselyssä 
esitettiin ao. kaksiulotteiset kysymykset, jotka pakottavat ajattelemaan kysymysten laadinnasta 
totutusta poikkeavalla tavalla. Kaksiulotteisen kysymyksen kehittelyn pohjana on ollut Kotlerin 
liiketoiminnan ja markkinoinnin suunnitteluun ja analysointiin painottuvat mallit sekä SWOT-analyysi. 
Kaksiulotteisessa kysymyksessä vastaajaa pyydetään ottamaan kantaa kysyttyyn asiaan 
samanaikaisesti kahden ulottuvuuden, kuten kyselyssämme onnistumisen ja merkityksen 
kumppanuusalueen kehityksen kannalta suhteen (ks. kuva 11 ja 12). 
 
 
Kaksiulotteiset kysymykset:  

2. on onnistuttu levittämään hyviä käytänteitä ja 
herättämään keskustelua rajayhteistyötä edistävistä 
yrityspalveluista (TAVOITE I) (72) (EOS: 2) 
3. on onnistuttu järjestetyillä koulutustilaisuuksilla 
parantamaan kohderyhmän valmiuksia toimia 
kansainvälisellä tasolla (TAVOITE II) (67) (EOS: 1) 
4. on yleisesti onnistuttu edistämään yhteistyötä 
matkailualalla (TAVOITE III) (71) (EOS: 3) 
5. on onnistuttu saamaan eri tapahtumilla 
kumppanuusalueen matkailuyrittäjiä verkostoitumaan 
(TAVOITE III) (68) (EOS: 2) 
6. on onnistuttu luomaan yhteistyössä yrittäjien kanssa 
yhteisiä matkailutuotteita kumppanuusalueelle 
(TAVOITE III) (69) (EOS: 6) 
7. on onnistuttu synnyttämään kohderyhmässä 
keskustelua ja pohdintaa matkailualan tarpeista ja 
nykykehityksestä (tavoite 3) (71) (EOS: 4) 
8. investoinneilla on onnistuttu nostamaan 

paikkakuntani/kumppanuusalueen matkailuprofiilia kansainvälisempään suuntaan (tavoite 3) (70) 
(EOS: 4) 
9. on onnistuttu markkinoimaan kumppanuusaluetta yhteisenä matkailualueena (tavoite 3) (69) 
(EOS: 2) 

Kuva 11: Kaikkien vastaajien vastaukset kaksiulotteisiin 
kysymyksiin 
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10. on yleisesti onnistuttu edistämään yhteistyötä kaivosalan alihankintayritysten keskuudessa (66) 
(EOS: 10) 
 
 
Hanke onnistui parhaiten synnyttämään keskustelua 
matkailualan tarpeista ja nykykehityksestä, mitä 
pidettiin tärkeimpänä asiana kumppanuusalueen 
kehityksen kannalta (kysymys 7). Vähemmän 
merkittävänä ja onnistuneempana asiana pidettiin 
hankkeen ponnistuksia yhteisten matkailutuotteiden 
luomiselle (kysymys 6). Huonoiten hanke onnistui 
vastaajien mielestä kaivosalan yhteistyössä (kysymys 
10).  Suomalaisten ja venäläisten vastausten välillä ei 
ole havaittavissa merkittäviä eroja, joskin venäläiset 
vastaajat pitivät koulutustilaisuuden vaikutusta 
(kysymys 3) ja investointien merkitystä (kysymys 4) 
vähempiarvoisina oman paikkakunnan 
kansainvälistymisen kannalta.  
 
Vastaajilta kysyttiin myös ”onko Salla Gate-hanke 
suunniteltu hyvin ja hankkeen tarkoitus edelleenkin 
ajankohtainen? ”. Tähän venäläiset vastaajat olivat 
selvästi enemmän samaa mieltä kuin suomalaiset. 
Hankehenkilöstöä koskevista kysymyksistä vastaajat 
arvioivat erittäin myönteisesti tämän tavoitettavuutta, 
yhteistyöhalukkuutta, hankkeen tavoitteisiin 
sitoutuneisuutta ja tuloshakuisuutta.  Toisin sanoen 
hankehenkilöstön ponnistukset ja työ hankkeen 
eteenpäin viemiseksi huomattiin myös sidos- ja 
kohderyhmien keskuudessa.  
Vapaa palaute–kentässä vastaajat kirjoittivat yleensä 

Salla Gate–hanketyön positiivisesta merkityksestä ja 
tärkeydestä, mitä heidän mielestään tulisi 
ehdottomasti jatkaa myös tulevina vuosina. (Kysely kokonaisuudessaan löytyy tämän raportin 
lopussa olevasta linkistä).   
 
 

3.1. Haasteet  
 
Hanketoiminnan onnistunut toteuttaminen ei ole ollut ainoastaan riippuvainen hankehenkilöstön, 
sidosryhmien ja kohderyhmien motivaatiosta edistää hanketta ja osallistua siihen. Hankkeella on 
ollut lukuisia sekä ulkoisia ja sisäisiä haasteita. Sisäiset haasteet kävivät ilmi EU:n ROM (Result 
Oriented Monitoring) arvioijan käynnin yhteydessä keväällä 2013. Arvioijan kanssa hankehenkilöstö 
kävi läpi kaikki hankkeen suunnitteluvaiheet ja Salla Gate–hankkeesta hän totesi seuraavat sisäiset 
haasteet ja epäkohdat:    
 

Kuva 12: Vastaajien vastaukset maittain 
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 venäläisille partnereille ensimmäinen yhteistyöhanke, jossa budjettivastuu eli ei aiempaa 
kokemusta tarvittavista toimenpiteistä projektin menestykselliseksi hallinnoimiseksi 

 hankesuunnitteluvaiheessa laadittu aikataulu erittäin epärealistinen huomioon ottaen 
kaikkien partnereiden vähäinen kokemus ENPI Kolarctic toiminnasta  

 alkuvaiheessa venäläisten partnereiden hankala värvätä hankkeelle työtä tekeviä henkilöitä  

 hankkeen loogisen viitekehyksen olettamukset ja suunnittelu eivät palvele projektin 
toteuttamista eli looginen viitekehys huonosti laadittu ja siinä olevia olettamuksia ei ole 
mietitty loppuun saakka 

 projektin ajatus selkeä mutta suunnittelu ja kuvaus epämääräinen ja ympäripyöreä  
sen sijaan partnereiden välillä ei suunniteltu selkeää tehtävänjakoa.  

 projektissa suunniteltu runsaasti konsulttien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkaamista. 
Tämä on erittäin vaikea tehtävä julkishallintoa edustaville venäläisille partneriorganisaatioille 

 projektisuunnitelmassa puhutaan epämääräisesti toimivista verkostoista täsmentämättä 
mitä niillä oikeasti tarkoitetaan 

 
Näihin sisäisiin haasteisiin hankehenkilöstö tarttui päivittämällä aikataulutusta, loogista viitekehystä 
ja täsmentämällä ja kvantifioimalla hankkeen tavoitteita. Venäläistä osapuolta koskevat haasteet 
ratkaistiin hankkeen edetessä oppimisen kautta eli hanketoiminnasta saadulla kokemuksella. 
Hankkeen toimenpiteitä on myös päivitetty vastaamaan hankkeen aikana kohderyhmän todellisia 
tarpeita eikä suunnitteluvaiheessa oletettuja tarpeita.  
 
Ulkoiset haasteet olivat moninaisia ja niitä esiintyi paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. 
Näihin hankehenkilöstö ei ole voinut vastata ja ne puolestaan vaikuttivat merkittävästi ja 
negatiivisesti hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen.  Seuraavat ulkoiset haasteet huomioitiin: 
 

 suunnitteluvaiheessa oletettiin Itä-Lapissa käynnistyvän pian kaivostoiminta (Sokli). Näin ei 
kuitenkaan ole hankkeen aikana käynyt  

 rajamuodollisuudet (viisumit jne.) eivät ole helpottuneet hankkeen aikana 

 Venäjällä paikallisten viranomaisten kiinnostus kehittää ja tukea PK-yritystoimintaa, kuten 
Suomessa, riittämätön  

 kaivosteollisuutta palvelevan alan itälappilaisten yritysten mahdollisuudet toimia rajan 
ylittävällä tasolla erittäin huonoja etenkin ilman ns. ulkopuolisia ankkuriyrityksiä. Tällä alalla 
yritysten määrä Itä-Lapissa vielä liian vaatimaton  

 Euroopan ja Venäjän federaation heikko sosioekonominen tilanne ja kurssivaihtelu 
heijastuivat hankkeen loppuvaiheessa (syksy 2014 ja kevät 2015) erittäin kielteisesti 
matkailijoiden kehityksen määrään  

 Ukrainan tilanne ja talouspakotteet ovat erittäin huonoja uutisia ja tilanteita rajayhteistyön 
kehittämiselle sillä ne saattavat luoda kohderyhmien keskuudessa epävarmuutta, 
epäluottamusta ja madaltaa kiinnostusta lähteä toimimaan naapurivaltioon 

 kumppanuusaluetta vaivaa edelleenkin poismuutto ja negatiivinen väestönkehitys, 
sosioekonomiset ja rakenteelliset muutokset sekä pk-yritysten kehittämisen puute ja lähes 
olematon yhteistyö niiden välillä 

 Murmanskin alueella riittämättömät ponnistukset matkailusektorin kansainvälistämiseksi. Ei 
tarpeeksi tietoa englannin kielellä alueen kohteista (esim. internetissä) eikä selkeää 
strategiaa miten houkutella lisää matkailijoita alueelle  

 Kuolan niemimaalla toimivat kaivosyritykset kiinnostuneet tilaamaan ainoastaan koneita ja 
huoltoa suomalaisilta yrityksiltä eikä kehittämään tasavertaista kumppanuutta  

 matkailuyritysten pieni koko rajoitti niiden mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. 
Suomessa tämä koski myös kaivosteollisuutta palvelevaa alaa.  
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3.2 Onnistumiset 
 
Hanke on toiminut avoimesti, kyennyt yhteistyöhön niin muiden ENPI hankkeiden kuin kuntien 
hallinnoimien hankkeiden kanssa ja ollut aktiivisesti yhteydessä kohderyhmiin toteuttamalla niiden 
tarpeita ja toivomuksia. Salla Gate–hankkeen tavoitteita on siis lähdetty toteuttamaan varsin 
monipuolisella tavalla. Hankkeen onnistumisiin voidaan kirjata seuraavat seikat:  
 

 aktiivinen yhteistyö Kola Sport-, AgroPark- ja White Road ENPI kolartic–hankkeiden kanssa 
sekä Itä-Lapin koulutushankkeiden kanssa päällekkäisen toiminnan välttämiseksi  

 Kumppanuusalueen matkailukohteiden vahva ja laaja yhteismarkkinointi 

 Itä-Lapin kuntien välisen matkailuyhteistyön vahvistaminen ja näkyvyyden parantaminen (ks. 
www.visiteastlapland.fi)  

 Hanketoiminnan ja tulosten jatkuva ja laaja viestittäminen paikallisessa, alueellisessa sekä 
sosiaalisessa mediassa (ks. hankkeen Facebook ja Vkontakte siuvt)  

 Hanketoiminnan ja tulosten kertominen suoraan joko puhelimitse tai kasvotusten 
kohderyhmille. Tässä onnistuminen perustuu ZEF-arviointikoneen kyselyn tuloksiin ja kertoo 
hankkeen avoimuudesta.  

 hankkeiden tavoitteiden tarkka toteuttaminen päivitetyn hankesuunnitelman ja aikataulun 
mukaan 

 uusien rajan ylittävien käytänteiden luominen (esim. koskien budjettia) 
partneriorganisaatioiden välillä yhteistyön edistämisen helpottamiseksi 

 matkailuyhteistyön vieminen aktiiviselle tasolle (esim. venäläisiä matkailuyrittäjiä 
etabloituneina Itä-Lappiin osittain myös hanketoiminnan ansiosta) 

 Itä-Lapin kuntien matkailuihmisten välisen yhteistyön tiivistäminen 

 Etelä-Kuolan partneriorganisaatioiden välisen yhteistyön aloittaminen ja edistäminen 
matkailuasioissa 

 kaivosteollisuutta palvelevan alan yrityksille ensimmäisten tapaamisten ja 
tutustumiskäyntien järjestäminen Lappiin ja Murmanskin alueelle 

 uusien suhteiden luominen sen kohderyhmien parissa   
 

4 Johtopäätökset 
 
Huomioon ottaen ulkoiset ja sisäiset haasteet hanke on omalla työllään onnistunut saavuttamaan 
sille asetetut kehittämistyön tulokset (ks. s. 3). Sen sijaan Salla Gate–hanke ei nykyisessä poliittisessa 
ja sosioekonomisessa tilanteessa ole tarpeeksi pystynyt vaikuttamaan myönteisesti sen perimmäisen 
tavoitteen saavuttamiseen eli parantaa kumppanuusalueella asuvien ihmisten mahdollisuuksia saada 
mielekästä työtä ja hyviä palveluja.  
 
Salla Gate–hankkeen ansiosta partnerit saivat korvaamatonta kokemusta kansainvälisessä 
hankkeessa toimimisesta. Itä–Lapissa ja Etelä-Kuolassa osataan ja halutaan yhteistyötä jatkossakin.  
Alueen kaunis luonto, keskeinen logistinen asema sekä laajat ja monipuoliset 
matkailumahdollisuudet (ks. matkailukonsultin tekemä SWOT-analyysi) tarjoavat lähivuosina 
alueiden sosioekonomisen tilanteen kohentamista ajatellen erinomaista kehitys- ja 
yhteistyöpotentiaalia.  Tätä ei kannata olla hyödyntämättä. Salla Gate–hanke osoitti, kuinka yhdessä 
partnerit todellakin voivat laajentaa toimintakenttäänsä ja luoda näin edellytyksiä uusille työpaikoille. 
Hankkeen aikana tuotetuissa raporteissa on lukuisia ehdotuksia ja ideoita tulevalle 
yhteistyötoiminnalle. Hankehenkilöstö on laatinut partnereille vuosikellon yhteistyölle, jotta Itä-Lapin 

http://www.visiteastlapland.fi/
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ja Etelä-Kuolan suhteet pysyisivät aktiivisina ja hankeideoiden työstäminen jatkuisi myös ilman 
virallista EU:n rahoittamaa projektitoimintaa (ks. kuva 13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salla Gate–hanke luvuissa 
 

 budjetin kokonaissumma:   1 993 251 € 

 budjetin kokonaissumma FIN:   1 390 188 € 

 budjetti kokonaissumma RUS:   603 064 € 

 Investointien osuus:    320 618 € 

 hankkeen järjestämät tapahtumat/  92 tapahtumaa 
osallistuminen ulkopuolisiin tapahtumiin  

 hankkeen toimenpiteisiin osallistuneet 1573 hlöä 811 miestä ja 762 naista 

 hankkeen toimenpiteisiin osallistuneet nuoret 146 hlöä 44 miestä ja 102 naista 
(alle 29 v.) 

 koulutuksiin osallistuneet  434 hlöä 183 miestä 251 naista 

 hankkeen seminaareihin osallistuneet  850 hlöä 478 miestä 371 naista 

 hankkeen tuottamat tieteelliset raportit ja 11 kpl 
analyysit 

 koulutustilaisuuksien määrä  29 kpl 

 messutapahtumiin osallistumisten määrä 19 kpl, joihin yhteensä n. 500 000 kävijää  

 uusien esitteiden painomäärä  11 000 kpl 

 luodut uudet liiketoimintasuhteet yritysten välillä 65 kpl 

 hankkeesta julkaistujen lehtijuttujen määrä  124 kpl 
 

Kuva 13: Salla Gate-hankkeen ehdottama vuosikello rajan ylittävälle yhteistyölle  
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Salla Gate–hankehenkilöstö haluaa kiittää sydämellisesti kaikkia 
projektitoiminnassa mukana olleita ja Lapin liittoa hyvin sujuneesta 
yhteistyöstä! 
 
 
 
 
 

Kaikki hankkeen toimesta tehdyt raportit, selvitykset ja konsulttityöt 
löytyvät seuraavasta osoitteesta: 
 

http://1drv.ms/1HWXjqt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://1drv.ms/1HWXjqt

