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Enontekiön matkailun                                     
toimitusketjun kehittäminen ja asiakaskunnan 

laajentaminen COVID-19-häiriötilanteessa 
ja sen jälkeisessä ajassa



Hankkeen tavoitteet
Tavoitteena kehittää Enontekiön alueen matkailun toimintamalleja:

 matkailuyritysten asiakaskunnan monipuolistaminen kustannustehokkaasti
 matkailuyritysten päämarkkinoiden laajentaminen
 toimitusketjun paremmin haltuun otto häiriötilanteesta selviämisen helpottamiseksi ja 

tulevia poikkeustilanteita ennakoiden
 keskitytään asiakaskuntaan, joka selviää COVID-19 –kriisistä parhaiten
 alueen matkailuyritysten ja -työpaikkojen kasvun jatko COVID-19 –tilanteen jälkeen
 alueen matkailun kehittäminen vähähiilisemmäksi
 matkailun innovatiivisia, digitaalisia ratkaisuja hyödyntäminen täysimääräisesti 

toimitusketjun kehittämisessä ja paremmin maksavien asiakkaiden saavuttamisessa.



Hankkeen vaikutukset
Lyhyellä aikavälillä hankkeessa toteutuu seuraavia vaikutuksia:
 matkailun innovatiivisia, digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään matkailun toimitusketjun 

kehittämisessä ja paremmin maksavien asiakkaiden saavuttamisessa
 matkailun liikenneratkaisut ovat kehittyneet uuteen tilanteeseen sopivimmiksi
 matkailun yhteistyömalli on kehittynyt häiriötilanteiden näkökulmasta

Pitkällä aikavälillä hankkeessa toteutuu seuraavia vaikutuksia:
 matkailuyritysten asiakaskunta on monipuolistunut ja päämarkkinat ovat lisääntyneet
 toimitusketju on paremmin yritysten käsissä sekä normaalin liiketoiminnan että tulevien 

poikkeustilanteiden näkökulmasta
 alueen matkailuyritysten ja -työpaikkojen määrä on kasvanut
 alueen matkailu on vähähiilisempää



Hankkeen kohde- ja sidosryhmät
 Enontekiön kunta
 Enontekiön alueen pk-yritykset, joilla on matkailuun liittyvää toimintaa
 Tunturi-Lapin Kehitys ry
 yritysten toimintaympäristöä kehittävät toimijat, kuten Lapin yrittäjät, Lapin 

Kauppakamari, Lapin liitto, Lapin ELY-keskus ja Lapin AVI
 Metsähallitus
 House of Lapland

Koska matkailu vaikuttaa Enontekiöllä kaikkeen kehitykseen, kehityshanke vaikuttaa koko kunnan elinvoimaan, 
kaikkiin yrityksiin, julkisiin toimijoihin sekä asukkaisiin. Hankkeessa osallistetaan alueen matkailuyritykset ja 
sidosryhmät osaksi kehittämistyötä ja päätöksentekoa. Hankkeessa määritetään jatkotoimenpiteet ja 
vastuutahot. Hanke tehdään tiiviissä yhteistyössä matkailun markkinointiyhteistyöryhmän kanssa, mikä 
kiinnittää tehtävän työn helposti olemassa olevaan matkailun kehittämisen rakenteeseen.



Hankkeen kustannukset ja rahoitus



Hankkeen ohjausryhmä
1. Enontekiön kunnan valitsema luottamushenkilö, varsinainen jäsen
2. Enontekiön kunnan kehitysjohtaja Hannu Autto, varsinainen jäsen
3. Enontekiön neuvottelukunnan jäsen, varsinainen jäsen
4. Enontekiön Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen, varsinainen jäsen
5. Metsähallituksen edustaja, varsinainen jäsen
6. Paliskunnan edustaja, asiantuntijajäsen
7. Lapin yliopiston/MTI:n edustaja, asiantuntijajäsen
8. Saamelaiskäräjien edustaja, asiantuntijajäsen
9. Lapin liiton (rahoitusviranomainen) edustaja, projektin valvoja 

Hankkeen ohjausryhmän kokouksiin osallistuu lisäksi hankkeen toimeksiantoa toteuttava
asiantuntijayritys.
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Hanke käynnistyy.
Hankesuunnittelu.
Hanke-esittelyt. KH 8.6. ja 22.6., yleistilaisuus 10.6., TosiLappi mary 12.6. Hankkeen ohjausryhmän kokous

Yhteistyömallit.
Hankeanalyysit.

Webinaarit.
Yrityskoulutukset.

TosiLapin uudelleenbrändäys

Digiloikka

Viestinnän kehittäminen

Yhteinen myyntikanava

Enontekiön 
matkailun ja 

ruokatuotteiden 
arvoketjujen 
kehittäminen



Yhteistyömalli COVID-19 tilanteen
aikana ja sen jälkeen

TosiLappi / Destination Enontekiö
Enontekiön kunta / Viestintä

Metsähallitus (Pallas–Ylläs TOBE1 ja TOBE2)
Lappia (Matkailun verkostomaisen
oppimisen hanke Länsirajalla)
Tunturi-Lapin Kehitys ry (Koronaexit)
Leader Tunturi-Lappi (Pelkkänä korvana)
Muonio (Visit Muonio 2025)

Hanketaso

Aluetaso

Kansainvälinen taso

Tunturi-Lapin Kehitys ry
Visit Muonio 2025
muut kunnat

Norja; Kautokeino, Visit 
Lyngenfjord, Visit Tromsø



Asiakasanalyysi sekä tavoitteet 
COVID-19 –häiriötilanteessa

Yritysten haastattelukierrokset; mukaan kaikki joilla matkailuun liittyvää toimintaa
Asiakassegmentoinnin määrittäminen Visit Finlandin ja TosiLapin määritysten mukaisesti
Kotimaan ja Norjan lähimarkkina-alueiden asiakkaiden tavoittamistoimenpiteet
Asiakasryhmien käyttäytymismallien kartoitus- ja selvitystyöt
Selvitystöiden raportointi ja jalkautus yrityksille tuotepaketointiin



Analyysit Enontekiön matkailun 
ainutlaatuisista myyntivalteista ja 
matkailun toimitusketjusta
Kehittämisen perustana toimivat Enontekiön ainutlaatuiset myyntivaltit, jotka ovat 
maailmanluokkaiset: alueella on pohjoismaiden paras lumivarmuus sekä 
revontulitodennäköisyys, puhdas luonto (vesi, ilma, luonnonruoka ja valosaasteeton 
taivas), Euroopan viimeiset erämaa-alueet, EU:n viimeinen alkuperäiskansa sekä 
Suomen suosituin kansallispuisto.

Käytössä on myös yksi maailman tunnetuimmista matkailubrändeistä – Lapland –
sekä napapiirin pohjoispuolella sijaitsevien alueiden näkökulmasta erittäin toimiva 
matkailuinfrastruktuuri.



Tuotteiden paketointi

Tuotekorttikoulutus; niin katelaskennan kuin digitaalisten ratkaisujen osalta
Paketoinnin perusteet
Tuotteet asiakassegmenteittäin
Alueen myyntivalttien esilletuominen
Myyntikanavien mahdollisuudet
Kotisivut, verkkokaupat
Hotellipassikampanja



Digitaaliset myynti- ja markkinointi-
ratkaisujen vaihtoehdot, viestintä
TosiLapin tuotekorttien kehittämismahdollisuudet
Webinaarit ja koulutukset; alan konsultit sekä kunnan matkailuyrittäjät
Green Key ja Sustainable Travel Finland –kokonaisuuksien tiedottaminen ja jalkauttaminen
Toimialan yritysten aukioloaikojen ja poikkeustoimenpiteiden selvittäminen
Tiedottaminen sisäisesti ja julkisesti; uutiskirjeen määrittely
Some-osaamisen koulutus, somestrategian suunnittelua
Yhteisen myyntikanavan mahdollisuuksien selvittäminen

Teema 1: miten varaudutaan tulevan talven myyntiin, sopimustekniset asiat 
Teema 2: selvitys Norjan rajamuodollisuuksien ja Tromssan lentokentän osalta  



Valmismatkalaki ja sen 
toteuttaminen COVID-19-tilanteessa
Kertauskurssi valmismatkalaista ja matkanjärjestäjäperiaatteista
Luento / webinaari toimenpiteistä häiriötilanteissa
Sopimusmallien rakentaminen yritysten käyttöön



Aikaa kysymyksille ja 
keskustelulle.



Kiitos!
laura.hokajarvi@enontekio.fi

0400 985 112
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