
Enontekiön matkailun yhteistyömallit

Vaihtoehdot ja suositukset Enontekiön matkailun organisoitumisen tueksi

Enontekiön matkailun toimintamallien kehittäminen Covid19 häiriötilanteessa



Tausta 

• Tämä asiantuntijatyö on osa Enontekiön matkailun toimintamallien kehitystyötä Covid19 
häiriötilanteessa – hanketta.

• Dokumentti kokoaa yhteen erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita Enontekiön matkailun 
yhteistyömallien ja organisoitumisen tueksi. Dokumentin tuloksien pohjalta alueella voidaan edetä 
yhteistyömallien konkreettiseen valmisteluun ja mahdolliseen toteuttamiseen lähitulevaisuudessa.

• Yhteistyömalleja on työstetty yhteisesti alueen matkailutoimijoille järjestetyissä työpajoissa 
28.10.2020 ja 16.12.2020 sekä niiden valmisteluun liittyvää keskustelua ja vuoropuhelua on käyty 
myös hankkeen asiantuntijatahon (FlowHouse Oy) digitaalisessa Howspace- työtilassa.

• FlowHouse on koonnut tähän dokumenttiin asiantuntijanäkemyksen pohjalta erilaisia malleja ja 
avannut niiden toteuttamiskelpoisuutta, ominaisuuksia sekä etuja, hyötyjä ja mahdollisuuksia 
Enontekiön matkailun kehittämisen hyväksi. Lisäksi mallien oheen on tuotu myös alustavia 
näkemyksiä alueellisen matkailupalvelutarjonnan myynnin toteuttamisen malleista (osana 
yhteistyömallin toimintaa), jotka vaativat alueella kuitenkin vielä tarkempaa jalostamista varsinaisen 
organisoitumisen/yhteistyömallin ratkettua.



Sisältö  

Lähtökohdat

Menestyvä matkakohde – mistä koostuu ja mitä ovat menestyvän 
matkakohteen johtamisen tekijät

Enontekiön matkailun yhteistyömallin nykytila

Vaihtoehdot Enontekiön matkailun yhteistyömalliksi

Suositukset etenemisestä 



Lähtökohtia  

• Suomessa on lähes yhtä monta matkailun edistämisen ja kehittämisen mallia kuin on 
alueitakin. Matkailun alueorganisaatiot ovat toiminnoiltaan, organisaatiomalleiltaan 
sekä käytettävissä olevilta resursseiltaan hyvin erilaisia, mikä näyttäytyy yritysten 
näkökulmasta varsin sekavalta. 

• Matkailuyritykset (30 000) ovat Suomessa keskimäärin hyvin pieniä. Erilaisia 
verkostoja ja organisaatioita on syntynyt tukemaan näiden toimintaa. Suomessa 
toimii yli 70 alueellista matkailuorganisaatiota.

• Kansainvälisellä tasolla matkailun alueorganisaatioiden järkevä ja suunnitelmallinen 
johtaminen on viime vuosina noussut yhdeksi keskeisistä matkailualan kehittämisen 
painopisteistä.

• Suomen matkailun toimintaympäristön nykyinen, pirstaleinen rakenne ei helpota 
matkailun kokonaisvaltaisempaa ja suunnitelmallisempaa kehittämistä 
suuraluetasolla. 

• Visit Finland vastaa suuralueyhteistyöstä. Jokainen neljästä suuralueesta koostuu 
lukuisista maakunnallisista, seudullisista tai kunnallisista alueorganisaatioista, joilla 
kullakin on omat tavoitteensa, tehtävänsä ja budjetoidut resurssinsa. Visit Finland 
tuottanut selvityksen Suomen matkailuorganisaatioiden toimintamalleista 2019 
(FCG).



Matkailualueen johtaminen 
muuttuneessa toimintaympäristössä

Matkakohteiden suunnitelmallinen johtaminen on viime vuosina noussut keskeiseksi matkailualan 
kehittämisen painopisteeksi. Matkakohteen johtaminen tässä jatkuvasti muuttuvassa 
toiminta/liiketoimintaympäristössä haastaa matkakohteet kehittämään kilpailukykyään yhä tiiviimmässä 
yhteistyössä omien sidosryhmien kesken. Tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään alueilla olevaa olevan 
potentiaalia uusin tavoin ja parantaa siten matkailutoimialan kestävää kannattavuutta matkakohteessa

Matkailualueen johtamisen ja digitalisaatiokehityksen näkökulmasta Visit Finland on toteuttanut viime 
vuosien aikana toimenpiteitä eri kumppaneiden kanssa. 

Vuonna 2019 julkaistiin FCG Finnish Consulting Group:n toimesta selvitys  Suomen 
matkailuorganisaatioiden toimintamalleista. Työn tavoitteena oli selvittää alueellisten matkailua edistävien 
ja kehittävien organisaatioiden toimintamalleja huomioiden matkailun edistäminen, kehittäminen, 
myynninedistäminen ja markkinointi.

Voit ladata raportin täältä: https://www.businessfinland.fi/4aaab2/globalassets/julkaisut/visit-
finland/tutkimukset/2019/selvitys_suomen_matkailuorganisaatioiden_toimintamalleista.pdf

Lisäksi Visit Finland on toteuttanut Menestyvän matkakohteen johtaminen kehitystyötä osana 
Digikehitysohjelmaa vuodesta 2018 lähtien >

https://www.businessfinland.fi/4aaab2/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2019/selvitys_suomen_matkailuorganisaatioiden_toimintamalleista.pdf


Matkailualueen johtaminen 
muuttuneessa toimintaympäristössä

Menestyvän matkakohteen johtaminen kehitystyö on ollut
osa Visit Finlandin matkailun Digikehitysohjelmaa vuodesta
2018 lähtien. Menestyvän matkakohteen tulisi huolehtia
niin kohteen suunnitelmallisesta johtamisesta, kestävästä
kehityksestä kuin houkuttelevuudesta ja
varattavuudestakin. Oma kokonaisuutensa on kohteen
tehokas hallinta huomioiden kaikki sidosryhmät ja niille
tuotettu arvo, läpinäkyvä tietoon pohjautuva päätöksenteko
sekä muun muassa hanketyön koordinointi. Kestävyys ja
digitaalisuus ovat menestyksekkään matkakohteen
ytimessä kautta linjan.

Menestyvä matkakohde toteutuu parhaimmillaan

kestävänä, kannattavana ja kilpailukykyisenä

toimintaympäristönä alueen elinkeinolle ja inspiroivana,

vastuullisena ja toimivana ympäristönä paikallisille ja

matkailijoille. Menestyvässä matkakohteessa elinkeino,

aluehallinto, paikalliset ja matkailijat ovat jatkuvassa

vuorovaikutuksessa keskenään eri tavoin. Yhteistyötä ja

toimintaa tapahtuu eri toimijoiden välillä vastuullisesti ja

kestävästi olemassa olevia lakeja ja säädöksiä noudattaen.

Digitalisaatiolla on merkittävä rooli palvelutarjonnan saavuttamisessa, saatavuudessa sekä destinaatioiden

kokemisessa ja kokemusten jakamisessa. Menestyvä matkakohde synnyttää ja tuottaa toiminnallaan merkittävästi 

erilaista dataa, jota se myös kykenee hallitsemaan, johtamaan sekä ennen kaikkea hyödyntämään toimintansa 

kehittämisessä kaikilla toiminnan tasoilla. Vastuullisuus on myös merkittävä osa menestyvän matkakohteen toimintaa ja 

tulevaisuuden menestystä. 



Menestyvän matkakohteen johtaminen  

Menestyvän matkakohteen johtaminen työkalun tarkoituksena on luoda käsitys siitä mitä kaikkea matkakohteen kehittäminen

sisältää. Lisäksi työkalun tavoitteena on auttaa matkakohteen eri toimijoita yhdessä hahmottamaan matkakohteen johtamiseen

liittyvien tehtävien ja osaamisen nykytilaa alueella.

Voit tutustua tarkemmin työkaluun täältä: https://www.businessfinland.fi/497f30/globalassets/julkaisut/visit-

finland/tutkimukset/2020/menestyvan-matkakohteen-johtaminen---analyysityokalu_2020.pdf

https://www.businessfinland.fi/497f30/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/menestyvan-matkakohteen-johtaminen---analyysityokalu_2020.pdf


Matkailualueiden toimintaan vaikuttavia muutostekijöitä ja 
ratkaisuja 

Digitalisaatiokehitys
ja FIT-matkailun kasvu

Matkailualueen palvelut ja sisällöt 
digitaalisesti löydettäväksi, ostettavaksi ja paketoitavaksi

Globaalin matkailun notkahdus, kuntatalouden kurjistuminen, 
yritysten kassavaje

Alueiden yhteistyöllä kustannustehokkuutta

Vastuullisuus ja resurssiviisas matkailu keskiössä
Matkailualue vastuullisuuden edelläkävijänä ja kestävyys määrittää 

kehittämistoiminnan suunnan

Saavutettavuus alueella ja alueelle ei ole itsestäänselvyys Enontekiön matkailun saavutettavuus indiksille

Muutoksen kiihtyvä nopeus ja kompleksisuus Tiedolla johtajuuteen perustuva johtaminen ja päätöksenteko

Joustavuuden ja sietokyvyn lisääminen 

Kuluttajistuminen ja suosittelumarkkinoinnin kasvava merkitys

Toimialan pirstaloituminen  Matkailun alueellisen yhteistyön malli määriteltävä 

Markkinoinnista suosittelun aktivointiin 

Globaalit kriisit ja pandemiat 



Enontekiön matkailun nykyinen 
malli ja tilannekuva 



http://visitfinland.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/VisitFinland/VisitFinland__Majoitustilastot/visitfinland_matk_pxt_116t.px/table/tableViewLayout1/

Enontekiön matkailun tunnuslukuja 

• Vuosittaiset yöpymiset vajaa 150 000 yöpymistä
• Kotimaa erittäin merkityksellinen Enontekiölle
• Kesäsesonki on vahva rekisteröityjen yöpymisten, 

alueelle saapuneiden sekä majoitusmyynnin tilastojen 
osalta

• Kunnan alueella n. 50 matkailualan yritystä

https://visitory.io/fi/enontekio/2020-11/
(mitä tummempi neliö, sitä suurempi arvo)

http://visitfinland.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/VisitFinland/VisitFinland__Majoitustilastot/visitfinland_matk_pxt_116t.px/table/tableViewLayout1/
https://visitory.io/fi/enontekio/2020-11/


Enontekiön matkailun yhteistyömalli 2020

Nykytila:

• Enontekiön kunta koordinoi ja johtaa alueen matkailun kehitystä.
• Matkailun kehittämisen vuosibudjetti on yhteensä 75 000€, josta 25 000€ on yritysten omarahoitusosuutta.
• Markkinointityöryhmä (Mary) toimii ohjausryhmänä markkinoinnin suuntaviivojen koordinoinnissa, 

konkreettiset markkinoinnin toimenpiteet tuotetaan yhteistyössä kunnan kanssa 
• Markkinointia kohdennetaan vain kotimaahan
• KV-yhteistyö on rakentunut matkanjärjestäjäkumppanuuksien ja toteututut fam tripit/Meet Finland työ, joita 

toteutettu yhdessä kunnan ja yritysten kanssa  

Yhteenveto nykytilasta: 

• Kunnalla on iso rooli matkailun kehittämisen ja toiminnan koordinoinnissa. Kunnan näkökulmasta matkailu on 
kuitenkin vain yksi osa kunnan toimintaa (vaikkakin merkittävä). 

• Kunta on vakaa toimija ja kykenee ylläpitämään toimintoja myös taloudellisesti epävakaina aikoina
• Kuntatalouden (ja seudullisen hyvinvoinnin) näkökulmasta matkailulla on merkittävä potentiaalin tuottaa 

kuntaan hyvinvointia, tuloja, työllisyyttä ja uusia veronmaksajia.
• Enontekiön kunta ei voi resursoida kokoaikaista matkailun kehittäjää/koordinaattoria, vaatii aina erillisen 

hankkeen tai muun ulkopuolisen resurssin (joka on aina tiettyyn aikaan sidottu)
• Matkailun potentiaalia ei kyetä ulosmittaamaan tällä hetkellä täysimääräisesti 
• Matkailualan yrittäjälle nykyinen malli voi osaltaan näyttäytyä byrokraattisena, hitaana mm. resurssien käytön, 

mahdollisten rekrytointien ja resurssien suuntaamiseen osalta



Yhteenveto taustoituksesta – tulevaa mallia tulee peilata mm. näihin huomioihin  

• Enontekiön matkailulla on paljon ulosmittaamatonta potentiaalia sen maantieteellisen sijainnin, tarjonnan 
monimuotoisuuden, luontoympäristön sekä kulttuuristen vetovoimatekijöiden osalta.

• Kunnalla on merkittävä rooli matkailun koordinoinnissa yhteistyössä yritysten muodostaman 
markkinointityöryhmän kanssa. 

• Matkailun potentiaalin ulosmittaaminen nykyisellä toimintamallilla on haaste ja vaikuttaa osaltaan alueella 
olevien yritysten kilpailukykyyn

• Menestyvän matkakohteen johtaminen vaatii tänä päivänä paljon erilaista osaamista, kyvykkyyttä ja 
toimintamalleja voimakkaasti kilpailulla toimialalla, kohteen kehitystyön tulee olla tavoitteellista ja 
mitattavaa yhteistyötä koko toimijaverkoston kanssa

• Matkakohteen johtaminen vaatii resursseja. Tämä on myös arvokysymys sekä kestävän kasvun näkökulmasta 
alueella sisäisesti keskusteltava asia, millaista kasvua ja millä ehdoin sitä (mahdollisesti) halutaan.

• Tavoitellaanko tulevaisuudessa Enontekiön alueella enemmän kv-matkailijoita kotimaan sijaan/rinnalle > 
strateginen valinta ja jos näin niin kysymys myös resurssien suuntaamisesta, samoin kuin talvisesongin 
mahdollinen kasvattaminen

• Kansainvälisen matkailun kasvun osalta kohteen saavutettavuus (lentoyhteydet) on haaste, johon 
tulevaisuudessa on panostettava merkittävästi, mikäli matkakohde tavoittelee tulevaisuuden strategioissaan kv-
matkailun kasvua.

• Yksittäismatkailun kasvu ohjaa alueita kehittämään digitaalista löydettävyyttään ja ostettavuutta sekä 
tunnistamaan ja kokoamaan yhä paremmin matkakohteeseen liittyvää dataa eri kanavista (asiakastyytyväisyys, 
markkinoinnin vaikuttavuus, suosittelut, myynnin kehittyminen jne.) 



Enontekiön matkailun 
yhteistyömallit 



Enontekiön matkailun yhteistyömallit

Enontekiön matkailun potentiaalisiksi yhteistyö- ja organisoitumisen malleiksi on tunnistettu yhteensä viisi eri vaihtoehtoa:

1. Enontekiön kunta 2.0
2. Yhteistyömalli Muonion matkailualueen kanssa
3. Hybridimalli
4. Uusi organisaatiomalli 
5. Ulkoistettu palvelutuotannon malli

Osa vaihtoehdoista on konkreettisia organisoitumisen malleja, osa enemmän toimintapa/toimintamalli (esim. hybridimalli), 
jota voidaan toteuttaa riippumatta varsinaisesta konkreettisesta organisoitumisen muodosta.

Jokaisessa mallissa on huomioitava mitä tehtäviä matkailun osalta alueen kehitysyhtiö(t), liitto ja Ely-keskus jo toteuttavat. 
Lisäksi jokaiseen malliin liittyy tiivis ja vuorovaikutteinen yhteistyö Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätoimisto House of 
Laplandin kanssa Lapin yhteisen näkyvyyden ja markkinoinnin edistämisessä.

Lisäksi lähtökohtainen huomio: Haluammeko rakentaa kehittäjäorganisaatiota vai markkinointi- ja 
myyntiorganisaatiota?
• hankkeet voivat helposti ohjata toimintaa kehittämiseen (kehittämistehtävä on tärkeää, mutta ohjaako se liiketoimintaa?)
• markkinointia ei välttämättä aina suoraan voida hankkeella tehdä
• hankesalkku on mukana kaikissa malleissa joka tapauksessa, mutta millä painotuksilla/sisällöillä 



Enontekiön matkailun yhteistyömallit

Yhteistyömallien selvitystyötä on tehty keskellä koronapandemiaa ja monen 
matkailuyrityksen osalta erityisesti kv-markkinan kautta saatavan kaupan 
tulevaisuus on vielä sumuinen matkustusrajoituksista johtuen. 

Investoinnit toiminnan kehittämiseen sekä erilaisten yhteistyömallien 
käyttöönottoon ovat tässä tilanteessa haastavia, varsinkin kun mallit vaativat 
mahdollista resurssien kasvattamista. Tästä johtuen yhteistyömallien käsittelyä 
on hyvä tehdä alueella ja punnita kunkin vaihtoehdon mahdollisuuksia tarkoin.

Yhteistyömallien lopussa on esitetty yksi mahdollinen tapa, jolla tässä 
tilanteessa alueella voitaisiin toiminnassa edetä. Esitetty tapa 
(yritysryhmähanke) mahdollistaisi tässä ajassa toiminnan konkreettisen 
pilotoinnin ja mallien sisällä olevien toimintatapojen testaamisen, mikäli jonkin 
mallin käyttöönotto/siihen suuntautuminen on vielä haastavaa. 



Enontekiön matkailun tärkeimmät tehtävät eli vähintään näitä 
asioita on tehtävä/koordinoitava riippumatta yhteistyömallista

Yhteisen tekemisen koordinointi/johtaminen 

(yhteistyö, verkostot, kumppanit, toiminnan suunnitelmat/strategiat, kotimaa vai kv, sesonkikohtaiset 
painotukset)

Tuotekehityksen tuki 

(tuotteistus, paketointi suhteessa em. valintoihin, osaamisen kehittäminen, valmiuksien kehittäminen)

Markkinointitoimenpiteiden toteutus 

(brändimarkkinointi, digikampanjat, muut markkinoinnin toimenpiteet, asiakaskokemuksen 
johtaminen)

Myynnin tuki/johtaminen 

(DMC-yhteistyö, tulevaisuuden myynnin malli)

Lisäksi
• Saavutettavuuden edunvalvonta 
• Kestävän kehityksen toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus



1. Enontekiön kunta 2.0

Yhteistyömalli perustuu lähtökohtaisesti nykyiseen toimintatapaan, mutta toimintaan resursoidaan merkittävästi enemmän 
nykyisestä. Kunnan palveluksessa toimiva matkailun kehittäjä koordinoi matkailun toimenpiteitä ja toimii matkailun 
aktiivisena kehittäjätahona alueella yhteistyössä yritysten kesken. Maryn rooli edelleen tärkeä toimintaa ohjaavana 
ryhmänä, toimintaan laaditaan konkreettiset mitattavat vuositavoitteet, joita seurataan. Alueen bränditason markkinointia 
tehdään Tosilappi-brändin kautta joko itsenäisesti tai ulkopuolisen markkinointikumppanin kanssa. Keskitetty johtamisen 
malli. 

Koordinointi: 
Kunnalla 100% työajalla toimiva matkailun kehittäjä toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella + 1 henkilö 
toteuttamassa matkailumarkkinoinnin toimenpiteitä/matkailumarkkinoinnin asiantuntija 
Tuotekehitys: 
Matkailun kehittäjän resurssit ja osaaminen, yhteistyö yritysten kesken 
Markkinointi: 
Matkailumarkkinoinnin asiantuntija toteuttaa tavoitteellisesti budjetin puitteissa ja/tai ulkopuolinen markkinointikumppani
Myynti:
Kuluttajat/FIT: Yritysten digitaaliset kanavat myyntikuntoon, onlinemyynnin ratkaisut ja valmiudet, ohjataan Tosilappi-
sivustolta yritysten sivuille ostotapahtumaan. DMC: Matkailun kehittäjä rakentaa yhteistyökumppanuuksia, sales run, fam
trips – toiminta, tarkoittaa myös mahdollisuutta että palveluja voidaan ostaa Tosilappi.fi sivulta

Erityinen tunnistettu mahdollisuus:
Vakaat resurssit myös epävakaina aikoina

Erityinen tunnistettu haaste: 
Onko tämä malli riittävän kilpailukykyinen tulevaisuudessa potentiaalin ulosmittaamiseen ja vastataanko sillä yritysten 
tarpeisiin riittävällä tasolla. Myynnin näkökulmasta yrityksillä iso rooli.



2. Yhteistyömalli Muonion kanssa 

Yhteistyömallissa kunnat ja alueen yritykset tiivistävät merkittävästi yhteistyötään, laaditaan sopimus tavoitteellisen 
yhteistyön tekemisestä. Tässä mallissa yhteisesti käytettävät resurssit (henkilöstö, rahoitus) lähtökohtaisesti paremmat. 
Matkailijalle voidaan tarjota laajempi palvelutarjonta ja yhdistää alueiden painotuksia luontevasti (Muonio 80% kv, Enontekiö 
70% kotimaa, Muonio: vahva talvi, Enontekiö: vahva kesä). Osittain pirstaloitunut johtamisen malli, joka vaatii vahvaa 
viestintää, sopimuksellisuutta ja ennen kaikkea toimijoiden välistä luottamusta.

Koordinointi: 
Enontekiön kunta koordinoi omaa toimintaa kuten mallissa 1, yhteistyömalli Muonion kunnan vastaavan tahon kanssa.  
Tuotekehitys: 
Matkailun kehittäjän resurssit ja osaaminen  molemmilta matkailualueilta + yhteiset hankkeet (isompi hankesalkku)
Markkinointi: 
Yhteismarkkinoinnin toimenpiteet soveltuvin osin kampanjatasolla (määriteltävä tarkoin kampanjoiden tavoitteet ja fokus 
mm. digi minne matkailijaa ohjataan asiakaspolulla ja milloin), bränditason markkinointi lähtökohtaisesti erillään (Tosilappi, 
Discover Muonio). Resurssit oletettavasti isommat.
Myynti:
Muonio kehittämässä omaa alueellista myyntimalliaan, johon Enontekiö voi luontevasti kytkeytyä tulevaisuudessa. 
Palveluiden ns. ristiinmyynti alustalla. Matkanjärjestäjäyhteistyön näkökulmasta alueellinen tarjonta monipuolisempi.  

Erityinen tunnistettu mahdollisuus:
Olemassa olevien resurssien yhteinen käyttö mahdollistamaan seudullisesti laajempi tuotetarjonta, näkyvyys ja sitä kautta 
tulevaisuuden matkailun kasvu

Erityinen tunnistettu haaste: 
Fokuksen hajaantuminen. Yhteistyömallin löyhä organisoituminen, alueiden omien vahvuuksien ja intressien erilaisuus sekä 
saamelaiskulttuurin merkityksen huomiointi yhteistyössä sekä Kilpisjärven alueen yritysten ”kaukaisuus” > riskinä että 
panostukset menevät keskinäisen toiminnan suunnitteluun matkailijan tavoittelemisen, markkinoinnin ja myynnin fokuksen 
sijaan



3. Hybridimalli  

Hybridimalli on yhteistyömalli, jossa lähtökohtaisesti Enontekiön kunta koordinoi kokonaisuutta kuten mallissa 1 ja 2, mutta 
Kilpisjärven ja Hetan alueen yritysten yhteistyön malli on osittain jakautunut kaupallisen potentiaalin/eri intressien mukaisesti. Kilpisjärven 
alueen matkailutoimijoiden fokus tässä mallissa rakentuu tiiviimmin yli rajojen tehtävään yhteistyöhön (Pohjois-Norja, Pohjois-Ruotsi). 
Hetan alueen toimijat fokusoivat toiminnan kaupallisen potentiaalin/eri intressien osalta muiden Enontekiön  yritysten ja Muonion 
matkailualueen yritysten kanssa. Huom! Hybridimalli ei tarkoita sitä että yritykset eivät silti tekisi yhteistyötä, toiminnan kaupallinen 
fokus on vain eri potentiaalin ulosmittaamisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Koordinointi: 
Enontekiön kunta koordinoi omaa toimintaa kuten mallissa 1, mutta Kilpisjärven sekä Hetan alueen yrityksillä on oma 
strategia/toimintamalli kumppanuuksien potentiaalin suhteen. Mahdollisesti alueilla voi toimia aktiivinen matkailuyhdistys edunvalvojana.  
Tuotekehitys: 
Matkailun kehittäjän resurssien ja osaamisen tarve kasvaa, yhteinen tuotekehitys Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin aluetoimijoiden kanssa
Markkinointi: 
Yhteismarkkinoinnin toimenpiteitä bränditasolla voidaan tehdä, Kilpisjärven yritysten yhteismarkkinointikampanjat osittain yhdessä kv-
kumppaneiden (Norja, Ruotsi) kanssa, Enontekiön sisäisten kampanjoiden toteutuksen osalta käytettävän budjetin jakoperusteet 
määriteltävä tarkemmin  
Myynti:
Yritysten omien myyntikanavien merkitys korostuu. Kilpisjärven palveluiden myynti/ristiinmyynti esim. Visit Lyngenfjord alustan kautta. 
Hetan yritysten osalta mahdollisuus kytkeytyä tulevaisuudessa Muonion myyntimalliin. Matkanjärjestäjäyhteistyön näkökulmasta tarjonta 
monipuolisempi ja kv-ulottuvuus on kiinnostava lisä.

Erityinen tunnistettu mahdollisuus:
Kaupallisen potentiaalin ulosmittaamisen mahdollisuudet paranevat ja matkanjärjestäjäyhteistyön osalta yhteiset paketit/tarjonta ovat 
kiinnostava myynnin vipu mj-kaupassa.

Erityinen tunnistettu haaste: 
Yhteisen matkailualueen käsitteen pirstaloituminen ja alueen sisäinen jakaantuminen, yhteismarkkinoinnin toimenpiteiden toteutus on 
monimuotoisempaa/haasteellisempaa. Resurssit Hetan alueen yritysten kehittämiseen/kehittymiseen jäävät vajaiksi.



4. Uusi organisaatio 

Enontekiöön perustetaan uusi organisaatio, joka vastaa Enontekiön matkailun tehtävistä. Organisaatiomalli voi olla osakeyhtiö, 
osuuskunta tai ry. Suosittelemme Enontekiön kohdalla mallia, jossa kunta toimii osaomistajana yhtiössä (oy/osuuskunta) yhdessä 
alueen matkailuyritysten kanssa. Yhdistyspohjainen organisaatio on myös mahdollinen, mutta kattavan ja kestävän rahoituspohjan 
saaminen voi osoittautua haastavaksi. Yhdistysmuotoisella mallilla toimii mm. Idän Taiga Ry/Wild Taiga, jossa jäsenenä on yli 60
yritystä, toiminnan perustuessa vahvasti projektiluontoiseen tekemiseen. 

Koordinointi:
Uuden organisaation järjestyksen mukaisesti (esim. osakeyhtiölaki), hallitus. Rahoituspohja rakentuu tässä mallissa lähtökohtaisesti 
kuntarahoitus, yritysten omarahoitus (tähän rakennettava tarkempi malli), muu tulorahoitus ja hankkeet. Käynnistysvaiheessa 
lainarahoituksen hankintaa harkittava. Henkilöstö 1+ 2(3)
Tuotekehitys:
Organisaatioon palkattavat asiantuntijaosaajat, vahvat kumppanuusmallit tuotekehityksen tukena, hankkeet ja niiden kautta 
mahdollisesti kilpailutettavat ulkopuoliset asiantuntijat
Markkinointi
Tavoitteellinen yhteismarkkinointi, joka rakentuu Tosilappi (tai muun uuden brändin mukaisesti) ja jota toteutetaan vuosibudjetin 
mukaisilla resursseilla + täydennetään yritysrahoituksella mahdollisten kampanjoiden osalta tilanteen mukaan.
Myynti:
Tavoitteena tulee olla että tämä organisaatio on tulevaisuudessa alueen myyjäorganisaatio ja/tai se laatii sopimuksen myynnistä 
myyntikumppanin kanssa, jolla kyvykkyys ja teknologia. Matkanjärjestäjäyhteistyön kumppani/toteuttaja alueella. Tarjonta olisi tässä 
mallissa ostettavissa myös tosilappi.fi –sivustolta.

Erityinen tunnistettu mahdollisuus:
Yhteistyömallin kautta mahdollisuus ulosmitata alueen matkailullinen potentiaali. Omistajuuden kautta kaikilla vahva intressi toiminnan 
kehittämiseen ja edistämiseen. Toimintamallin uskottavuus ulospäin ja kyvykkyys rakentaa kaupallisia yhteistyömalleja.

Erityinen tunnistettu haaste:
Yritysten omarahoitusosuuksien mittakaava ja kaikkien yritysten mahdollisuus lähteä yhteistyömalliin mukaan. Kaupallisen ja 
kilpailullisen asetelman kautta vaatii vahvaa johtajuutta ja toiminnan suunnitelmallisuutta. 



5. Ulkoistettu palvelutuotantomalli   
Ulkoistettu palvelutuotantomalli on yhteistyömalli, jossa kunta ostaa matkailun tehtävät ulkopuoliselta kumppanilta erillisellä 
sopimuksella (kumppaneita voi olla useita). Ulkoistetussa palvelutuotantomallissa suosittelemme pitämään toiminnan 
kokonaiskoordinoinnin kunnalla, mutta tietyt avaintehtävät hankintaan palvelutuotantoina. Tällaisia ulkoistettavia 
palvelutuotantokokonaisuuksia voivat olla: 1. Matkailumarkkinoinnin suunnittelu ja käytännön toteutus 
(mainostoimisto/markkinointikumppani), 2. Alueen matkailutarjonnan myyntikumppani (paikallinen tai ulkopuolinen), 3. Alueen 
matkailuneuvonnan palvelut (infopalvelut), 4. Tuotekehityspalvelut (asiantuntijapalvelut tuotekehitykseen, valmennustyöt)

Koordinointi:
Kunta koordinoi kuten mallissa 1 tai 2, palvelusopimukset kumppaneiden kesken (esim. optioitettu puitesopimusmalli X vuotta + X 
vuosi). Henkilöstö 1 (mahdollisesti + 1). Kokonaisbudjetin osalta nykyinen budjetti riittävä ulkoistuksen myötä.  
Tuotekehitys:
Matkailun kehittäjä/ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio (asiantuntijayritykset, Visit Finland Akatemia-verkosto, oppilaitokset) 
Markkinointi
Kaupallinen operaattori (mainostoimisto/markkinointitoimisto), joka vastaa Enontekiön matkakohteen markkinoinnin toimenpiteistä 
erillisen palvelusopimuksen mukaisesti. Maryn roolin tarkentaminen, ohjaamaan kumppanin toimintaa. Budjetin osalta varmistettava
markkinoinnin mediakulut ja muuhun markkinointiin käytettävä budjetti.
Myynti:
Tavoitteena että Enontekiön kunta hankkii tulevaisuudessa ulkopuolisen myyntikumppanin. Myyntikumppani voi olla paikallinen
/alueellinen DMC-toimija tai ulkopuolinen kumppani, tärkeintä että kumppanilla on kyvykkyys (teknologia ja toimintamalli) jonka 
avulla Enontekiön matkailutarjonnan digitaalinen myynti mahdollistuu. Tarjonta olisi tässä mallissa ostettavissa myös tosilappi.fi –
sivustolta.

Erityinen tunnistettu mahdollisuus:
Lisäarvoa kumppanuuksien avulla. Keskitytään omiin vahvuuksiin ja ulkopuolisen ammattiosaamisen/kaupallisen operaattorin kautta 
haetaan erityisosaaminen määritellyille osa-alueilla. Kaupallisen potentiaalin ulosmittaaminen.

Erityinen tunnistettu haaste:
Palveluntuottajien valinta kriittistä. Alueen sisäisen osaamisen ja tekemisen osittainen ulkoistaminen. 



Esimerkkejä erilaisista matkailu-
palveluiden myynnin tavoista alueilla    

Kemin Matkailu Oy on vahva ja rohkea Kemin kaupungin 
omistama matkailuyhtiö. Operoimme, myymme ja 
markkinoimme ympärivuotisen LumiLinna-alueen monipuolisia 
ravintola-, kokous-, kahvila ja elämyspalveluita. LumiLinna-
alueella toimivat myös meidän Seaside Glass Villas-pienhuvilat 
ja kesällä LumiLinna Camping. Vastaamme myös 
maailmankuulun Jäänmurtaja Sampon risteilyistä ja 
Seikkailujen saaren palveluista. 





https://visitoulu.fi/elamystenolohuone/

https://visitoulu.fi/elamystenolohuone/


Resurssit 

Tunnistettu lähtökohta on että Enontekiön matkailun potentiaalia voidaan ulosmitata paljon paremmin nykyisestä 
tilanteesta. Tämä on myös arvokysymys sekä kestävän kasvun näkökulmasta alueella sisäisesti keskusteltava asia, millaista 
kasvua ja millä ehdoin sitä (mahdollisesti) halutaan.

Lähtökohtaisesti Enontekiön matkailun kehittämiseen on voitava resursoida jatkossa enemmän.

Edellä esitettyjen mallien kautta kaikissa malleissa ovat uudet resurssit merkittävässä roolissa ja jokaisen malliin 
rahoituspohjan ydintekijät rakentuvat seuraavasti: 

- Kuntarahoitus
- Yritysten omarahoitusosuudet/yritysrahoitus (jakoperusteet, malli laadittava)
- Tulorahoitus (riippuen mallista), tuotteistettavat palvelut, myyntimalli, markkinointikumppanuudet, yritysyhteistyö
- Hankerahoitus
- Lainarahoitus (riippuen mallista, käynnistysvaihe)



Tavoiteltava vuosibudjetti matkailun kehittämiseen  

Enontekiön kunta on merkittävässä roolissa toiminnan koordinoinnissa jokaisessa yhteistyömallissa. Suosituksemme on pyrkiä kasvattamaan
matkailun kehittämiseen käytettäviä resursseja niissä malleissa, joissa kunnalla on merkittävä vastuu toiminnan koordinoinnissa
(erityisesti mallit 1-3) Nykyinen matkailun kehittämiseen käytettävä vuosibudjetti on 75 000€, josta yritysten rahoitusosuus on n. 33% eli 25
000€. Lisäksi erilaiset hankkeet kasvattavat resurssia rahoituksen myötä, mutta hankkeiden kautta tapahtuva kehittäminen ei ole pitkäjänteistä
> hankkeiden kautta saatava rahoitus vaihtelee ja hankkeiden välillä voi olla myös suhteettoman pitkiä välejä.

Tavoiteltava vuosibudjetti mallien 1-3 osalta keskimäärin Enontekiön matkailun kehittämiseen (ilman hankerahoitusta): (yritysten osuudet 
tavoiteltavassa vuosibudjetissa neuvoteltava erikseen ja sitoa esim. yritysten liikevaihtoon tms. malliin, johon voidaan sitoutua) 

* Kustannusosuuksia on tarkasteltava eri mallien mukaisesti, esim. uusi organisaatio tai ulkoistettu palvelutuotannon malleissa määritelty  

budjetti markkinointi – ja ostopalveluihin on pieni, kun taas henkilöstökulut (mahdollisesti) hieman korkeat



Yhteenveto  



Suositukset yhteistyömallista   

Suosittelemme edellä kuvattujen vaihtoehtojen, lähtökohtien ja perusteluiden osalta Enontekiön matkailun tulevaisuuden yhteistyömalleiksi 
seuraavia ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi:

Ulkoistettu palvelutuotannon malli

Kunnalla 1-2 työntekijää jotka vastaavat:
- Toiminnan koordinoinnista ja kumppanuusyhteistyöstä (sisältäen tuotekehityksen tuki)
- Verkkosivuston sisällöntuotannosta, digitaalisen löydettävyyden kehittämisestä

Kilpailutetaan markkinointikumppani (mainostoimisto/digimarkkinointitoimisto) vuosisopimuksella, joka vastaa alueen näkyvyydestä
digikanavissa kotimaa ja kv, toteuttaa muita mahdollisia mainoskampanjoita sekä tuottaa tarvittavaa sisältöä yhteistyössä työntekijöiden kanssa 
(esim. kuva- ja videotuotanto). Tiivis yhteistyömalli koordinaattorin ja Maryn kesken.

Kilpailutetaan myyjäkumppani, joka vastuullinen matkanjärjestäjä, ja jonka kanssa sopimus matkakohteen ostettavuudesta. Tuotteet
ostettavissa myös tosilappi.fi-sivustolta. Ostopalveluiden budjettia tulee tällöin tarkentaa ehdotetun budjetin osalta.

Tuotekehitystyön tueksi suosittelemme yritysryhmähankkeita, jotka mahdollistavat yrityskohtaisen ja yhteisen tuotekehitystyön, markkinoinnin ja 
myynnin kehittämisen. Kunta koordinoi ja hallinnoi hankkeet.

Perustelut: 
• Ketterin malli edetä ja saada alueen tarjontaa yhteen ja esille kotimaa sekä kv-matkailijan tavoittelemiseksi
• Mallilla voidaan ulosmitata Enontekiön matkailun potentiaalia.
• Mallissa eri toimijoiden roolit ja vastuut ovat rakentuneet tukemaan tätä mahdollisuutta, ei päällekkäisyyksiä ja kukin vastaa omasta 

vahvuusalueestaan.
• Yritysten osalta toiminnan avainkohtiin (markkinointi, myynti, tuotekehitys) saadaan paras mahdollinen tuki.
• Kunnan rooli vastuutahona pienenee ja voidaan panostaa toimintaympäristön kehittämisen toimenpiteisiin, koordinoinnin osuus tärkeää 

kunnan osalta (työtekijät).
• Yritysten omarahoitusosuuden malli päivitetään vastaamaan tavoiteltavaa tilaa, liikevaihtoon perustuva tms. porrastettu malli, joka 

mahdollistaa kaikkien yritysten osallistumisen toiminnan hyötyihin resurssiensa ja tavoitteidensa mukaisesti.



Suositukset yhteistyömallista   

Suosittelemme edellä kuvattujen vaihtoehtojen, lähtökohtien ja perusteluiden osalta Enontekiön matkailun tulevaisuuden yhteistyömalleiksi seuraavia 
ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi:

Uusi organisaatio

Perustetaan täysin uusi organisaatio ja matkailun kehittäminen käynnistetään ”puhtaalta pöydältä”.
Kunta osaomistajaksi yhdessä yritysten kanssa.
Organisaatioon toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja, matkailun kehittäjä ja/tai markkinoinnin asiantuntija > minimissään 2 henkilöä.
Tosilappi-brändinimi jää, mutta suosittelemme ilmeen, verkkopalveluiden uudistusta.

Uusi organisaatio voi kilpailuttaa samalla tavoin kuin mallissa ulkoistettu palvelutuotannon malli kumppaneita vastaamaan avaintehtävistä kuten 
markkinointi ja myynti). Tuotekehitystyö on uuden organisaation vastuulla, jossa voidaan hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta, tämä riippuu 
rekrytoitavien henkilöiden osaamisprofiilista.

Alueellinen matkailupalveluiden myynti voidaan toteuttaa tulevaisuudessa tämän organisaation toteuttamana, kumppanuusmalliin (mahdollisesti) 
perustuen > vaatii ensin yritysten tuotetarjonnan onlinekehitystyön, valmiuksien kehittämisen sekä konkreettisen myyntimallin rakentamisen

Tuotekehitystyön työkaluina yritysryhmähankkeet, jotka mahdollistavat yrityskohtaisen ja yhteisen tuotekehitystyön, markkinoinnin ja myynnin 
kehittämisen. Kunta voi koordinoida.

Perustelut: 
• Erottaa selkeämmin matkailun kunnan muusta toiminnasta  
• Toiminta käynnistetään uudella tavalla, jolla vastataan toimialan kilpailuun.
• Tavoitteellisen ja markkinaehtoisen toiminnan kautta ulosmitataan Enontekiön matkailun potentiaalia.
• Mallissa eri toimijoiden roolit ja vastuut ovat rakentuneet tukemaan tätä mahdollisuutta, ei päällekkäisyyksiä ja kukin vastaa omasta 

vahvuusalueestaan
• Yritysten osalta toiminnan avainkohtiin (markkinointi, myynti, tuotekehitys) saadaan paras mahdollinen tuki
• Kunnan rooli vastuutahona pienenee ja voidaan panostaa toimintaympäristön kehittämisen toimenpiteisiin, koordinoinnin osuus tärkeää kunnan 

osalta (työtekijät).



Vaihtoehto toiminnan käynnistämiseen, pilotointiin ja 
kokemusten hankintaan - alueellinen yritysryhmähanke

Case: HimosJämsä Yritysryhmähanke

• 2,5v hankekokonaisuus 2018-2021 

• Budjetti n. 220 000€

• Mukana 23 yritystä

• Paikallinen kehitysyhtiö Jämsek Oy hallinnoi

• Toimenpiteet: Brändityö /HimosJämsä-brändi, 
digitaalisen markkinoinnin ja myynnin konkreettiset
toimenpiteet yrityksittäin ja yritysryhmänä

• Kumppaneita digimarkkinoija, kuva-ja videotuotanto, 
käännöstoimisto, myyntialusta (Johku) 

• Erilaisia ja erikokoisia yrityksiä (majoitus, elämys, 
paikalliset liikkeet jne)



Vaihtoehto toiminnan kehittämiseen, resursseihin ja uuden 
yhteistyömallin kehittymiseen - alueellinen yritysryhmähanke  

Yritysryhmähanke

• Mahdollistaa mallien testaamisen käytännössä (yhteistyö Muonio, 
kumppanit, johtaminen)

• Voidaan tehdä tärkeää yrityskohtaista kehitystyötä esim. 
Tuotekehityksen osalta

• Mahdollistaa markkinoinnin ja myynnin toimenpiteiden edistämisen

• Omarahoitusosuus 25% 

• Voisi rakentua Enontekiö 2.0 malliin

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuet-ja-
kehittaminen/yritysryhmaesite.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuet-ja-kehittaminen/yritysryhmaesite.pdf


Eteneminen    

Enontekiön matkailun kehittäminen Covid19-häiriätilanteessa hankkeen kautta yhteistyömallien vaihtoehtoja, niiden potentiaalia ja 
toteuttamiskelpoisuutta on jalostettu yhteisissä tapaamisissa ja työpajoissa syksyn ja loppuvuoden 2020 aikana. Esitetyt ratkaisut 
ovat rakentuneet näiden tapaamisten pohjalta ja toimittajan (FlowHouse) asiantuntijatyön tuloksena.

Jokainen malli vaatii vielä alueellisen tarkastelun erityisesti yritysten näkökulmasta, sillä toimintaa tehdään toimialan hyväksi 
yhdessä alueen matkailuyritysten kesken. Toimijoiden sitoutuminen valittavaan yhteistyön tapaan on ensiarvoista.

Suosittelemme toteuttamaan alueella mallien läpikäyntiä mm. Maryn (sekä mahdollisesti muun yritysverkoston kesken) ja 
nostamaan esiin mallien potentiaalin ja toteuttamiskelpoisuuden. Perustelut eri malleille löytyvät tästä dokumentista. On myös 
huomioitava että malleja voidaan yhdistellä mahdollisuuksien mukaan vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla alueen 
yhteistyömallien kehittymiseen.  


