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Taustaa

• Enontekiön kunta on vuonna 1877 perustettu Suomen kolmanneksi suurin kunta pinta-alaltaan. 
Kunnan alueella sijaitsee yli 60 % koko Suomen tuntureista sekä laajoja, omaleimaisia erämaa-
alueita.

• Matkailu on Enontekiön kunnan tärkein ja suurin elinkeino liikevaihdon, työpaikkojen ja yritysten 
lukumäärällä mitattuna.  Matkailun heijastusvaikutukset koskettavat laajasti lähes kaikkia 
enontekiöläisiä ja sillä on suuri merkitys kunnan vetovoimaisuuteen ja elinvoimaisuuteen. 
Nykyisen laajuinen palvelutaso säilyy kunnassa lähes yksinomaan matkailun ja raja-kaupan 
tuoman lisäkysynnän kautta. Matkailu on myös Enontekiön kuntastrategian mukaan kärkitoimiala, 
jonka kehittämisellä on laajat positiiviset heijastusvaikutukset muihin elinkeinoihin. 

• Enontekiön vahvuuksia ovat luonto ja ihmiset. Suomen kaikki yli tuhat metriset tunturit, Euroopan 
parhaat revontulinäkymät sekä puhdas ilma ja vesi ovat kunnan ainutlaatuisia myyntivaltteja. 
Ihmiset ovat välittömiä ja tuntevat toisensa. Enontekiö sijaistee saamelaisalueella. Enontekiöllä 
eletään monikulttuurisessa ympäristössä kolmen valtakunnan raja-alueella. 



Hankkeen tavoitteena on

- Matkailun arvoketjun ja sen hallinnan kehittäminen.

- Paremmin maksavan asiakaskunnan saavuttaminen kustannustehokkaasti

- Alueen yritysten tunnettuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen kv-markkinoilla.

Hankkeen tuoma lisäarvo:
- Arvoketjun ja yhteistyömallin kehittäminen matkailun digitaalimurroksen 
näkökulmista

- Digitaalijärjestelmissä ja -kanavissa viime vuosien aikana tapahtuneen kehityksen 
hyödyntäminen

- Hanketyöllä tavoitellaan toimintatapojen muutosta arvoketjuajattelussa.



Toimenpiteet:

Erottumistekijöiden ja sertifikaattien merkitys ja valinta & Benchmarkkaus:
- Erottumistekijöiden ja brändien vertailu Lapin alueella ja muilla kilpailevilla alueilla.
- Analyysi matkailun arvoketjulle hyödyllisistä sertifikaateista ja tiedon jalkauttaminen.
- Kulttuurituotteiden, ohjelmapalvelujen ja reittituotteiden benchmarkkaus ( + tutustumisretki yrittäjille).

Arvoketjun kehittämisen toimenpiteet:
- Enontekiön matkailun brändianalyysi ja brändin uudistaminen
- Matkailijan digitaalisen polun parantaminen sekä digitaalisen löydettävyyden parantaminen :Uuden verkkosivuston 
suunnittelu asiakaslähtöisemmäksi palvelumuotoilun näkökulmasta ja sen löydettävyyden parantaminen 
- Uutta brändiä tukevan valokuvamateriaalin tuottaminen.
- ENF lentoaseman toiminnan integroiminen osaksi matkailun alueorganisaation toimintaa.

Vähähiilisyyden kehittäminen osaksi arvoketjua:
-yhteistyö Väppi-hankkeen kanssa
-Kunnan Hinku-kunta tavoitteisiin integroituminen
-STF polun jatkaminen destinaationa, yritysten tukeminen vastuullisen matkailun polulla



Kustannustehokkaiden digitaalimarkkinoinnin ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen:
- Virtualisen Fam Tripin suunnittelu ja testaus
- Digitaalisten markkinointiratkaisujen kokonaissuunnitelma ja seurantaratkaisut
- Materiaalin tuotanto ja testaus uusiin virtuaalisiin myynti- ja markkinointikanaviin ( virtualiset workshopit, 
virtuaaliset messut)

Uudenlaisten liiketoiminta- ja yhteistyömallien kehittäminen
- Matkailun alueellisen organisoitumisprosessin jatkaminen. 
- Yhteistyön kehittäminen KV- alueella  Lyngenfjord, Kautokeino, Alta. Tuotekehitys.
- Paikallisten yritysten uusien keskinäisten yhteistoimintamallien kehittäminen.
- Alueellisten myyntiratkaisujen kartoittaminen.

Koulutukset (tarpeen mukaan)



Myönnetty rahoitus:

Menot

Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat 110000

Palkat 90000

Välilliset menot 21600

Yhteensä 221600

Myönnetty avustus 177280

Omarahoitus ( kunta& TosiLappi) 44320



Alustava kustannusarvio ostopalvelut

Toimenpiteet Kustannus

Arvoketjun kehittämisen toimenpiteet 65000

Erottumistekijöiden ja sertifikaattien merkitys ja 
valinta & Benchmarkkaus

5000

Vähähiilisyyden kehittäminen osaksi arvoketjua 2000

Kustannustehokkaiden digitaalimarkkinoinnin
ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen

28000

Uudenlaisten liiketoiminta- ja yhteistoimintamallejen
kehittäminen

5000

Koulutukset 5000

Yhteensä 110 000


