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Hankkeen perustiedot

• Hankkeen päätavoite: 
– Muonion kansainvälisen matkailun ympärivuotinen kehittäminen

• Hankeaika
– 1.11.2019-31.5.2022 

• Budjetti yhteensä 270 250 €
– EAKR ja valtio 80 %

– Yritykset noin 14 %

– Muonion kunta noin 6 %.
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3 Etunimi Sukunimi 8.4.2020

Visit Muonio 2025



Alueorganisaatio – luonnos 0.1

Matkailun 
kehittämisen ja 

edistämisen 
kokonaisvaltainen 

johtaminen tiedolla, 
ml. edunvalvonta, 

saavutettavuus

Myyntikelpoisen 
matkailutarjonnan 
varmistaminen ml. 

tapahtumat, 

8 vuodenaikaa

Alueen brändin 
vahvistaminen ja 

vetovoimaisuuden 
kehittäminen 

yhteismarkkinoinnin ja 
myynninedistämiskeinoin 

sekä palveluketjun 
varmistaminen

Hallinto, 
talous/kirjanpito

Matkailupalvelujen 
saatavuuden 

varmistaminen 
digitaalisissa 

kanavissa

Yhteistyöfoorumin 
koordinoija

- alue, suuralue, 
kansallinen, 

kansainvälinen

Yrityslähtöisyys, sopimuksellisuus, pitkäjänteisyys, kestävyys

- Yhdessä Enontekiön kanssa?
- Rahoitus: kunnat, yritykset, hankerahoitus?



Toteutustapoja
• Olemassa olevan tiedon analyysit

• Selvitykset

• Haastattelut

• Työpajat, koulutukset, seminaarit, aamukahvit

• Yhteiskehittäminen

• Työryhmät

• Uuden tiedon ja työkalujen tuottaminen, kerääminen ja jakaminen

• Muiden hankkeiden kanssa tehtävä yhteistyö

• Uusien yhteistyökumppaneiden aktivointi
 Osin ostopalveluina

• Viestintä
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Kevään toimenpiteitä mm.

• Yrittäjäkierros

• Perustietojen keräys ja analysointi yritystoiminnasta, markkinoista, 
kilpailijoista jne.

– Mm. sähköinen kysely

• Muonion matkailustrategia 2025 laadinta

• Markkinointisuunnitelman laadinta

• Monikanavainen viestintä: Nettisivut, Facebook, uutiskirjeet, blogit, media

– https://yhdistys.tunturi-lappi.fi/

– Visit Muonio 205 tiedotus

• Saavutettavuuden aluetyöryhmät

• Muu kansainvälinen, kansallinen, alueellinen ja paikallinen yhteistyö

• Kunnan matkailuasioiden edistämiseen osallistuminen: reitit, matkailuinfo, 
kesä, tapahtumat
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Ohjausryhmä
Jäsenet ja varajäsenet

• Niina Pietikäinen, Harriniva Hotels & Safaris, varajäsen Juhani Roimaa, Kolström

• Pekka Veisto, Särkijärven Majat, varajäsen Tarja Veisto, Särkijärven Majat 

• Hanna-Mari Talvensaari, Muonion Matkailu ry, varajäsen Jari Rossi Keimiön
Koukkaus 

• Janne Alaniska, Area Manager, Lapland Safaris West, varajäsen Oona Kuru, Lapland
Hotels

• Jukka Nilimaa, Seo, varajäsen Arto Pekonen, Lomamaja Pekonen 

• Hannu Rauhala, Fell Trek, varajäsen Heikki Pöyskö, Wild Fishing Guide 

• Ritva Saarensalmi, Metsähallitus, varajäsen Pekka Sulkava, Metsähallitus 

• Minna Back-Tolonen, K-Market, varajäsen Hilkka Suomalainen, True North 

• Kaisa Kylä-Kaila, Muonion kunta, varajäsen Laura Enbuska-Mäki, Muonion kunta 

• Manu Friman, Muonion kunta luottamushenkilö, varajäsen Anne-Mari Keimiöniemi

Asiantuntijajäsen:

Samu Rötkönen, Lapin liiton edustaja, projektin valvoja

Esittelijä: Nina Vesterinen, Visit Muonio 2025
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Miten kunta voi tukea yrityksiä kiristyvässä 
kilpailussa? (1/2)

Mm.

Tehtävä kasvun takaamiseksi pitkäjänteistä ja 
systemaattista kehittämisyhteistyötä yhdessä 
matkailutoimijoiden kanssa

• Huomioida matkailun tarpeet kunnan kehittämistyössä 
ja päätöksenteossa

– Esim. liikenne, infra, investoinnit, kokeilut

• Varmistaa infran riittävyys, ylläpito ja kestävyys

– Luonnon ja kulttuurin matkailullinen hyödyntäminen 
vaatii palvelurakenteita ja tuotteistamista!

• Reitit, viitoitukset, taukopaikat, kartat yms.

• Onko kaavoitettuja alueita uusille investoinneille?

• Houkutella investointeja

• Turvata omalta osaltaan osaavan työvoiman saanti 
sekä heidän asunto- ja muut palvelutarpeensa kuten 
lasten päivähoito



Miten kunta voi tukea yrityksiä kiristyvässä 
kilpailussa? (2/2)
• Varmistaa kunnissa toimiva ja 

yrittäjäystävällinen jätehuolto, joka mm. 
mahdollistaa kierrätyksen

• Varmistaa toimivat, kattavat, nopeat ja 
kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet

• Tukea kunnan tunnettuuden näkökulmasta 
yritysten markkinointiponnistuksia

• Tukea tulevaisuuteen suuntaavia 
toimenpiteitä

• Tukea hallinnolliset rajat ylittävää yhteistyötä 
uusien kysyntälähtöisten elämysten 
aikaansaamiseksi 
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Matkailuneuvonta
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Matkailun digitrendejä 2020 mm.
• 39 % matkailuyrityksistä investoi keskustelukanaviin (chat)

• 32 % Z-sukupolven edustajista pitää instagrammia tärkeimpänä 
infokanavana

• 53 % haluaa käyttää viestipalveluja alueen ja yritysten kanssa –
koko matkan ajan suunnittelusta kotiinpaluuseen

 Yksittäismatkailijoiden määrän kasvu lisää paineta ja tarvetta 
matkailuneuvonnalle
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Esimerkkejä Kuusamo
• 2 neuvontapistettä: Karhuntassu keskusta ja 

Ruka
– Esitteet, kalastusluvut, wifi, internet-

asiakaspääte

– Keskusta: matkailuneuvonta, Metsähallituksen 
palvelupiste sekä luontokuvakeskus, myymälä 
sekä kahvila – kaupunki vastaa

– Rukalla kauppakeskuksessa: neuvonta, 
ohjelmapalvelujen varaus,  apua 
majoitusvarauksiin, myyntituotteina mm 
vaellus- ja matkailukartat – Matkailu ry vastaa, 
kunta rahoittaa osin (90 000 €)

• Paikanpäällä tapahtuva neuvonta 
– tiskiasiakkaat eivät ole vähentyneet, jopa 1000 

asiakasta/viikko Rukalla

• Chat, Some-kanavat, Sposti, puhelin

Yleensä Suomessa
• Kunnat/kuntien omistamat yhtiöt maksavat 

matkailuneuvonnan ja hoitavat kunnat osana 
matkailutoimistot, matkailu oy, ry, Metsähallitus, 
kuntapalveluja ja ostopalveluna yritykset

Kellokas
• n. 100 000 käyntiä, joista puhtaasti 

matkailua arviolta 1/3

• Lisäksi eri some-kanavat, puhelin, spostit

• Visit Ylläksen ja matkailuyhdistyksen 
materiaalin jakaminen matkailijoille ja 
yrityksille (myytävät kartat, esitteet ja muut 
logotuotteet)

• Esitemateriaalin postittaminen 
kysyttäessä maailmalle 
matkailuorganisaatioille tms.

• Yritysten esitemateriaalin esillä pitäminen

• Ylläs.fi -sivuston tietojen tarkistaminen ja 
päivitystarpeista raportoiminen

• Metsähallitus hoitaa
– Kolarin kunta maksaa  

matkailusopimuksen: 8 htkk palkkaraha ja 
tilojen/tietokoneiden käyttökustannuksista.

12


