Muonion matkailuohjelma
2020-2025

Johdanto: Miksi, mitä, miten
•

Muonion matkailun odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Kasvu •
ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Kansainvälinen taloustilanne
on epävakaa. Pandemian vaikutukset ulottuvat vielä pitkälle.
Muonio tai yritys ei pärjää yksin kovassa kansainvälisessä
kilpailussa. Kestävän matkailun kehittäminen on välttämätöntä.
Asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet, ja kokonaisvaltaisia •
laadukkaita elämyksiä toteuttamaan vaaditaan usean tahon
pitkäjänteistä ja innovatiivista yhteistyötä.

•

Muonion matkailu ja siitä saatava tulo voi kasvaa, kun erityisesti
kansainvälinen matkailijamäärä ja kulutus lisääntyvät kestävästi.
Matkailutuloa voidaan kasvattaa mm. tuottamalla korkeakatteisia
lisäarvopalveluja,
pidentämällä asiakkaan viipymää sekä
kehittämällä entistä ympärivuotisempaa matkailua. Matkailun
kasvuun vaikuttavat voimakkaasti myös matkailun kestävyyteen
panostaminen, mahdollistavien teknologioiden ja digitalisaation •
kehitys sekä liikkumisessa tapahtuvat muutokset.

•

”Met kasvamma yhessä: Raikas, aito, onnellinen Muonio” on
Muonion matkailuohjelma vuosille 2020-2025. Se korvaa
Muonion kunnan matkailustrategian vuosille 2015-2020.

•

Muonion matkailuohjelma on laadittu Visit Muonio 2025hankkeen koordinoimana helmi-toukokuussa 2020.
•

•

Ohjelmassa on huomioitu myös koronapandemian vaikutukset
nykytilaan pohjautuen, ks. erityistoimenpiteet sivu 43.
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Matkailuohjelma on toimijat ja toimenpiteet yhteen kokoava
asiakirja Muonion matkailun pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Se toimii matkailun kehittämistyön ohjenuorana ja tavoitteena
on saada aikaan ympärivuotista kasvua Muonion matkailuun.

Toimenpiteitä toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä sekä
Muonion Matkailu ry:n, Muonion kunnan, Tunturi-Lapin
Kehitys ry:n, Metsähallituksen, yritysten ja muiden toimijoiden
voimavarojen puitteissa. Osaan toimenpiteistä voidaan
hakea EU-ohjelmien rahoitusta. Osa toimenpiteistä vaatii
toimintatapojen muutosta, yritysten riskinottohalukkuutta ja
uutta asennetta matkailun kehittämiseen. Ohjelman
toimeenpanoa ja tavoitteiden saavuttamista seurataan ja
tarkennetaan tarvittaessa suunnitelman mukaisesti.
Ohjelman taustaksi kerättiin yhteen olemassa olevaa
aineistoa niin tilastoja, tutkimuksia, selvityksiä, strategioita,
markkinatietoa kuin trendejäkin, haastateltiin toimijoita sekä
toteutettiin yrityskysely (14 vastausta). Lisäksi ohjelmassa on
huomioitu mm. Lapin matkailustrategia 2020-2023 ja Suomen
matkailustrategia vuosille 2019-2028 linjaukset sekä muita
kansallisia matkailun suosituksia kuten matkailun digitiekartta.
Ohjelman laadinnan yhteydessä on pidetty kaksi avointa
toimijat osallistavaa työpajaa (osallistujia yhteensä 33).
Lisäksi pienempi viiden hengen työryhmä on työstänyt
sisältöä. Keskusteluja on käyty myös Muonion Matkailu ry:n
hallituksen ja Visit Muonio 2025-hankkeen ohjausryhmän
kokouksissa sekä keskeisten toimijoiden kuten Muonion
kunnan kanssa.

4 hyvää syytä panostaa matkailuun
1.

•

•

2.
•
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Matkailu on suuren kasvupotentiaalin omaava 3.
palveluala, jolla on paljon kerrannaisvaikutuksia •
muille aloille
Matkailulla on Muoniossa merkittävä vaikutus kunnan
talouteen ja työllisyyteen. Vuonna 2017 matkailutoimialojen
kokonaisliikevaihto oli 64,5 MEUR ja matkailutulo 41,6
MEUR.
Matkailu aikaansaa myös moninaisia kerrannais-vaikutuksia
muille
elinkeinoille
kuten
rakennusteollisuudelle,
kiinteistöhuollolle ja kaupanalalle. Muoniossa, esimerkiksi
matkailun osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta on 18 %. 4.
Yksi matkailueuro tuo keskimäärin 56 senttiä lisäarvoa •
muille toimialoille. Matkailun jalostusarvo on myös korkea.
Matkailun kasvupotentiaali on suuri; maailmassa matkailu
kasvaa 5 prosentin vuosivauhtia.
Matkailu on kasvava vientiala
Matkailu on ainoa viennin ala, jonka kulutus tapahtuu •
Suomessa, ja joka maksaa toiminnastaan arvonlisäveroa.
Suomeen suuntautuvan matkailun kehittäminen on
kansantalouden ja Muonion näkökulmasta tehokkain tapa
lisätä matkailusta saatavia tuloja. Muonion matkailijoista on
jo 66 % ulkomaisia ja puolestaan 34 % kotimaisia.
Nykyisessä
pandemiatilanteessa
kansainvälisten
matkailijoiden suuri osuus tuo meille omat haasteensa eli
kuinka
onnistumme houkuttelemaan
lähikuukausina
kotimaan matkailijoita
Muonioon paikkaamaan edes
hieman kansainvälisten matkailijoiden jättämää aukkoa.

Matkailu on merkittävä työllistäjä
Matkailu työllisti vuonna 2017 Muoniossa 194
henkilötyövuotta. Lisäksi vuokratyövoiman käyttö on
yleistä, joten työllisten määrä on tätä suurempi.
Matkailu
työllistää
myös
paljon
nuoria.
Matkailutoimialojen yrityksiä on 35, joista pääosa on
mikroyrityksiä. Lisäksi on yrityksiä, jotka toimivat
matkailun parissa, mutta eivät ole rekisteröityneet
TOL-luokituksen mukaisesti matkailutoimialoille.
Matkailu on Muoniolle merkittävä
Matkailu on tasapainoista aluerakennetta vahvistava
tekijä.
Matkailun
merkitystä
kasvattaa
sen
paikkasidonnaisuus; matkailutoimialojen työpaikkoja ja
Muoniossa tehtyä kehittämistyötä ei voida pääosiltaan
siirtää muihin maihin eikä muille paikkakunnille.
Toimintaympäristömme on ainutlaatuinen.
Matkailun avulla luodaan myös monipuolisempia ja
laadukkaimpia palveluja kuten ravintolapalveluja ja
ulkoilupalveluja, myös muoniolaisille, mutta myös
perusinfrastruktuuria, jonka pohjalle voidaan kehittää
muuta
elinkeinotoimintaa.
Matkailu
vahvistaa
paikallisia tapoja ja muoniolaista kulttuuri-identiteettiä.

Muonion matkailufaktoja

Päämarkkinat

130 000 rekisteröityä
majoitusvuorokautta vuodessa
66 % ulkomaisia
34 % kotimaisia

~3 % matkailun vuosikasvu
Pääkuukaudet:
joulu, maaliskuu
561 200 käyntiä
Pallas-Yllästunturin
kansallispuistossa

3,2 vrk keskiviipymä
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Vuonna 2017:
Matkailutulo 41,6 M€
Matkailutyöllisiä 196 htv
sekä 200 kausityöntekijää

Käyttöaste 46,4 %

211 km hiihtolatuja
240 km moottorikelkkareittejä
300 km kesäretkeilyreittejä
8 veneenlaskupaikkaa
50 km maastopyöräilyreittejä

363 200 lentomatkustajaa
Kittilän lentoasemalla
vuodessa

1760 petiä +
1055 vapaa-ajanmökkiä,
joissa arviolta 287 000
yöpymistä vuodessa

Lähteet: Visit Finland / Rudolf 2020, Aluetalousvaikutukset, mökkitilasto, yritystilasto

35 matkailualojen yritystä

Rekisteröidyt yöpymiset 2015-2019
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Kuukausittaiset yöpymiset Muoniossa
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Ulkomaiset

Tilastopalvelu Rudolf

Tulevaisuuden trendejä
•

•

•
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Maailma muuttuu yhä nopeammin. Maailmanlaajuiset
yksittäiset ilmiöt, tapahtumat ja megatrendit ulottavat
vaikutuksensa myös Suomeen. Koska matkailu on
kiinteä
ja
vuorovaikutteinen
osa
yhteiskuntaa
vaikuttavat
niin
poliittiset,
taloudelliset,
yhteiskunnalliset, teknologiset kuin ympäristölliset
tekijät
oleellisesti
matkailun
kehittämiseen
ja
kehittymiseen.
Tulevaisuus on tänään tehtävien päätösten
Voidaksemme tehdä Muonion matkailun ja
toimijoiden parissa parhaita päätöksiä, tulee
pyrkiä ymmärtämään mihin ympärillämme
muut päätökset perustuvat.

summa.
julkisten
meidän
tehtävät

Megatrendit ovat suuria viimeaikaisia muutoksia, joilla
on pitkät juuret historiassa ja jotka vaikuttavat
globaalisti, ks. viereinen kuva.

•

Esimerkiksi
ilmastonmuutoksella
on
merkittäviä
vaikutuksia alueemme luontoon ja sääilmiöihin.
Toisaalta ilmastonäkökohdat saattavat vaikuttaa myös
yksittäisten matkailijoiden matkustusvalintoihin.

•

Maailman matkailumarkkinat ovat yhä globaalimmat.
Matkailijan matkustuskäyttäytyminen muuttuu nopeasti
ja matkailijoille on erilaisia rooleja riippuen esimerkiksi
kenen kanssa hän matkustaa. Sama ihminen
perhelomalla käyttäytyy eri tavalla ja käyttää erilaisia
palveluja kuin matkaillessaan ystäviensä kanssa.

•

Matkailijan on mahdollista valita itselle sopivin tuote
mistä
päin
maailmaa
tahansa.
Muonion
matkailupalveluiden näkyminen globaaleilla digitaalisilla
alustoilla onkin entistä tärkeämpää.

Moninainen/yksilöllinen ja muuttuva matkailija
• Tulevaisuudessa
matkailukysyntä pirstaloituu ja
palveluodotukset jakautuvat entisestään. Matkailijat ovat
vaativampia
ja
hintatietoisempia.
Matkailija
elää
monimuotoista elämää ja hänellä on aaltoileva identiteetti.
Matkustamisella ilmaistaan omaa statusta. Toisaalta hän
haluaa autenttisia luontoelämyksiä ja toisaalla yöpyä 4tähden hotellissa puhtaiden lakanoiden välissä. Yritysten
on tehtävä päätös, mille asiakaskohderyhmälle se
tuotteensa ja palvelunsa kehittää, mutta samaan aikaan on
oltava valmis muokkaamaan tarjontaa yksilöllisten
toivomusten mukaisesti.
• Matkailijat haluavat kokea palasen kohdemaan arkea, ovat
entistä kiinnostuneimpia paikallisesta kulttuurista, ruoasta
ja omasta hyvinvoinnista. Erityisesti vaade kestäviin ja
vastuullisesti tuotettuihin palveluihin on kasvussa.
Vastuullisuusarvot
vaikuttavat
myös
matkakohteen
valintaan.

• Muita kuluttamisen trendejä ovat snacking eli lyhytlomat,
joiden aikana halutaan kokea paljon ja käyttää aika
tehokkaasti. Myös staycation (lähellä kotia lomailu), DIY
(Do It Yourself) sekä työn- ja vapaa-ajan yhdistämisen
trendit Workation ja Bleisure ovat kasvussa.
• Lisäksi tulee kiinnittää huomiota senioreiden kasvavaan
määrään, myös ns. kolmen sukupolven matkoihin, y- ja zsukupolvien kuluttajakäyttäytymisen erityispiirteisiin ja
individuaalimatkailijoiden nopeampaan kasvuun suhteessa
ryhmämatkailijoihin. Myös erilaisten yhteisöjen ja ryhmien
matkat sekä toisaalta yksinmatkailevien määrät ovat
lisääntymässä.
• Visit
Finlandin
kohderyhmätutkimuksen
mukaisista
matkailijasegmenteistä Muoniolle sopivat parhaiten
aktiiviset seikkailijat, luonnon ihmeiden metsästäjät ja
luontonautiskelijat.

• Matkailumarkkinat ovat globaalit ja matkailijalla on entistä
laajemmat mahdollisuudet valita itselle se sopivin tuote
mistä päin maailmaa tahansa, itselle sopivaan hintaan.
Näkyminen globaaleissa digitaalisissa arvoverkoissa on
entistä tärkeämpää.
Visit Finland image bank
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Toimintaan vaikuttavia trendejä
• Teknologian
jatkuva
kehittyminen
tuo
uusia
mahdollisuuksia matkailuun sekä itse liiketoimintaan että
matkailijan palvelemiseen ennen matkaa, matkan aikana ja
sen jälkeen. Esimerkiksi kehittyvät teknologiat, kuten
esineiden internet IoT, lohkoketjuteknologia BC, tekoäly AI,
robotiikka, laajennettu todellisuus AR, virtuaalitodellisuus
VR, big datan analysointi ja itseohjautuvat liikennevälineet
vaikuttavat tulevaisuudessa paljon matkailuun.
• Myös tekniset uudet alustat tuovat uusia mahdollisuuksia
matkailun toteuttamiselle. Esimerkkinä jakamistalouden
alustat ja toimijat kuten Airbnb ja Uber.
• Perinteiset toimialajaot eivät sellaisenaan säily, vaan
arvoketjut muuttuvat ja monella rintamalla. Tulevaisuuden
liiketoiminta ja arvoa luovat datavirrat syntyvätkin alustojen
verkostoissa.
Kuluttajadatan
ja
avoimen
datan
hyödyntäminen eri toimijoiden kesken on keskeisessä
osassa. Nämä uudet alustatalouden verkostot vaikuttavat
myös matkailun alueellisen edistämisen ja kehittämisen
toimintamalleihin ja tapoihin. (Business Finland)

2020
Kuva: EasyMile
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• Arvoverkostojen merkitys myös ekosysteemien kautta
kasvaa.
Ekosysteemejä
voikin
kuvata
yritysten,
tutkimuksen, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin
toimijoiden välille rakentuviksi keskinäisriippuvuuden
verkostoiksi.
Ekosysteemeillä
pyritään
lisäämään
esimerkiksi uusien innovaatioiden ja tiedon syntyä sekä
kustannustehokkuutta. Ekosysteemin jäsenet jakavat
yhteisen tavoitteen ja pyrkivät tekemään vaihtokauppaa
toistensa kanssa tämän saavuttamiseksi. Yhteinen
päämäärä vähentää yksittäiseen yritykseen kohdistuvaa
riskiä. (Sitra 2019) Myös matkailijoiden ja paikallisten rooli
arvoverkostoissa osana matkailun kestävää kasvua on
merkittävä.
• Kestävän matkailun merkitys kasvaa. Matkailua tulee
kehittää vahvistaen myönteisiä ja vähentäen kielteisiä
ympäristöllisiä,
taloudellisia
ja
sosio-kulttuurisia
vaikutuksia. Ympäristötietoisuus on jo nyt matkailijoille
arkea, mutta vastuullisuuden vaade
on entisestään
nousussa. Asiakas huomaa puutteet heti. Tulevaisuudessa
kestävä matkailu tarkoittaa myös mm. aktiivista
osallistumista kulttuuri- ja luontoympäristön suojeluun,
vähähiilistä ruokaja juomatuotantoa, paikkakunnan
perinnön ymmärtämistä, siten, että matkailukylät ovat
elämää
sykkiviä
yhteisöjä,
paikallistaloudellisten
vaikutukset
maksimointia,
kestäviä
ja
älykkäitä
matkailukohteita sekä pitkäntähtäimen kestävän matkailun
suunnittelua yhdessä julkisten ja yksityisten toimijoiden
sekä kolmannen sektorin kanssa.

Erityisiä luonto- ja hyvinvointimatkailun trendejä
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kerran elämässä kokemukset! Seikkailu!
Luontoyhteyden etsiminen ja
luontoresurssien hyödyntäminen
Terveys, hyvinvoinnin ylläpitäminen ja
parantaminen
Puhtaus
Ruoka
Arktisuus ja kylmyys
Paikallisten kohtaamiset
Turvallisuus

•
•
•
•
•
•
•
•

Vapaaehtoismatkat: osallistutaan esim.
talkoisiin
Oman terveyden ja kunnon ylläpito
Ruoka: luomu, terveellisyys, paikallisuus
Digitaalisuuden yhdistäminen mm. mittaus
Digi-detox
Hiljaisuus, puhtaus
Kaikki aistit: tuoksut, maisemat,
äänimaailma, esteettisyys
Palvelujen korkea taso

Pandemian myötä muuttuvia/vahvistuvia trendejä
Matkustuskäyttäytyminen
•
Lähimarkkinoiden rooli kasvaa – kotimaa,
Ruotsi, Norja
•
Pandemia vaikuttaa eri maiden matkailijoihin
ja matkustuskäyttäytymiseen erilainen
•
Luontomatkailu kasvaa entisestään
– Myös vaade vastuullisuudelle kasvaa
•
Matkailu hiljaisissa ja vähäruuhkaisissa
kohteissa kasvaa
•
Matkoista tulee merkityksellisempiä
•
Virtuaalimatkailu kehittyy
•
Asiakkaat odottavat lisää joustavuutta liittyen
varauksiin ja palveluihin
•
Turvallisuuden vaade kasvaa sis. hygienia
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Matkustamiseen, saavutettavuuteen
liittyviä muutoksia
•
Rajamuodollisuudet
•
Viisumikäytännöt
•
Mobiilijäljitys
•
Maskinkäyttö pakolliseksi eri
kulkuvälineissä?
•
Karanteenit (molempiin suuntiin?)

Visit Finland imagebank

Muonion matkailun
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Haasteita mm.

Vahvuudet/mahdollisuudet mm.

• Yhteinen tekeminen, totuttu tekemään yksin
• Hiljaiset toukokuu/lokakuu
• Yrityksiä kiinni hiljaisina sesonkeina
• Eri yrityksillä eri sesongit
• Liiketoiminnan sesonkiluonteisuus ja sitä kautta syntyvä
liiketoiminnan ja investointien heikko kannattavuus
• Matkailun toimitusketjuihin liittyvät haasteet erityisesti
hiljaisina kuukausina ja yksilömatkailijoille
• Merkittävä osa alueen kansainvälisistä matkailijoista on
tällä hetkellä talvella saapuvia matkanjärjestäjäasiakkaita
• Ympärivuotisuutta kehitettäessä yksilömatkailuun ja suoraasiakkaisiin tarvittavat myynti- ja markkinointikanavat ovat
puutteellisia, eivätkä ne linkity matkaketjuihin
• Saavutettavuus: lennot erityisesti kesällä, matkaketjut,
ilman autoa kulkeminen/yksittäismatkailija alueen kohteisiin
• Yhteisen markkinoinnin vähäisyys
• Nettisivut
• Muonion heikko tunnettuus/brändi
• Helposti ostettavat tuotteet, digitaalinen saavutettavuus
• Ympärivuotiset työpaikat, osaavan työvoiman saaminen,
erityisesti keittiöhenkilökunta sekä saksan- ja
ranskankieliset oppaat
• Asuntotarjonta, erityisesti sesonkityöntekijöiden
• Hankevetoinen kehittäminen
• Autotestauksen vaikutus muuhun matkailutarjontaan
• Palvelujen saatavuus ympäri vuoden sekä tiedon
löytäminen tarjonnasta
• Kierrätys/lajittelumahdollisuudet

• Alueen ainutlaatuiset myyntivaltit kiinnostavia
maailmanlaajuisesti
• Suuren järvialueen ja jokien hyödyntäminen
• Puhtaan ilman tuotteistaminen
• Monipuolinen tunturiluonto, kansallismaisema
• Selkeät vuodenajat
• Luonnonilmiöiden hyödyntäminen: keskiyön
aurinko, auringon laskut ja nousu, kaamoksen
kauneus, revontulet
• Autenttisuus, kylämäisyys
• Ohikulkevien matkustusvirtojen, kansallispuistokävijöiden ja
loma-asukkaiden ohjaaminen käyttämään kaupallisia
palveluita
• Erottautuminen hiljaisena, rauhallisena, laadukkaana
hyvinvointia edistävänä kohteena (vastakohta mm. Leville)
• Tapahtumat kausivaihtelujen täydentäjinä
• Suomen suosituimman kansallispuiston hyödyntäminen lähireitit
• Raja – kaksi/kolme maata yhdellä lomalla
• Yhteistyön tiivistäminen
• Osaamista löytyy kv-tason palveluliiketoimintaan, jota
voidaan hyödyntää ympärivuotistumisessa
• Monien hankkeiden hyödyntämismahdollisuus
• Vastuullisen matkailun edistäminen – pohja hyvä
• Ympärivuotisuuden kehittämisellä saataisiin koko kuntaan
elinvoimaa

Kilpailukykyanalyysiä (liikennevalotarkastelu)
Luminen

• Kaavoitettuja alueita, maankäyttö
• Reitistöjen kattavuus ja kuntoluokka- ja soveltuvuus käyttäjille
• Työvoima, saatavuus ja kohtaanto
• Työpaikkojen tarjonta
• Asunnot ympärivuoden ja sesongeille
• Matkailukysyntä
• Matkailun tuotetarjonta
• Selkeä segmentti ja jakelukanava
• Majoituskapasiteetti
• Digi-valmiudet
• Verkon kattavuus ja toimivuus
• Saavutettavuus
• Vastuullisuus
• Julkiset panostukset matkailuun, pitkäjänteiset resurssit
• Matkailun organisoituminen ja yhteistyö
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•

Turvallisuus (poliisi, pelastus)

•

Terveyspalvelut

Lumeton

Välikaudet

Koko vuosi

Muonion
matkailun
tulevaisuus

Visio: Vuonna 2025 Muonio on
Lapin vastuullisesti kasvuhaluisin ja onnellisin kansainvälinen
matkailukohde kansallispuiston sydämessä

Discover Muonion missio
Tehdä yhdessä pitkäjänteisesti yritysten ja toimijoiden kanssa
Muoniota ympärivuotisesti halutuksi ja saavutettavaksi, tukea
yhteisöä ja kehityshaluisia yrityksiä kasvamaan vastuullisesti
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”Visiotarina”: Lapin vastuullisesti kasvuhaluisin ja onnellisin
kansainvälinen matkailukohde kansallispuiston
sydämessä
.
•
•

•
•

•
•

•
•
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Muonion matkailun visio katsoo rohkeasti vuoteen 2025.
Matkailua kehitetään arvopohjaisesti ja vastuullisesti. Olemme yksi
Suomen Sustainable Travel Finland –kohteista, joka tarkoittaa mm. sitä,
että teemme reilua yhteistyötä ilman rajoja, huolehdimme herkästä ja
ainutlaatuisesta luonnostamme, kunnioitamme kulttuuriperintöämme,
edistämme asukkaiden, työntekijöiden ja matkailijoiden hyvinvointia ja
tasa-arvoa, suosimme paikallista, panostamme turvallisuuteen ja laatuun,
huomioimme toimintamme ilmastovaikutukset sekä kehitämme jatkuvasti
yritystoimintaamme.
Teemme arvovalintoja mm. suhteessa työvoimaan ja edistettäviin
investointeihin.
Teemme pitkäjänteisesti ja systemaattisesti työtä ympärivuotisen
kasvun ja kilpailukyvyn eteen.
–
Muonion kasvuhalukkaat yritykset seuraavat alan trendejä,
ulkomaisten ja kotimaisten kilpailijoiden tekemisiä ja alan parhaita
käytäntöjä sekä kuuntelevat tarkalla korvalla asiakkaiden sekä
yhteistyökumppaneiden kehitysideoita.
–
Korkeakatteisia tuotteita ja palveluita kehitetään mahdollisimman
nopeasti näihin perustuen luovasti ja kekseliäästi valituille
kohderyhmille.
–
Kasvuhalukkuus ei tarkoita vain esim. henkilökunnan määrän
kasvua, vaan jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä,
palveluvalikoiman uudistumista, verkostomaista toimintatapaa
sekä parempaa myyntiä ja markkinaosuutta.
–
Tätä kasvua ja uudistumista tuetaan eri työkaluja, palveluja ja
instrumentteja tarjoamalla sekä yritysten toimintaympäristöä
kehittämällä.
Edistämme osaavan työvoiman saantia mm. varmistamalla asuntojen ja
tarvittavien julkisten palveluiden kuten päivähoidon saatavuuden.
Pidämme huolen matkailun näkökulmasta, että Muonio on myös
onnellisin kunta jatkossa. Ns. onnellisuusoppaat jakavat ilosanomaa
myös matkailijoille.
Ystävälliset, välittömät ja helposti lähestyttävät muoniolaiset ovat osa
matkailijakokemusta ja tätä vaalitaan tekemällä yhdessä ja osallistamalla.
Muonio -matkailubrändi on kirkastunut. Olemme tunnettuja aitoudesta.
Emme yritä olla jotakin mitä oikeasti emme ole. Matkailutoimintamme
tapahtuu
kylissä
kansallispuiston
sydämessä,
pienissä
matkailijaryhmissä.

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

Hyödynnämme digitaalisuuden tuomat monipuoliset mahdollisuudet
kaikessa tekemisessä.
Ainutlaatuista, monipuolista ja eri vuodenaikoina eri lailla esiintyvää
luontoympäristöämme (tunturit, kurut, vesistöt, metsät…) kehitetään ja
elämyksiä (aktiviteetit, hyvinvointi, ruoka, paikalliskulttuuri) tarjotaan,
ohjattuina
laadukkaasti
ja
turvallisesti
ympäri
vuoden.
Ominaispiirteitämme
hyödyntämällä
lisätään
asiakaskokemuksen
syvyyttä ja kasvatetaan viipymää.
Tutkittua maailman puhtainta ilmaa hyödynnetään osana palveluja,
tuotteita ja alueen markkinointia.
Asiakkaamme tulevat maista, joissa arvostetaan tarjontaamme ja
toimintatapaamme. Näitä ovat ensisijaisesti Saksa, Ranska ja UK sekä
Hollanti kesällä. Täydentävinä Espanja, Sveitsi, Belgia sekä
lähimarkkinoista Norja, unohtamatta kotimaista matkailijaa, jonka
merkitys korostuu entisestään poikkeustilanteen takia. Myös työn ja
vapaa-ajan yhdistävät vierailijat on huomioitu.
Markkinaportfoliomme on hajautettu, jolloin mm. kriisitilanteessa olemme
varmemmalla pohjalla. Kansainvälisiä uusia markkinoita kuten Japania,
Italiaa, Venäjää ja USA:ta tarkkailemme ja ne ovat pitkällä tähtäimellä
olennainen osa kasvuamme.
Muonio on saavutettavissa sujuvien matkaketjujen avulla huomioiden eri
liikennevälineet ja kohderyhmät.
Matkailija tulee alueelle ja toivoo, että häntä kiinnostavat palvelut on
helppo saavuttaa ja ostaa. Varmistamme tämän tarjoamalla parhaan
mahdollisen digitaalisen asiakaskokemuksen ml. matkaketjun.
Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti. Ihmiset liikkuvat enemmän ja
jakavat erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia keskenään. Olemme
sosiaalisen median hyödyntämisessä etunenässä. Fasilitoimme
asiakkaiden välistä (C2C) tiedonvaihtoa ja aktivoimme paikalliset kertomaan vinkkejä matkailijoille. Hyödynnämme vaikuttajia viestin viejinä.
Hyödynnämme kansallispuiston kansainvälisesti tunnettua kestävän
matkailun brändiä sekä sen luomaa toimintaympäristöä. Varmistamme
kansallispuiston palvelujen ja palveluvarustuksen tason ja laadun.
Matkailija – tai matkailueuro – ei tunne kuntarajoja. Rajoja ei ole
myöskään matkailun yhteistyölle ja kehittämiselle.
Yhteistyössä toteutetun palvelukokemuksen jälkeen asiakas lähtee
onnellisena ja hyvinvoivana, jakaa kokemuksiaan muille ja tulee itsekin
Muonioon uudemman kerran.
Tiedolla johtaminen on perusperiaatteemme ja onnistumista mitataan
säännöllisesti.

Arvot
Kestävyys (vastuullisuus)
•

Kehitämme ja edistämme matkailua vahvistaen myönteisiä ja
vähentäen kielteisiä ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosio-kulttuurisia
vaikutuksia.

Aitous ja onnellisuus
•
•
•
•

Yrityksemme työntekijöineen pysyvät aitoina, onnellisina ja toimivina. Aitous
ja onnellisuus välittyvät myös vieraillemme.
Meille tullaan kylään.
Paikalliset, muualta tulevat työntekijät, mökkiläiset sekä matkailijat ovat osa
yhteisöämme.
Yhdessä tekemällä olemme enemmän.

Puhtaan luonnon ja ympäristön vaaliminen
•
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Toimimme vastuullisesti ja kehitämme toimintaympäristöämme, luontoa,
huomioiden sen herkkyyden ja kantokyvyn.

Muonion ainutlaatuiset myyntivaltit (USP)
1.

Mitatusti maailman puhtain ilma (raikas)

2.

Vanhimman kansallispuiston sydämessä

3.

Monipuolinen luonto
•

Kansallismaisema

•

Tunturit ja kerot (22 tunturia ja keroa)

•

Länsi-Lapin Ounas-Pallas-Ylläs tunturiketjun korkein kohta Taivaskero,
missä voi katsoa aurinkoa

•

Suuret järvialueet (225 järveä)
• Kalaisat ja villit vedet
• Euroopan pisin vapaasti virtaava
valjastamaton lohijoki

4.

Luonnonilmiöt – 8 vuodenaikaa
•
•
•
•
•
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Kaamos – vuoden värikkäin aika – Polar
Night Magic
Keskiyön aurinko
Auringon laskut ja nousut
Revontulien suuri todennäköisyys
Lumivarmuus

5.

Monipuolinen ohjattu aktiviteettitarjonta
ympäri vuoden

6.

Autenttisuus, aitous, kylämäisyys

7.

Rauhallisuus ja hiljaisuus

Valitut markkinat ja kohderyhmät
Päämarkkinat
•
Saksa, Ranska ja Iso-Britannia
•
Kotimaa
2. tason markkinat
•
Hollanti ja Espanja sekä Belgia, Sveitsi ja
Norja

Seurattavat markkinat
•
USA, Japani, Venäjä ja Italia
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Aktiiviset seikkailijat
• Nuorempia
• Matkustavat muita enemmin ystävien
kanssa
• Eri aktiviteetit
• Some-kanavat
• Enemmän yksittäismatkailijoita
Luonnonihmeiden metsästäjät
• Vähän vanhempia + 50 v
• Matkustaa enimmäkseen kumppanin
kanssa
• Kansallispuisto, revontulet, ohjatut
aktiviteetit
• Netin matkahaut, Instagram
Luonnon nautiskelijat
• Kaiken ikäisiä
• Rauhalliset luontokokemukset
• Netin matkahaut, blogit

Kärkituotteet eri sesonkeina

Lumeton aika

Luminen aika
•
•
•
•
•
•
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Poro-ohjelmat
Revontuliohjelmat
Moottorikelkkasafarit
Lumikenkäretket
Husky-ohjelmat
Hiihtäminen eri muodoissa

•
•
•
•
•

Patikointi ohjattuna ja
omatoimisesti
Melontaohjelmat
Kalastusohjelmat
Paikalliset kulttuuripalvelut
Pyöräilyohjelmat

Ympärivuotinen
•
•
•
•
•
•

Hyvinvointipalvelut
Sauna
Paikalliseen kulttuuriin
tutustuminen
Ruokamatkailutuotteet
Vaellus
Tapahtumat

Strategiset tavoitteet vuoteen 2025
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1.

Vahvuuksia (rauhallisuus, aitous, puhtaus, paikallinen
kulttuuri, luonto, kansallispuisto) tuotteistamalla ja rohkealla
digitaalisuutta hyödyntävällä markkinoinnilla luomme lisää
tunnettuutta ja vetovoimaisuutta sekä asiakkaan viipymään
pituutta ja ympärivuotisuutta.

2.

Toimivilla matkaketjuilla ja palveluiden digitaalisen
saatavuuden kautta tarjoamme asiakaslähtöisen polun
Muonioon ja sen elämyksiin.

3.

Matkailua tukevaa toimintaympäristöä kestävästi
kehittämällä, sis. osaavan ja hyvinvoivan työvoiman,
varmistamme matkailumme kilpailukyvyn pitkällä tähtäimellä.

4.

Kestävä kasvu tehdään ylpeästi yhdessä pitkäjänteisesti ja
suunnitelmallisesti (yrittäjät, paikalliset, julkiset toimijat,
yhdistykset) toimivan ekosysteemin avulla, arvojamme
kunnioittaen.

Vahvuudet
Tuotteet
Viestintä
Digi
Saavutettavuus
Toimintaympäristö
Osaavaa työvoimaa
Yhteistyö
Pitkäjänteisyys
Kestävä kasvu

Toimenpideohjelma

1. Tuotteistamisen ja markkinointiviestinnän
tavoitteet
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•

Tuotteita tarjolla ympäri vuoden
•
Sekä omatoimisille että ryhmille osittain
paketoituina sekä täyspaketteina

•
•

Puhdas ilma ja luonto tuotteistettu ja ostettavissa
Paikallisia vahvuuksia ja tarinoita hyödynnetty entistä
enemmän tuotteistamisessa
– Verkostotuotteita syntynyt, myös reittien
ympärille
– Matkamuistoja tarjolla

•

Tuotteet laadukkaita, turvallisia ja vastuullisia –
asiakastyytyväisyys kasvanut kaikissa kohderyhmissä
– Hyödynnetty palvelumuotoilun ja
yhteiskehittämisen työkaluja ja malleja
– Lisäksi digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia
kuten VR:aa ja AR:aa hyödynnetty

•

Kansainvälisten ja kotimaisten matkailijoiden
keskiviipymä pidentynyt houkuttelevamman
tuotetarjonnan myötä

•

Ohikulkijoista, mm. Arctic Route -bussimatkailijoista,
yhä useampi yöpyy ja käyttää palveluja

•

Muonion matkailubrändi on kirkastunut

•

Markkinointiviestintää toteutetaan monikanavaisesti
hyödyntäen uusia digitaalisuuden tuomia
mahdollisuuksia
•
Yhteisesti
• toteutetaan digimarkkinointia, erityisesti
sosiaalisessa mediassa, hyödyntäen
paikallisia asukkaita
• järjestetään matkanjärjestäjä – ja
mediavierailuja
• osallistutaan yhteiskampanjoihin
•
Yrittäjien vastuulla
• oman yrityksen markkinointi hyödyntäen
yhteisesti sovittuja viestejä
• varsinaiset myynninedistämistoimet kuten
myyntitilaisuuksiin osallistuminen

•

Tuotteita myynnissä sekä valituilla matkanjärjestäjillä
että yksittäismatkailijoiden suosimissa kanavissa

•

Hyödynnetty kansallisia linjauksia mm. matkailun
digitiekarttaa ja tuotesuosituksia

1. Tuotteistaminen ja markkinointiviestintä (1/3)
Toimenpide

Tarkenne

Puhtaan ilman tuotteistaminen

Mm. mittaustulosten viestintä, vaikutusten
mittaus (app), lisäarvoa muille tuotteille

Arctic Route -tuotteistus

Yhteistuotteita 1-3 yötä, yksittäismatkailijoille
/pienille ryhmille

Lumettoman ajan verkostotuotteet

Luontoaktiviteetit yhdistettynä ruokaan,
hyvinvointiin ja paikalliskulttuuriin

Ruoka matkailutuotteeksi

Huomioiden vastuullisuus, autenttisuus ja
paikallisuus eri sesonkeina (mm. marjat, yrtit,
kalat, poro, leinvonnaiset). Ruokatarinat ja ruoka
osaksi muita elämyksiä. Huomioidaan kansallisen
ruokamatkailustrategian linjaukset ja
tuotesuositukset.

Hyvinvoinnin tuotteistaminen

Mm. saunatuotteen, puhtaan ilman, metsän ja
eläinterapian tuotteistaminen kysyntää
vastaavaksi mm. työpajatyöskentelyn kautta

Aikataulu

Vastuutaho, mukana

Resurssit

2020-2021

Yritykset, Metsähallitus,
Ilmatieteenlaitos, kunta,
Visit Muonio

Uusi hanke
(EAKR)

2020-2021

Yritykset yhdessä Visit
Muonion kanssa

Olemassa olevat

Jatkuvaa

Yritykset Visit Muonion
tukemana

Olemassa olevat

Yritykset, Lappia, Visit
Muonio, ProAgria sekä
elintarviketuottajat

Uusi hanke

Yritykset, käynnissä olevat
hankkeet, Visit Muonio
tukee

Olemassa
olevat,
hankkeistus

Jatkuvaa
2022

2020-2021

Paikalliset matkamuistot ja
tuotteet

Edistetään paikallisten matkamuistojen (mm.
luonnontuotteet) syntymistä ja niiden myyntiä
matkailijalle helpossa paikassa sekä olemassa
olevien esilletuontia, myös verkkokaupan
mahdollisuudet selvitetään.

2021-

Yritykset, tukena julkiset
yrityspalvelut

Olemassa olevat
Hanke

Reittien tuotteistaminen

Mm. palveluiden, tarinoiden, välinevuokrauksen
yhdistäminen reitteihin, esteettömät reitit

2020,
Jatkuvaa

Yritykset, Metsähallitus ja
Muonion Paanat

Tobe-hanke,
uusi hanke

Olemassa olevien tuotteiden
tuunaus vastamaan kysyntää
huomioiden laatu, turvallisuus ja
vastuullisuus sekä tuotteiden
alueellinen kuratointi.

Työpajat ja olemassa olevien työkalujen ja
suositusten parempi hyödyntäminen sekä lakien
ja mm. TUKESin turvallisuusohjeiden
huomioiminen, Muonio-laatukäsikirjan luominen.
Tarinallistaminen, palvelumuotoilu, co-creation

Jatkuvaa

Yritykset, Visit Muonion ja
koulutusorganisaatioiden
tukemana

Olemassa
olevat, yritysten
omat varat
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1. Tuotteistaminen ja markkinointiviestintä (2/3)
Toimenpide

Tarkenne

Tervetuloa Muonioon –ohjelma

Muonion ”onnellisuusoppaat”
vauvasta vaariin

Tapahtumien tuottaminen ja
olemassa, olevien hyödyntäminen
matkailun ympärivuotistamisessa

Vastuutaho, mukana

Resurssit

2022-23

Kunta, Muonion Matkailu ry

Hanke

Kansainväliset ja kansalliset
hiihtokisat, Lapponia, Midnightsun
Hike jne.

Jatkuvaa

Kunta, Hiihtoliitto,
yhdistykset, yritykset

Olemassa olevat

Monikanavainen
markkinointiviestintä

Kanavakohtaisten strategioiden
laadinta. B2B, B2C, C2C, L2C
Päämarkkinat: Saksa, UK, Ranska ja
Suomi

Jatkuvaa

Muonion Matkailu ry/Visit
Muonio, kunta, yritykset

Yritykset, kunta, Visit
Muonio/Muonion
Matkailu ry sekä
hankerahoitus

Yhteisten viestien määrittäminen
visioon, arvoihin ja ainulaatuisiin
myyntivaltteihin pohjautuen, eri
kohderyhmät huomioiden

Osana vuodenaikojen viestintäkokonaisuutta määritellään yhteiset
viestit

6-12/2020

Visit Muonio ja yritykset

Olemassa oleva
hankerahoitus

Markkinoinnin vuosikello ja
rahoituksen varmistaminen

Yhteensovittaminen Lappi- ja
kansallisen tason sekä edelleen
yritysten omien toimenpiteiden
kanssa

Visit Muonio/
Muonion Matkailu ry, kunta
ja yritykset

Muonion Matkailu ry

Yhteisiin Lappi ja kansallisiin mm.
Visit Finland –toimenpiteisiin
osallistuminen

Huomioiden Muonion
pääkohderyhmät

Jatkuvaa

Yritykset, kunta, Visit
Muonio

Yritykset, Muonion
Matkailu ry, kunta

Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen
ja mediayhteistyö

Ajankohtaisista asioista ja
saavutuksista huomioiden eri
kohderyhmät ja eri kanavat, ml.
mediavierailut

Jatkuvaa

Kaikki. Muonion Matkailu
ry/Visit Muonio

Olemassa olevat
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Aikataulu

Ennen kesää
joka vuosi

1. Tuotteistaminen ja markkinointiviestintä (3/3)
Toimenpide

Tarkenne

Aikataulu

Vastuutaho, mukana

Resurssit

Tunturi-Lappi.fi –sivuston
uudistaminen

Suomi/englanti, eri vuodenajat, eri
tuoteryhmät. Hyödynnetään yritysten
laadukasta materiaalia ja
ajantasaista tietoa

5-6/2020
Päivitys jatkuvaa

Muonion Matkailu ry/Visit
Muonio sekä yritykset

Visit Muonio –
hanke ja Muonion
Matkailu ry

Yhteinen some-strategia sekä
yhteinen että yritysten oma somemarkkinointi: Yhteisesti sovitut
pääviestit ja hastagit
vaikuttavuuden lisäämiseksi

#Finland #Lapland -eri kielillä
#visitmuonio #muonio
#discovermuonio #visitlapland
#visitfinland #happybynature
#purestairintheworld
@onlyinlapland @ourfinland
@discovermuonio

Tarkistetaan
vuosittain

Kaikki

-

Kestävän matkailun viestintä

Yhteisten viestien määrittäminen.
Hyödynnetään mm. Välkky-hankkeen
tuloksia ja Visit Finlandin
viestintäoppaita

2020, tarkistus
2022

Visit Muonio, kunta ja yritykset

Olemassa olevat

Markkinoinnin tehokkuuden
mittaaminen

Kanavakohtaisesti määritellään
mittarit, joita seurataan

Jatkuvaa

Visit Muonio/Muonion Matkailu
ry

Olemassa olevat

Kuvien ja videoiden hankinta

Somevaikuttajat, yritykset ja
paikalliset kuvaajat

Jatkuvaa

Visit Muonio/Muonion Matkailu
ry

Muonion Matkailu
ry, kunta

Asiakastyytyväisyystutkimus

Eri yrityksissä, eri vuodenaikoina

Visit Muonio koordinoi, toteutus
opiskelijatyönä esim. Lappia,
MTI

Olemassa olevat
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2021, 2023,
2025

2. Saavutettavuuden ja digitaalisen saatavuuden
tavoitteet
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•

Muonioon helppo saapua ympäri vuoden huomioiden eri markkina-alueet ja eri
liikennevälineet
– Matkaketjut ovat sujuvat
– Tietoa aikatauluista löytyy keskitetysti

•

Asiakkaan sujuva ostopolku haaveilusta matkalle ja matkan aikana
– Palvelut ovat myynnissä niihin sopivissa digitaalisissa on-line myyntikanavissa
– Tieto löytyy yhdestä paikasta
– Hyödynnetään uusimpia digitaalisuuden mahdollisuuksia kuten tekoälyä

2. Matkaketjut ja tuotteiden digitaalinen saatavuus (1/2)
Toimenpide

Tarkenne

Aikataulu

Vastuutaho, mukana

Resurssit

Osallistutaan aktiivisesti
alueen saavutettavuustyöryhmien työhön

Vuonna 2020 osana Pohjois-Suomen
kehittyvä lentoliikenne 2020 –hanketta,
tämän jälkeen sisäinen järjestäytyminen

Jatkuvaa

Muonion Matkailu ry/Visit
Muonio

-

Lisälentoja kesälle
Helsingistä Kittilään

Finnair ja muut mahdolliset lentoyhtiöt
yhteistyössä Levin ja Ylläksen kanssa

Jatkuvaa

Visit Muonio/Muonion
Matkailu ry, Tunturi-Lapin
Kehitys

Muonion Matkailu ry,
yritykset

Suoria lentoja
päämarkkinoilta
lumettomana aikana
(Saksa, Ranska, UK)

Mm. Finnair, Lufthansa, SAS
yhteistyössä Levin ja Ylläksen kanssa

Jatkuvaa

Visit Muonio ja yritykset
yhteistyössä Levin ja
Ylläksen kanssa
Matkanjärjestäjäyhteistyö

Muonion Matkailu ry,
yritykset

Olemassa olevien
junayhteyksien
(Rovaniemi, Kittilä)
säilyttäminen ja uusien
saaminen

Edunvalvontaa yhdessä muiden
Tunturi-Lapin toimijoiden kanssa

Jatkuvaa

Tunturi-Lapin Kehitys, Visit
Muonio/Muonion Matkailu ry

Olemassa olevat

Nykyisten linjaautoyhteyksien
säilyttäminen mm.
Rovaniemeltä

Edunvalvontaa

Jatkuvaa

Kunta, Tunturi-Lapin Kehitys

Olemassa olevat

Älykkäiden matkaketjujen
kehittäminen sekä
edunvalvonta

Matkaketjut rautatieasemilta ja
lentoasemilta Muonioon ja edelleen
yrityksiin huomioiden erityisesti
yksittäismatkailijat

Jatkuvaa

Tunturi-Lapin Kehitys, Visit
Muonio, kunta
Liikenneyhtiöt, ELY

Olemassa olevat
Hankkeet (Kelipa, FIT ME)

Muonion sisäisen
liikenteen kehittäminen

Vuokrattavat pyörät
Vuokrattavat sähköautot
Ympyräreitti
Hyödynnetään muuta kunnan sisäistä
liikennettä kuten asiointi- ja
koululaiskuljetuksia matkailussa

2021
2023
2022
2021-

Yritykset ja kunta

Hanke sähköautoihin liittyen
Kelipa-hanke
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2. Matkaketjut ja tuotteiden digitaalinen saatavuus (2/2)
Toimenpide

Tarkenne

Aikataulu

Vastuutaho ja mukana

Resurssit

Varmistetaan Enontekiön
lentokentän toiminta

Uuden omistajan ja operoijan
löytäminen. Tarkastellaan osana
Lapin lentokenttäverkostoa ja
liikenteen solmukohtana, myös
muun kuin matkailun
näkökulmasta

2020-2022

Tunturi-Lapin Kehitys,
kunnat (Muonio ja
Enontekiö), yritykset, Finavia

Kunta, valtio

Digitaalisen
asiakaskokemuksen
mallentaminen ja
toteuttaminen sekä yhteisen
Discover Muonion että
yritysten osalta

•
•

2020-22

Visit Muonio ja yritykset

Osana hanketta ja
yritysten omana työnä
hyödyntäen esim.
Business Finlandin
innovaatioseteliä ja ELYkeskuksen
kehittämispalveluja

2021-22

Visit Muonio ja yritykset

Osana hanketta

•
•

•
•
•

•
•
•

Liiketoimintamallit
yksittäismatkailijoiden
tuotteiden ansaintalogiikalle
29

Mobiilioptimointi
Toimiva onlinevarausjärjestelmä (yritysten
oma/yhteinen)
Sopivien online-jakelukanavien
valinta ja hyödyntäminen
Verkossaolon kasvattaminen
hyödyntämällä mm. sosiaalisen
median kanavia
TripAdvisor -profiilin luominen
ja hallinta
Google Business -tilin
avaaminen ja hallinta
Tuotteiden muotoilu onlinekanaviin sopiviksi
Asiakastuntemuksen
lisääminen hyödyntämällä
analysointityökaluja
Laadukkaaseen ja inspiroidaan
sisältöön panostaminen
Rajapinnat

3. Kilpailukykyisen toimintaympäristön tavoitteet
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•

Toimintaympäristöä ja palveluja kehitetään huomioiden matkailun erityispiirteet niin kunta,
seutukunta, maakunta kuin kansallisella tasolla

•

Infrastruktuuri ja palvelurakenne (mm. tiestö, reitistö, vesireitit, palveluvarustus, jätehuolto)
ovat tasokkaita vastaten kansainvälisen matkailijan tarpeita

•

Kunta on sitoutunut omalta osaltaan pitkäjänteisesti matkailun tukemiseen

•

Yrityksissä on osaavaa työvoimaa

3. Kilpailukykyinen toimintaympäristö (1/2)
Toimenpide

Tarkenne

Aikataulu

Vastuutaho,
mukana

Resurssit

Ratkaisuja strategiseen
maankäyttöön ja infrastruktuuri
rakentamiseen

Mm. kannusteita maanmyyntiin,
kunnan strateginen maanhankinta,
yhteishankkeita infran kannattavaksi
saamiseen ja hiilineutraalien
energiamuotojen käytönedistämisen
mahdollistaminen

Jatkuvaa

Kunta, ELY

Kunta, muu julkinen

Ratkaisuja asuntopulaan

Esim. markkinavuoropuhelut, kunnan
lainatakaukset, yritysten
yhteisrakentaminen, strateginen
maahankinta ja asumisen suunnitelma,
uudet innovatiiviset ja älykkäät ratkaisut

Jatkuvaa

Kunta, Tunturi-Lapin
Kehitys, yksityiset
investorit,
rakennusyhtiöt,
matkailuyritykset

Olemassa olevat

Kyläkuvan houkuttelevuuden
parantaminen eri vuodenaikoina

Ohjaus kaavoituksella, toteutus mm.
yritysten omilla toimenpiteillä esim.
rakennusten maalaus, kukkaistutukset
sekä julkisen maisemoinnin ja
taidehankintojen avulla

2021-22
Jatkuvaa

Kunta, Muonion
yrittäjäyhdistys, yrittäjät
ja asukkaat

Kunta ja hanke
Olemassa olevat
resurssit

Surffiaalto-hankkeen toteuttaminen
(puistoalue, puistomaisuus)

Edistetään aikaisemmin suunnitellun
surffiaalto-hankkeen toteutumista
kirkonkylälle

2021-22

Kunta, Muonion melojat

Hanke

Vierailijoiden ohjauksen
parantaminen kuntaan ja kunnan
sisällä

Mm. kunnan rajalle tervetuloa
Muonioon-kyltit ja muut infokyltit
strategisiin kohtiin

2020-2024

Kunta

Kunta

Matkailun julkisten yrityspalveluiden
näkyväksi tekeminen

Painopisteet ja resursointi, kysynnän ja
tarjonnan kohtauttaminen

Jatkuvaa

Kunta, muut julkiset
toimijat

-

Vastuullisten matkailuinvestointien
houkuttelu ja edistäminen

Arvot huomioivia investointeja niin
majoitukseen kuin tekemiseen liittyviä.

Jatkuvaa

Tunturi-Lapin Kehitys,
kunta

Olemassa olevat
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3. Kilpailukykyinen toimintaympäristö (2/2)
Toimenpide

Tarkenne

Aikataulu

Vastuutaho, mukana

Resurssit

Matkailuyritysten kasvun tukeminen

Myös uusien yritysten synnyttäminen ja
houkuttelu Muonioon

Jatkuvaa

Tunturi-Lapin Kehitys,
kunta

Osana
perustoimintaa ja
hankkeita

Metsähallitus yhteistyön tiivistäminen
mm. suunnitelmat, puistofoorumi

Jatkuva vuoropuhelu Luontopalvelujen
ja Metsätalouden kanssa varmistaen
mm. sujuvat lupakäytännöt, kohtuulliset
maanvuokrat ja hakkuiden vaikutukset

Jatkuvaa

Kunta, Metsähallitus

-

Olemassa olevien reittien ja
rakenteiden jatkuvan ylläpidon
toimintamallin luominen, resurssien
varmistaminen ja ylläpito

Reittien ja rakenteiden jatkuva ylläpito
ja asiakkaan tarpeita vastaava
kehittäminen huomioiden mm. opasteet,
palvelurakenteet, teemoittaminen ja
näkyvyys/viestintä

2020-21
Jatkuvaa

Kunta
Muonion Paanat ry
Reittityöryhmä,
Metsähallitus
Luontopalvelut

Hanke, kunta,
matkailuyritykset,
asukasyhdistykset,
yksittäiset käyttäjät,
Metsähallituksen
perus- ja
hankerahoitus

Osaavan työvoiman varmistaminen
(markkinointi, vetovoima)

Hyödynnetään käynnissä olevan
työvoimahankkeen ja kansallisen
matkailudiilin tuloksia uusien
tavoitteiden ja toimenpiteiden
määrittämisessä loppuvuodesta 2020

Jatkuvaa

Kunta, Visit Muonio ja
yritykset, House of
Lapland, Lappia ja muut
koulutusorganisaatiot

Hanke (ESR)

Julkisten palveluiden kuten
terveydenhoidon, pelastustoimen ja
poliisin resurssien varmistaminen
matkailun kasvaessa

Jatkuvan vuoropuhelun ja
edunvalvonnan avulla

Jatkuvaa

Kunta, Tunturi-Lapin
Kehitys, Muonion Matkailu
ry

Yritysten ja vapaa-ajan asukkaiden
kierrätyksen ja lajittelun
mahdollistaminen, erityisesti
kompostointi

Osin Välkky-hankkeen tulevien
ratkaisujen hyödyntäminen, asukkaiden
käytössä olevan toiminnan
laajentaminen

Jatkuvaa

Kunta, Tunturi-Lapin
Kehitys, yritykset,
jätehuoltoyhtiöt

Olemassa olevat

Matkailun edunvalvonta alueellisella,
kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla

Muonion, Tunturi-Lapin ja Lapin
erityispiirteiden huomioiminen

Jatkuvaa

Tunturi-Lapin Kehitys,
kunta, Muonion Matkailu ry,
LME, Lapin liitto ja
kauppakamari, MaRa ry,
Visit Finland

-

4. Kestävän kasvun tavoitteet
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Muoniolla on Sustainable Travel Finland –merkki
Yritykset ovat suorittaneet ympäristösertifikaatteja
Kunnalla on ympäristösertifikaatti
Opittu tekemään yhteistyötä, myös yli toimialarajojen
Matkailun alueorganisaation toiminta on käynnistynyt
Omaa osaamista pidetään yllä, myös yhteisiä, paikallisillekin suunnattujen tapahtumien
kuten seminaarien kautta
Mökkiläisten matkailupalveluiden käyttö kasvanut
Paikalliset kokevat olevansa osa matkailua, myös heidän palvelunsa parantuneet matkailun
myötä
Yrittäjien yhteistyö on arkipäivää – yritykset tuntevat toisensa ja tarjonnan

4. Kestävä kasvu – yhdessä (1/2)
Toimenpide

Tarkenne

Aikataulu

Vastuutaho, mukana

Resurssit

Matkailun alueorganisaation
perustaminen ja pysyvän
toimintamallin luominen, sis.
matkailuneuvonnan

Huomioidaan Visit Finlandin
suositukset. Määritellään tavoite,
toimintamalli, resursointia ja vastuut

2021-22

Päävastuu Visit Muonio,
mukana kaikki

Malli osana Visit Muoniohanketta, perustaminen ja
toiminta kunnan ja
yritysten
yhteisrahoitukselle. Hanke
erityistoimenpiteisiin

Kunnan matkailupanostuksen
varmistaminen

Kunta varautuu vuonna 2022
käynnistyvän matkailuorganisaation
pitkäjänteiseen rahoittamiseen

2021-

Kunta, elinkeinolautakunta,
kunnanvaltuusto

Päätös kunnan
panostuksesta tehdään
vuonna 2021 osana
talousarviokäsittelyä

Yhteiset ”seminaarit” kaksi kertaa
vuodessa

Kaikille suunnatut eri teemaiset
seminaarit

Kevät, syksy

Tunturi-Lapin Kehitys,
Muonion Matkailu ry

Olemassa olevat resurssit

Mökkiläiset (vapaa-ajan matkailijat
ja etätyöläiset) matkailupalveluiden
käyttäjiksi

Kartoitus, viestintä, yhteiset
tapaamiset

2021

Visit Muonio, kunta,
yritykset

Osana muita toimenpiteitä

Kylien ja kolmannen sektorin
osallistaminen

Tiedon, asennekasvatuksen,
teemme yhdessä –fiiliksen
levittämistä ja yhdessä tekemistä

Jatkuvaa

Kunta, Muonion Matkailu
ry, kyläyhdistykset

Olemassa olevat ja
Leader

Sustainable Travel Finland ohjelman läpikäyminen

•

2020-2022

Visit Muonio, yritykset,
kunta, Metsähallitus,
Visit Finland

Visit Muonio -hanke ja
yritysten kehittämistuet

•
•
•
•
•

Sitoutuminen,
vastuullisuusjulistus,
huoneentaulu
Osaamisen kasvattaminen
Kehittämissuunnitelman
laatiminen
Vastuullisuusviestintä
Yritysten sertifiointi
Todentaminen ja mitattavuus

Kestävän kuntastrategian laadinta

Sis. vastuullisuuden

2020-21

Kunta

Olemassa olevat

Yhteistyön edistäminen kunnan,
Tunturi-Lapin, Lapin, kansallisella
ja kansainvälisellä tasolla

Olemassa olevien työryhmien ja
hankkeiden kautta varmistaen tiedon
jakaminen laajemmin

Jatkuvaa

Tunturi-Lapin Kehitys,
Muonion Matkailu ry
yhdessä alueen
organisaatioiden kanssa

Olemassa olevat resurssit

4. Kestävä kasvu – yhdessä (2/2)
Toimenpide

Tarkenne

Aikataulu

Vastuutaho, mukana

Resurssit

Tiedolla johtaminen

Tiedon analysointi kuukausi- ja
vuositasolla (valitut mittarit).
Aluetalousvaikutustutkimus 3
vuoden välein

Jatkuvaa

Muonion Matkailu ry/Visit
Muonio, Tunturi-Lapin
Kehitys, kunta, Lapin MTI

Olemassa olevat resurssit
ja hankkeet

Työpajatyyppisiä koulutuksia eri
teemoista 4 kertaa vuodessa

Teemat tilanteen mukaan

Jatkuvaa

Visit Muonio yhteistyössä
muiden hankkeiden
kanssa,
koulutusorganisaatiot

Hankerahoitus, olemassa
olevat resurssit

Koulutuksia sekä yrittäjille,
työntekijöille että potentiaalisille
työntekijöille

Kehitetään ja hyödynnetään mm.
Lappian, Lapin amk:n, hankkeiden
koulutuksia huomioiden nykyiset ja
tulevat tarpeet

Jatkuvaa

Koulutusorganisaatiot ja
hankkeet

Hankerahoitus että
koulutusorganisaatioiden
rahoitusmahdollisuudet

Tunnetaan toisemme -ohjelma

Ns. yritysten tutustuminen
toistensa toimintaan mm.
tilaisuudet eri yrityksissä

Jatkuvaa

Visit Muonio, yritykset

Leader Tunturi-Lappi ja
olemassa olevat
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2022, 2025

Määrällisiä tavoitteita ja mittareita
Määrällisiä tavoitteita

Nykytila (2017/2019)

Tavoite 2025
huomioitu koronapandemian vaikutus
5/2020 arvioiden mukaan

Kansainvälisten matkailijoiden keskiviipymä pitenee

3,2 vrk

3,7 vrk

Kotimaisten matkailijoiden keskiviipymä pitenee

2,4 vrk

3 vrk

Kotimaiset 40 817 yötä
Ulkomaiset 79 865 yötä

Kotimaiset 43 500 yötä
Ulkomaiset 86 700 yötä

Kotimaa: ilmaismajoitus 222 €,
maksullinen majoitus 456 €
Ulkomaa 824 €

240 €
480 €
900 €

Ks. Kuvio seuraava sivu

Kasvua erityisesti huhti-, elo- ja
lokakuussa

41,6 M€

46 M€

194 htv

220 htv

35
(TOL 55,56,79 ja 93)
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Rekisteröidyt yöpymiset laskevat 2020, jonka jälkeen alkaa
hidas kasvu, matkailu palautuu vuoden 2019 tasolle vuonna
2023
Matkailukulutus/matkailija/matka kasvaa (pohjaluvut Lapin
tasolta)

Matkailu on yhä ympärivuotisempaa – kuukausittaiset yöpymiset
tasoittuneet
Matkailun tulo (aluetalouteen) kasvaa
Matkailun työllisten määrä Muoniossa kasvaa

Uusia yrityksiä syntyy monipuolistamaan ja uudistamaan
nykyistä tarjontaa
Majoituskohteiden käyttöaste kasvaa (jos kapasiteetti ei
lisäänny nykyisestä, jos kasvaa, luku pitää tarkentaa)

46,6 %

Huoneyön hinta nousee

181,30 €

Ympäristösertifioitujen kohteiden määrä kasvaa

1

Matkanjärjestäjäkaupan liikevaihto kasvaa ympärivuotisesti

0

Yksittäismatkailijan tuoman liikevaihdon määrä kasvaa
ympärivuotisesti

0
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49 %
200,00 €
8 kpl
10 %
25 %

Kuukausittainen yöpymisten kasvutavoite
vuodesta 2019 vuoteen 2025
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2025
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1%

3%

2%

10 %

156 %

20 %

10 %

34 %

34 %

226 %

7%

4%

Vuoden 2019 luvut Tilastopalvelu Rudolf

100 000

Kotimaisten ja ulkomaisten rekisteröityjen
yöpymisten kasvuodotukset 2019-2025
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Ulkomaiset

2023

2024

2025

Vuoden 2019 luvut Tilastopalvelu Rudolf

Alueen toimijoiden pääroolit
Matkailuyritysten roolina on mm.
•
Vastata oman liiketoimintansa (esim. tuotekehitys, palvelumuotoilu) ja
osaamisensa kehittämisestä
•
Osallistua liiketoimintaansa kohdistuvien kehittämistoimenpiteiden
kustannuksiin kuten yhteismarkkinointiin
•
Vastata palveluidensa myynnistä ja markkinoinnista
•
Osallistua Muonion (alueen) matkailuverkoston toimintaan
Muonion Matkailu ry:n roolina on mm.
•
Toimia Muonion matkailutoimijoiden ja koko matkailun ekosysteemin
yhteistyöfoorumina ja tiedon välittäjänä
•
Koordinoida ja koota yhteistyössä yrittäjien kanssa alueen
matkailutarjontaa
suuremmiksi
myyntikelpoisiksi
tuotekokonaisuuksiksi
•
Organisoida alueen matkailun yhteismarkkinointia ja varmistaa
matkailun palveluketjun katkeamattomuus
•
Koordinoida alueen matkailun kokonaiskehittämistä, kestävästi
•
Toimia linkkinä alueen muiden toimijoiden, Visit Finlandin ja Muonion
yrittäjien välillä
•
Toteuttaa Visit Muonio 2025-hanketta
Muonion kunnan roolina on mm.
•
Tehdä matkailun
kasvun takaamiseksi pitkäjänteistä ja
systemaattista kehittämisyhteistyötä yhdessä matkailutoimijoiden
kanssa
•
Huomioida matkailun tarpeet kunnan kehittämistyössä ja
päätöksenteossa mm. varmistaa infran riittävyys, ylläpito ja kestävyys
•
Turvata omalta osaltaan osaavan työvoiman saanti sekä asunto- ja
muut palvelutarpeet kuten lasten päivähoito
•
Vastata liiketoimintaa ja kehittämistä tukevien palveluiden (esim.
yritysneuvonta) kehittämisestä
•
Tukea
kunnan
tunnettuuden
näkökulmasta
yritysten
markkinointiponnistuksia ml. matkailuneuvonta
•
Osallistua osaltaan suunnitteilla olevan matkailuorganisaation
perustoiminnan rahoittamiseen
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Tunturi-Lapin Kehitys ry:n roolina on mm.
•
Toimia alueen matkailun edunvalvojana, mm. liikenne ja muu
toimintaympäristön kehittäminen
•
Edistää uusien investointien houkuttelua alueelle
•
Edistää yhteistyötä niin alueellisella, maakunnallisella, kansallisella
kuin kansainvälisellä tasolla
Tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden roolina (Lappia, Redu, Lapin
amk, MTI, YO) on mm.
•
Vastata matkailun koulutuksesta ja omalta osaltaan tutkinto- ja
täydennyskoulutuksen
avulla
osaamisen
kehittämisestä
muuttuvassa ja kehittyvässä osaamistarpeessa
•
Vastata laadukkaan tutkimustiedon tuotannosta matkailun
kestävän kasvun ja uudistumisen edistämiseksi sekä edistää
tutkimustiedon levittämistä tiedon jalkauttajana ja matkailun
kehittäjänä
•
Toimia osaltaan alueen tutkimus- ja kehittämishankkeissa
asiantuntijana ja hallinnoijana sekä varmistaa hallinnoitavien
hankkeiden
kehitystavoitteiden
vastaavuus
alueen
matkailuelinkeinon ja matkailun alueorganisaation tarpeisiin
Metsähallituksen Luontopalvelujen roolina on mm.
•
Huolehtia suojelualueiden hoitajana, että alueiden käyttö on
perustamissäädösten, kansainvälisten sopimusten sekä kestävän
käytön ja vastuullisuuden periaatteiden mukaista
•
Tuottaa
luonnon
virkistyskäyttöön
liittyviä
luontoja
retkeilypalveluja sekä vaalia kulttuuriomaisuutta
•
Tavoitella
sopimuskumppanien
sekä
sopimusalueiden
tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisäämistä sekä edistää
sopimuskumppaneiden vastuullista toimintaa ja palvella yhteisiä
asiakkaita laadukkaasti
•
Tarjota eurooppalaisen suojelualueverkoston, EUROPARC-liiton
jäsenyyden kautta laajat puitteet suojelualueiden väliselle
yhteistyölle ja kestävän matkailun edistämiselle

Esimerkki yrityksen ekosysteemistä

Muonion matkailun yhteistyökumppaneita/ekosysteemiin kuuluvia ovat myös mm.
•
Alueellisia yhteistyökumppaneita ovat Lapin liitto, ELY-keskus, Lapin kauppakamari, House of Lapland, Lapin
matkailuelinkeinon liitto LME, Leader Tunturi-Lappi, ProAgria, muut kunnat ja Tunturi-Lapin muut matkailuorganisaatiot (TosiLappi, Visit Levi, Visit Ylläs ja Ylläksen Matkailuyhdistys)
•
Eri organisaatioiden hankkeet
•
Visit Finland mm. tarjoten matkailukohteille ja -yrityksille mahdollisuuksia tuotteittensa markkinointiin ja myynninedistämiseen
esim. luomalla verkostoja matkailuyritysten ja kansainvälisten myyntikanavien välille sekä toimimalla hyvässä ja aktiivisessa
yhteistyössä yritysten, alueorganisaatioiden kanssa
•
Kuljetusyhtiöt
•
Ulkomaiset matkanjärjestäjät ja online-matkatoimistot
•
Kansallisella tasolla yhteistyökumppaneita ovat mm. ministeriöt ja virastot, työmarkkinajärjestöt, toimialajärjestöt ja –liitot

Matkailuohjelman jalkauttaminen, resursointi ja
seuranta
•

•

•

Matkailuohjelmaa toteutetaan olemassa olevien voimavarojen
puitteissa. Esim. suunnitteilla olevan alueorganisaation rahoitustarve
määritellään prosessin aikana ja kunnan osalta päätökset tehdään
osana kunnan talousarvio – ja suunnitelmaprosessia. Osaan
toimenpiteistä voidaan hakea EU-ohjelmien rahoitusta

•

Matkailuohjelman toimenpiteiden toteutumista ja määrällisiä tavoitteita
seurataan vuosittain. Seurannasta vastaa 5/2022 saakka Visit Muonio
2025 -hanke. Sen jälkeen vastuusta sovitaan erikseen.
Matkailuohjelma
on
saatavilla
sähköisenä
versiona
www.
https://discovermuonio.fi/visit-muonio-2025/
-verkkosivulla.
Matkailuohjelman sisältöä ja toteutusta esitellään matkailuun liittyvissä
työryhmissä ja muissa tilaisuuksissa.
Ohjelman toteutumisesta ja päivityksistä viestitään kerran vuodessa
pidettävässä yhteisessä matkailuseminaarissa.

•

•
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Matkailuohjelma esitellään mm. Muonion kunnanhallituksessa
toukokuussa 2020, Muonion Matkailu ry:n hallituksessa kesäkuussa
2020 sekä laajemmin alueen toimijoille yrittäjien aamukahveilla
kesäkuussa 2020. Lisäksi matkailuohjelmalle pyydetään kunnan
sitoumus, prosessi käynnistyi 6/2020.
Matkailuohjelmasta laaditaan tiedote kunnan ja Muonion Matkailu ry:n
tiedotuskanaviin sekä mediatiedote laajemman kohdeyleisön
tavoittamiseksi.

Met kasvamma yhessä
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Poikkeustilanteen
vaikutukset ja
toimet
Koronavirus
COVID-19

43

Näkymiä liittyen koronapandemian aiheuttamaan
poikkeustilanteeseen

•

•
•
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Matkailu ei häviä, se tulee takaisin, jopa ehkä
nopeammin kuin odotamme
– Ihmisten luontainen halu matkustaa ja
kokea uutta säilyy
– Matkustetaan aluksi kotimaassa, lähellä
kotia, lyhyempiä matkoja
Neljän seinän sisällä olon myötä, jopa
suurempi tarve matkustaa
Taloudellisia haasteita kaikille, osa yrityksistä
ajautuu jopa konkurssiin

•

Nykytiedon (5/2020) valossa alueemme
matkailu, palautuisi
– Kotimaan osalta loppuvuodesta 2020
– Kansainväliset markkinat talvikaudella
2022-23
– Vaikuttavat mm.
➢ Rajoitukset ja virustilanne
➢ Pelko - voimakkuus ja vaikutus
matkustuskäyttäytymiseen
➢ Lentoliikenteen palautuminen
➢ Markkinoiden ostovoima ja sen
palautuminen

Poikkeustilan aikaisia toimenpiteitä 4-9/2020
Toimenpide

Aikataulu

Vastuutaho ja mukana

Resurssit

Kunnan elinkeinotoimen
tukitoimet yrityksille

•
•

Neuvonta
Yksinyrittäjätuki

4/2020-

Kunta

Olemassa olevat, valtion
eritystuet

Viestintä

•

Koronatilanteen uudet tukimuodot
(ELY, BF, Finnvera, Tesi, Kela, TEtoimisto, kunta, Valtionkonttori)
Hallituksen linjaukset/lait/asetukset
Kunnan toimet
Muiden toimijoiden toimenpiteet

Jatkuvaa

Visit Muonio
Kunta
Muonion yrittäjät
Tunturi-Lapin Kehitys

Olemassa olevat

4/2020

Visit Muonio

Olemassa olevat

•
•
•
Yrityksille tsekkilista omien
toimien kehittämisen tueksi
Some-markkinointi
”Aika unelmoida, matkaile
myöhemmin” sekä yhteinen
että yritysten oma

Visit Muonio Instagram
Tunturi-Lappi Facebook – pääosin
kotimaiset

4-7/2020

Visit Muonio
Yritykset

Olemassa olevien
uudelleen suuntaaminen

Kansalliseen kotimaanmatkailukampanjaan 100syytä osallistuminen

Muonio on #82- kesämatkailu kärki

5-10/2020

Muonion Matkailu ry ja kunta

Muonion Matkailu ry ja
kunta

Virtuaalimatkailumateriaalin
tuottaminen

Aineistoa unelmoinnin tueksi ja
palveluiden kokemisen syventämiseksi

6-7/2020

Visit Muonion ja kunnan
tuella Lappian
opiskelijat/työssäoppijat

Kunta ja Muonion
Matkailu ry

Some– ja
tuotteistuskoulutuksia

Vastuullisuusviestintä, kotimaan
markkinat ja tuotteiden tuunaus
vastamaan uusia koronapandemian
mukanaan tuomia vaateita.
Yhteishankinnat

5-9/2020

Visit Muonio

Olemassa olevat

Aamukahvit

Eri aiheet joka viikko

3-6/2020

Tunturi-Lapin Kehitys,
Muonion kunta

Olemassa olevat

Koronaexit -Yritysten
koronavaikutusten jälkeiset
toimenpiteet TunturiLapissa -hanke

Tukee myös matkailuyritysten toimintaa

1.6.202031.1.2021

Tunturi-Lapin Kehitys

ESR-rahoitus

7.9.2020

Skenaario Muonion yöpymisten kehityksestä
4/2020-3/2021
25 000

20 000

15 000

10 000

Kotimaiset
5 000

0
M04

M05

M06

M07

Kotimaiset 4/19-3/20
Kotimaa
Ulkomaa

46

-99 %
-100 %

-50 %
-100 %

-90 %
-99 %

M08

M09

Kotimaiset 4/20-3/21
-80 %
-95 %

-50 %
-90 %

M10

M11

Ulkomaiset 4/19-3/20
-50 %
-70 %

20 %
-60 %

M12

M01

M02

M03

Ulkomaiset 4/20-3/21
30 %
-40 %

20 %
-40 %

30 %
-30 %

30 %
-30 %

5%
0%

