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Visio: Vuonna 2025 Muonio on

Discover Muonion missio

Lapin vastuullisesti kasvuhaluisin ja onnellisin 
kansainvälinen matkailukohde kansallispuiston 
sydämessä

Tehdä yhdessä pitkäjänteisesti yritysten ja 

toimijoiden kanssa Muoniota ympärivuotisesti 

halutuksi ja saavutettavaksi, tukea yhteisöä ja 

kehityshaluisia yrityksiä kasvamaan vastuullisesti

Muonion matkailuohjelma 2020-2025



Alueellisesta markkinoinnista kokonaisvaltaiseen matkailun 

hallintaan, DMO - DXO 

• Destination management organisaation (DMO) tulee olla alueen 
toiminnan keskiössä (Maailman matkailujärjestö UNWTO)

– koordinoi matkailun ekosysteemin toimijoiden toimintaa kohti 
yhteistä visiota sekä kestävää ja kilpailukykyistä matkailua

• DXO alueorganisaatio 

– johtaa jatkuvassa muutoksessa olevia liiketoimintamalleja

– valmis tekemään muutoksia, kun se on tarpeen

– ketterä vastamaan uusiin haasteisiin. 

– ei tarkoita pelkästään digitaalisuuden mukanaan tuomia 
muutostarpeita vaan myös ympäröivän yhteisön huomioimista 
kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti

– tulee vahvistaa sisäistä osaamistaan ja resurssejaan strategisessa 
johtamisessa, tehokkaassa toimenpiteiden toteutuksessa ja 
hallinnossa.



Alueorganisaatioiden omistus ja organisaatio Suomessa

• Suoraan kunnan hallinnon alla olevia yksiköitä

• 100 % kunnan omistamia osakeyhtiöitä

• Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhdessä omistamia 
osakeyhtiöitä

• Yritysten omistamia osakeyhtiöitä 

• Yritysten ja muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden 
yhdistyksiä

• Yksityisten yhdistyksiä

• Kuntajäsenistä koostuvia organisaatioita

• Sekä näiden yhdistelmiä 

• Esimerkiksi 

– kunnan konsernihallinnon alla on matkailuneuvonta, ja 
markkinoinnista sekä myynnistä vastaa puolestaan 
osakeyhtiö, jotka toimivat yhtenäisesti

• Osassa alueorganisaatioiden osakeyhtiöissä osakkaina 
laaja joukko yrityksiä, jopa yli 200 yritystä

• Toisissa osakkaina vain ns. kärkiyritykset, jotka tekevät 
myös laajoja omia markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä



Rahoitus

• Yritysten lisäksi pääosin myös kunnat rahoittajina

• Kuntien rahoitusosuudet vaihtelivat 10 -100 %, 

keskimäärin puolet 

• Myyntituloilla on suuri merkitys monen osakeyhtiömuotoisen 

toimijan tulonmuodostuksessa, erityisesti kokous-, - kongressi- ja 

tapahtumamatkailun myyntitulo

• Käytettävissä olevat euromäärät vaihtelivat pelkästä 

henkilötyöpanoksesta muutamaan miljoonaan euroon vuositasolla. 

– Keskimäärin osakeyhtiöiden liikevaihto noin 1,5 miljoonaa 

euroa

• Hankerahoituksella merkittävä rooli lähes kaikkien 

organisaatioiden toiminnassa Itä- ja Pohjois-Suomessa

– Erityisesti kansainvälinen markkinointi toteutetaan monilla 

alueilla jopa kokonaan hankerahoituksella



Panostukset kotimaa vs. kv

• Painotukset kotimaan matkailu vs.  
kansainvälinen matkailu: 0 % - 100 % 

– Toiset panostivat vain 
kansainvälisen kysynnän 
kasvattamiseen, toisissa vain 
kotimaan kysyntään

– Kasvatettu jo tai suunnitelmia 
kasvattaa  panostuksia erityisesti 
kotimaan matkailuun

– Keskimääräinen panostus 
kansainväliseen matkailuun 48 % 
käytössä olevista rahallisista 
resursseista.

– Kotimaan matkailun edistäminen 
edullisempaa kuin kansainvälisen 
matkailun, joten suhteessa kotimaan 
panostukset suuremmat huomioiden 
markkinan koko
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Henkilöresurssit

• Työntekijöiden määrä vaihteli yhdestä 

henkilöstä 40 henkilötyövuoteen

➢ tehtävien, toiminta-alueen laajuuden ja 

matkailun merkityksen mukaisesti

+ sesonkityöntekijöiden myötä henkilökunnan 

määrä jopa kaksinkertaistuu

– hanketyöntekijät lisäsivät henkilöresursseja 

merkittävästi

– ostopalveluina muun muassa tilitoimisto-, 

tietoteknisiä ja mainostoimistopalveluja 
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Kumppanuusmalleista

• Jäsenmaksupohjaisia, kampanjapohjaisia ja hankepohjaisia

➢ Liikevaihtoon ja henkilökunnan määrään perustuvia vuosimaksuja

➢ Vuosittaisia kumppanuuspaketteja

• Kaikkia kaikille malli kunnan toimesta

• Vuosittaisten kumppanuuksien arvot 140 eurosta satoihin tuhansiin 
euroihin

• Erityisesti kv-toimenpiteissä kumppaneille kriteerit 
esim. Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit, laatujärjestelmä, 
vastuullisuus

• Yritysten ääni kuuluu hallituksissa

– Suhteellisen vähän

– Isommilla eli kärkiyrityksillä suurempi rooli päätöksenteossa

• Viestintätapoja

– Sähköpostiviestintä, uutiskirjeet, matkailuparlamentit, aamukahvit, 
verkkoyhteisöalusta

• Yhteistyömuotoja

– Yhteiset tapaamiset, työryhmät

– Resurssipula tehdä enemmän yritysyhteistyötä



Esimerkkejä alueiden kumppanuusmalleista

Kiss my Turku -markkinointikonsepti

Visit Turun markkinointikonsepti uudistui vuonna 

2018. 

• Tuotekortti minimipanostuksena yhteistyön 

aloittamiseen. Visitturku.fi-sivuston (tästä 

eteenpäin Visit Turku Official) rinnalle 

tuli uusi inspiraatiosivusto

• Katalogimallinen esite korvattiin 

imagoesitteellä vuoden 2019 alusta.

➢ selkeyttänyt toimintaa

➢ toimitaan niiden kanssa, jotka kokevat 

saavansa hyötyä

Paketit S-XL, hinnat vuodelle 2020

• S=400 €

– Läsnäolo visitturku.fi-sivustolla

– Tuotteet Visit Turun 

myyntipalvelussa

– Shop-online-mahdollisuus

• XL=26 000 €

– Kahden artikkelin ja kahden 

listausartikkelin suunnittelu

– Molempiin artikkeleihin sisältyvät 

videot ja still-kuvat (täydet 

käyttöoikeudet)

– Räätälöity artikkelinäkyvyys Kiss 

my Turku –lehdessä

– Digimainonta, some-markkinointi ja 

mukanaolo viestinnässä

Imagopaketti kunnille 5500 €

– Artikkelin kirjoitus, video täysillä 

käyttöoikeuksilla ja käännökset



• Mikkelin seudun matkailu ry 

– ostaa toimenpiteet palveluna 

Miksei Mikkeli kehitysyhtiöltä

– jäsenmaksut 2020 porrastettu yrityksen 

vakituisen henkilöstön määrän mukaan 

seuraavasti:

• Yksityishenkilö 100 €/vuosi + alv

• 0-2 henkilöä 270€ / vuosi + alv

• 3-5 henkilöä 370€ / vuosi + alv

• 6-10 henkilöä 470€ / vuosi + alv

• 11-25 henkilöä 670€ / vuosi + alv

• 26-100 henkilöä 970€ / vuosi + alv

• 101- henkilöä 1 370€ / vuosi + alv

• Paketin sisältö

– Näkyvyyttä ja vetovoimaa

• Verkkosivujen kaikissa 

kieliversioissa näkyvyys ja 

mahdollisuus lisätä 

tapahtumia ja tarjouksia

• Some-kanavat

– Seutuesitteet

• Printtiesite, mitä jaetaan 

ympäri Suomen

– Messunäkyvyys Matka-messuilla

– Majoitustilastot säännöllisesti 

käytettävissä

– Yhteiset tapahtumat/tilaisuudet



Ruka-Kuusamo Matkailu ry

• Jäsenenä noin 140 yritystä, jotka 

edustavat yli 90 % alueen matkailutulosta

• Kertaluonteinen liittymismaksu 100 €

• Lisäksi jäsenyrityksen vuosittainen 

jäsenmaksu muodostuu yrityksen 

liikevaihdon perusteella tietyn 

prosenttikaavan mukaan sekä jäsenen 

valitsemista markkinointivälineistä 

– 500 €:sta ylöspäin

• Kannatusjäsenyys myös mahdollista

• Mahdollisuus näkyä Ruka.fi –sivustolla

• Mahdollisuus näkyä Facebookissa

• Jäsentiedote noin 2 viikon välein; tietoa matkailun 

kehityksestä alueella, vinkkejä koulutuksista, 

ohjeistusta matkailumarkkinointiin jne.

• Mahdollisuus 

– luoda kontakteja ja kasvattaa omaa 

myyntiään mm. osallistumalla Ruka-

Kuusamo Matkailun toimesta toteutettaviin 

matkanjärjestäjä- ja mediavierailuihin sekä 

myynti- ja koulutustilaisuuksiin.

– osallistua markkinointi- ja 

myynninedistämistoimenpiteisiin.

– osallistua alueen markkinointimateriaalin 

tuotantoon (kuvat, videot) ja saada näin 

yritykselleen näkyvyyttä alueen 

markkinoinnissa.

• Oikeus käyttää aluelogoa oman yrityslogonsa 

rinnalla omilla nettisivuillaan ja esitteissään.

• Oikeus käyttää Ruka-Kuusamo Matkailun 

omistamia kuvia ja videoita omassa 

markkinoinnissaan 

http://www.ruka.fi/
http://www.facebook.com/rukafinland


Alueorganisaatioiden nykyisiä tehtäviä
Alueen brändin vahvistaminen ja vetovoimaisuuden edistäminen markkinoinnin ja 

myynninedistämisen keinoin

Markkinointi ja myynti Kehittäminen Muut

Matkailupalvelujen myynti ja välitys

• pääosin ryhmämyynti

• enenevässä määrin yksittäisille asiakkaille 

verkkokaupparatkaisuja

• paikallisten tuotteiden kuten matkamuistojen ja korttien 

myynti

Hankeneuvonta, hankkeistaminen, hankkeiden hallinnointi ja 

toteuttaminen

• omat hankkeet ja muiden hankkeiden ohjausryhmiin 

osallistuminen

• joissakin organisaatioissa hallitus päättää missä 

hankkeissa ja ohryissä ollaan mukana

• perustehtävän näkökulmasta osallistutaan 

workshoppeihin

• jos matkanjärjestäjäyhteistyötä viedään eteenpäin 

hankkeissa, on luontaista ja järkevää tehdä yhteistyötä

Yhteistyön edistäminen

• Alueellisen edistäminen ja kohtaamistapahtumien  

järjestäminen

• Suuralueyhteistyö

• Visit Finland –yhteistyö

• Kehittäjäyhteistyöhön osallistuminen

• Kansainvälisten ja kansallisten verkostojen 

rakentaminen ja ylläpito

Matkailuneuvonta

• perinteinen infopiste sekä matkailuneuvonta eri 

digitaalisia kanavia hyödyntäen

Matkailutuotteiden paketointi ja tuotteistamisen tukipalvelut Kokousten, kongressien ja muiden tapahtumien markkinointi, 

haku, kehittäminen, neuvonta, paketointi ja muu 

palvelutoiminta

Sisällöntuotanto Matkailupalvelujen tuottaminen, erityisesti ryhmille kuten, 

kiertoajelut, opastetut retket, kokousten ohjeisohjelmat, 

yritysten vierailuohjelma

Matkailuliiketoiminnan, kuten leirintäalueen, harjoittaminen

Markkinointimateriaalin tuottaminen

• Printti – ja digitaalinen materiaali ja digimarkkinointi esim. 

SoMe-kanavissa

Yhteisten digialustojen käyttöönoton edistäminen Vuokraustoiminta esim. polkupyörät

Suuraluekampanjat ja yhteiskampanjat Visit Finlandin 

kanssa

Tilastojen kerääminen ja tuottaminen

Selvitysten teettäminen

Edunvalvonta mm. matkailuun liittyvien toimenpiteiden 

koordinointi ja lobbaus kunnan tai oman laajemman 

organisaation sisällä

Messut, erilaiset myyntiworkshopit Suomessa ja maailmalla, 

itsenäisesti, osana laajempaa aluetta tai Visit Finlandin 

kanssa

Koulutuksen järjestäminen ja tarjoaminen, esim. 

digitaalisuuteen ja kestävään matkailuun liittyen

Matkanjärjestäjäyhteistyö mm. FAM-trippien järjestäminen 

itsenäisesti ja Visit Finlandin kanssa

Investointien edistäminen

Matkailun promootiotilaisuudet maailmalla Matkailun yleinen kehittäminen ja koordinointi

Media – ja pr-vierailut Toimintaympäristön parantaminen ja kehittäminen esim. 

matkailustrategian linjausten mukaisesti, mm. reittien 

ylläpitäminen ja kehittäminen

Vaikuttajamarkkinoinnin keinot ja välineet Sisäisen saavutettavuuden kehittäminen ja suorien 

lentoyhteyksien edistäminen



Työpajan tuloksia
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Onko yhteistyölle tarvetta?  Tulos: Tarvetta on
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Konkreettisia yhdessä tehtäviä matkailun 

edistämis- ja kehittämistoimenpiteitä, max 10, sekä 

vastuutahot, tavoite ja syy miksi. 

Kenen kanssa, kenen vastuulla nämä  10 

toimenpidettä voisivat olla? 

1. Muonion yhteinen matkailun edistäjätaho – viisi tärkeintä tehtävää

2. Kunta

3. Tunturi-Lapin Kehitys ry

4. Yhteistyössä naapurikuntien kanssa

5. Lappi-tason yhteistyö

6. Kansallinen yhteistyö

7. Kansainvälinen yhteistyö

8. Joku muu kuten Metsähallitus
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Ryhmä 1



Ryhmä 2



Ryhmä 3


