
MATKAILU

EKOSYSTEEMI

MATKAILU

EKOSYSTEEMI

Satu Luiro, strategiapäällikkö, Lapin liitto
Anu Harju-Myllyaho, osaamispäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu, MTI

Maailman puhtain ilma nyt ja tulevaisuudessa -webinaari 28.5.2021



Älykäs arktinen matkailuekosysteemi
Satu Luiro, strategiapäällikkö, Lapin liitto
Anu Harju-Myllyaho, osaamispäällikkö, Lapin amk, MTI



Matkailun tilannekuva
• Tuleva kesä näyttää epävarmalta 
• Kotimaanmatkailulta odotetaan hyvää kesäsesonkia 

(TEM 2021a).
• “Suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden 

Suomessa käyttämä rahan määrä eli matkailukysyntä 
oli arviolta 16,1 miljardia euroa vuonna 2019. 
Arvioiden mukaan kestää ainakin vuoteen 2023 
ennen kuin kysyntä palautuu vuoden 2019 lukuihin”. 
(TEM 2021b.)

• TEM:n teettämän selvityksen mukaan 
kotimaanmatkailun keskeiset vetovoimatekijät liittyvät 
muun muassa vastuullisuuteen ja 
turvallisuuteen.(TEM 2021c)



Matkailun tilannekuva 2
• Koronakriisi iski Lappiin lujaa, sillä Lapin 

matkailutulosta yli 70 % tulee kansainvälisestä 
matkailusta. Eniten on kärsinyt ohjelmapalveluala

• Tukitoimien avulla konkurssiaallolta on toistaiseksi 
vältytty

• Kv. matkailun avaaminen vaatii EU-tason linjausten 
(rokotus- tai testitodistus, tai todistus sairastetusta 
taudista) lisäksi kansallisen lainsäädännön, jota ei 
tällä hetkellä ole

• Lapin kannalta tärkeä linjaus on EU:n ulkorajojen 
avaaminen, koska UK on tärkein markkina

• Lapin matkailuelinkeinon toipumisen kriisiä edeltävälle 
tasolle odotetaan kestävän useita vuosia
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Matkailuekosysteemi
• Lapin arktinen matkailuekosysteemi tavoittelee 

älykästä kasvua; tavoitteena on saavuttaa kasvu 
vastuullisesti ja kestävästi tinkimättä 
turvallisuudesta ja alan laadusta

• Ympärivuotinen matkailu (lumeton aika)
• Lapista älykäs matkailukohde fiksuja toimintatapoja 

omaksumalla
• Lappi edelläkävijä digitaalisilla matkailumarkkinoilla
• Tutkittua tietoa päivittäisten toimintojen ja 

strategisen päätöksenteon taustalla 
(Lisätietoa: https://arcticsmartness.fi/arktinen-matkailuekosysteemi/)
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• Yrittäjien, matkailun alueorganisaatioiden, 

TKI-organisaatioiden, kehitysorganisaatioiden, kuntien, 
viranomaisten ja matkailuhankkeiden verkosto

• Lapin matkailun kehittämistä on toteutettu yhteisen 
matkailustrategian avulla vuosikymmeniä. Älykkään 
erikoistumisen ekosysteemityötä on tehty useita vuosia ja Lappi  
European Cluster Collaboration platformiin Lappi liittyi vuonna 
2019.

• EU:n matkailualueiden välisen yhteistyön “promoottorina” toimii 
matkailualueiden verkosto NECSTouR 

• Lapin liitto member ja Lapin AMK associate member
• (Lisätietoa: https://necstour.eu/who-we-are )



Temaattinen kumppanuus: 
Tourism digitalization & safety

• Alueidenvälinen älykkään erikoistumisen kumppanuus: 
Digitalisation and safety for tourism

• Mukana 8 aluetta ja jäsenmaata
• Lead partnerit Slovenia, Lappi ja Andalusia
• Kehittämisteemat:

– Access to data
– Green mobility, accessibility and connectivity
– Resilience (new phenomena, climate change, risk 

and crisis management)
• Tiedolla johtamisen teemassa viedään eteenpäin 

investointisuunnitelmaa ToT Lab eli Tourism of Tomorrow 
Laboratory



Matkailun vihreä siirtymä (alustava)
• Lapin matkailun vastaus EU:n kestävän kasvun 

haasteeseen
• Alustava toimenpidesuunnitelma ja rakenne, joka 

konkretisoi matkailustrategian tähän teemaan liittyviä 
tavoitteita konkreettisiksi toimenpiteiksi huomioiden 
myös Green Deal tiekartan

• Osa-alueet: energia, reitit ja ympäristö 
ympärivuotisuuden tukena, kestävät liikenneratkaisut, 
matkailun uusi osaaminen (TKI) sekä digitaalisuus & 
design

• Matkailustrategian osaksi strategian ajantasaistamisen 
yhteydessä kesällä 2021



Hankeyhteistyö
• Tällä hetkellä Lappi (Lapin AMK) on mukana COSME 

-hankehaussa: TOURBIT: Fostering digitalisation of 
European SME’s 

• Innosup -tyyppinen hanke, jonka kautta on mahdollista 
tukea suoraan matkailuyritysten innovatiivisia tai 
osaamista kehittäviä digitalisaatiohankkeita

• Hallinnoi Catalonian Tourism Board, mukana 
matkailualueita kahdeksasta maasta

• Hankehaku ratkeaa heinä - elokuu 2021
•



www.lapinamk.fi


