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1. Toteuttajan nimi
Utsjoen kunta, elinkeinotoimi.

2. Hankkeen nimi, hanketunnus ja toteutusaika
Destination Utsjoki - Utsjoen matkailun kansainvälistyminen, 20873, 1.4.2016 – 30.6.2018. Hankkeen
jatkoaika 31.12.2018 saakka.

3. Yhteenveto hankkeesta
Destination Utsjoki – Utsjoen matkailun kansainvälistyminen -hankkeella kehitettiin Utsjoen kunnan
matkailuelinkeinoa vahvistamalla kansainvälisen matkailun toiminta- ja kehittämisedellytyksiä yhdessä InariSaariselkä Matkailu Oy:n kanssa. Päämääränä oli elinvoimainen, aito, ainutlaatuinen ja laadukas Utsjoki
kansainvälisenä matkailukohteena. Hankkeen tavoitteina oli laittaa kansainvälisen aluemarkkinoinnin
rakenteet kuntoon, vahvistaa kansainvälisen aluemarkkinoinnin osaamispääomaa, arvioida yritysten
kehittämistarpeita sekä löytää uusia ohjelmapalveluja ja ohjelmapalvelutoimijoita erityisesti
saamelaiskulttuuriin liittyen. Hankkeen toimenpiteinä oli aluemarkkinointiyhteistyön vahvistaminen InariSaariselkä Matkailu Oy:n kanssa, yritysten verkostoituminen, aluemarkkinointikanavien päivittäminen ja
uudistaminen, kansainvälistymisen teematyöpajat, messut ja workshopit, opintomatkat, yritysten
kehittämistarpeiden arviointi ja jatkotoimenpiteiden aktivointi, yritysryhmien aktivointi sekä
ohjelmapalvelutoimintaan liittyvät kokeilut.

4. Raportti
4.1.

Hankkeen tavoitteet

Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitteiksi oli määritelty seuraavat: Hanke tukee sekä kylien ja yhteisöjen
että saamelaisen kulttuurin toimintalinjojen toteuttamista Leader Pohjoisimman Lapin Peloton pohjoisin
strategiassa.
Hankkeella vahvistetaan Utsjoen kylien elinvoimaisuutta paikallisuuteen sekä paikalliseen kulttuuriin ja
luontoon perustuvan yritystoiminnan kehittämisen kautta. Hanke perustuu kunnan, markkinointiyhtiön sekä
yritysten välisen yhteistyön vahvistamiseen ja kehittämiseen ja sillä edistetään alueen elinkeinojen
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toimintaedellytyksiä matkailun kautta. Hankkeessa vahvistetaan talvimatkailun kehittymistä, tehdään
aluemarkkinointia, luodaan ja otetaan käyttöön uusia toimintatapoja kokeilujen ja pop-up tyyppisen toiminnan
kautta. Hankkeessa rakennetaan yhteistyöverkostoja matkailun ohjelmapalvelutoimintaan, markkinointiin ja
myyntiin. Hanke tukee kokeilujen ja pop-up tyyppisen toiminnan kautta innovaatioiden syntymistä erityisesti
luovilla aloilla matkailuun liittyen.
Hanke edistää saamelaiskulttuurin säilymistä matkailun ohjelmapalvelutoiminnan kehittymisen kautta. Tämä
tarkoittaa mm. käsityöläisten, muusikoiden, luontaiselinkeinotoimijoiden toimentulomahdollisuuksien
lisäämistä matkailun kautta. Hankkeen toiminnat edistävät saamelaisalueen elinvoimaisuutta vaikuttamalla
paikallisten toimeentulomahdollisuuksiin osana kehittyvää matkailua. Myös valtaosa matkailutoimijoista on
saamelaistaustaisia.
Hankkeen tavoitteet
Destination Utsjoki on hankekokonaisuus, jonka päämääränä on elinvoimainen, aito, ainutlaatuinen ja
laadukas Utsjoki kansainvälisenä matkailukohteena. Hankekokonaisuus muodostuu tästä Utsjoen kuntaa ja sen
kyliä kehittävästä yhteistyöhankkeesta sekä yritysten osaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia kehittävistä
yritysryhmähankkeista (mahd. koulutushankkeet). Yritysryhmähankkeita varten tässä hankkeessa tehdään
yritysten ja muiden toimijoiden kehittämistarvekartoitukset kansainvälistymisvalmiuksiin ja
yhteistyöverkostoihin liittyen.
Tällä yhteistyöhankkeella päämäärää kohti mennään seuraavin tavoittein:
1. Kansainvälisen aluemarkkinoinnin rakenteet kuntoon: Utsjoen kunnan kansainvälisen aluemarkkinoinnin
rakenteet ovat kunnossa ja aluemarkkinointia hoidetaan yhteistyössä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n (ISM)
kanssa. Utsjoki ja sen kylät näkyvät vahvasti omalla viestillä ISM:n markkinointitoimenpiteissä.
2. Kansainvälisen aluemarkkinoinnin osaamispääoman vahvistaminen: Osaamispääoma kansainvälisen
markkinoinnin sekä liiketoiminnan toimintatavoista on vahvistunut ja on sovittu niihin liittyvät
kansainvälistymiskriteerit ja yhteinen aluemarkkinointiviesti. Yhteistyö ja me-henki matkailutoimialalla ovat
huomattavasti vahvistuneet (kunta, yhdistykset, yritykset).
3. Yritysten kehittämistarpeiden arviointi ja jatkotoimenpiteiden aktivointi: Tunnetaan yritysten ja muiden
toimijoiden
kehittämistarpeet
suhteessa
alueen
kansainvälistymiskriteereihin
ja
yhteiseen
markkinointiviestiin. On syntynyt yksi yhteinen yritysryhmähanke ja kaksi yritysten itsensä suunnittelemaa
yritysryhmähanketta.
4. Saamelaiskulttuuriin liittyvät uudet kokeilut sekä uusien toimijoiden ja jatkotoimenpiteiden aktivointi: On
löydetty potentiaalisia ohjelmapalvelutoimijoita erityisesti saamelaiskulttuuriin, mutta myös
luonnontuotteisiin / lähiruokaan liittyen. On tunnistettu uusia ohjelmapalvelumahdollisuuksia ja aktivoitu
niiden tuotteistamiseen (uudet yrityshankkeet). Áilegas-keskuksen rooli luovien alojen yhteisöllisenä
toimitilana on vahvistunut pop-up tyyppisenä toimijana. Áilegas Program Services osuuskuntatoimintamalli on
mallinnettu ja testattu (pop-up testaus).
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4.2.

Hankkeen toteutus

4.2.1. Hankkeen toteutuneet toimenpiteet
Hanke oli suunniteltu alkamaan jo 1.4.2016 mutta varsinaisesti se alkoi vasta 1.10.2016, kun projektipäällikkö
Katariina van Boxtel aloitti työt. Hankkeen myöhästyneen aloituksen vuoksi sille haettiin ja saatiin jatkoaikaa
vuoden 2018 loppuun saakka. Projektipäällikön työpisteeksi valittiin Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n (ISM)
toimisto Saariselällä, jotta yhteistyö Utsjoen kunnan ja ISM:n kanssa saataisiin sujuvaksi. Seuraavassa on
kerrottu hankkeen toteutuneet toimenpiteet suhteessa hankesuunnitelman toimenpidekokonaisuuksiin.
Hanke eteni melko hyvin hankesuunnitelmassa olleen aikataulutuksen mukaan ja kustannukset pysyivät
suunnitellun ja hyväksytyn rahoitussuunnitelman rajoissa (liite 11). Tuen määrä kokonaiskustannuksista oli
90%. Yksityisinä rahoittajina oli Inari-Saariselkä Matkailu Oy sekä Utsjoen kunnan alueen matkailuyrityksiä.

TOIMENPIDEKOKONAISUUS TPK 1: Kansainvälisen aluemarkkinoinnin rakenteet kuntoon
1.1. Kansainvälisen aluemarkkinoinnin organisoituminen
TOIMENPITEET: Sovitaan aluemarkkinointiyhteistyöstä ja sen toimintamallista organisaatiotasolla.
Vahvistetaan siihen liittyvää yhteistyötä järjestämällä vähintään 3 verkostoitumistilaisuutta.
TOTEUTUNEET TOIMENPITEET:
Utsjoki on otettu mukaan hyvin Inari-Saariselkä Matkailun (ISM) toimenpiteisiin. Utsjoki ja sen kylät näkyvät
vahvasti omalla viestillä ISM:n markkinointitoimenpiteissä – erilaisena muusta Inari-Saariselkä –alueesta
erottuvana omaleimaisena ja erityisenä alueena. Utsjoesta ja sen kylistä on kirjoitettu useampia artikkeleita
ISM:n julkaisuissa, internet-sivuille on lisätty uutta materiaalia ja alueelle on tuotu ISM:n kautta
matkanjärjestäjä ja mediavierailuja eri puolilta maailmaa. Utsjoki on ollut hyvin mukana myös Inari-Saariselkä
Matkailun toimenpiteissä messuilla ja myyntiworkshopeissa. Inari-Saariselkä Matkailun Kaukana Pohjoisessa
julkaisuissa ja sen englannin ja saksan kielisissä versioissa on julkaistu hankkeen yhteensä seitsemässä lehdessä
jokaisessa keskimäärin kaksi artikkelia Utsjoen kunnan alueelta. Hankkeen puitteissa on järjestetty tilaisuuksia,
joissa matkailuyrittäjien on ollut mahdollisuus verkostoitua ja he ovat myös samalla saaneet informaatiota
aluemarkkinoinnista. Lisäksi matkailuyrittäjien on ollut mahdollista verkostoitua Inari-Saariselkä Matkailu
järjestämissä tilaisuuksissa.
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Kuva 1. Joitakin hankkeen aikana Inari-Saariselkä Matkailun Kaukana Pohjoisessa –lehdessä julkaistuja
artikkeleita Utsjoen alueelta.
Aloitustilaisuus 30.11.2016 Utsjoella
Hankkeen aloitustilaisuus järjestettiin 30.11.2016 Utsjoen kunnan virastolla. Tilaisuudessa Utsjoen kunnan
elinkeinopäällikkö Eeva Maarit Aikio kertoi kunnan terveiset, hankkeen projektipäällikkö esitteli itsensä sekä
hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet. Inari-Saariselkä Matkailusta Tarja Manninen kertoi alueorganisaation
tehtävistä ja aluemarkkinoinnista ja House of Laplandista Maija Loikkanen kertoi House of Laplandin tulevista
markkinointikampanjoista.
Verkostoitumistilaisuus ja opintomatka 26.1.2017 Saariselällä
Utsjoen matkailuyrittäjillä oli mahdollisuus tutustua eri matkailualan yrityksiin Saariselällä ja samalla oppia
tuntemaan päivän aikana hieman myös oman kunnan alueen yrittäjiä. Saariselän Northern Light Villagessa
yrittäjät pääsivät tutustumaan lasisiin revontuli-igluihin, jotka on valmistettu Ivalossa. Lounastauon jälkeen
vierailu jatkui Lapin Luontolomille, joilla on kymmenien vuosien kokemus ohjelmapalveluiden järjestämisestä
Inarin kunnan alueella. Tämän jälkeen vuorossa oli ensin Saariselän keskusvaraamon toiminnan esittely sekä
tutustuminen laadukkaaseen, kansainväliset kriteerit täyttävään huoneistoon Saariselällä. Päivän päätteeksi
Utsjoen yrittäjillä oli vielä tilaisuus keskustella ja kuulla Inari-Saariselkä Matkailun toiminnasta. Utsjoelta tuli
Saariselälle yhteensä 8 osallistujaa.
Keskustelu- ja infotilaisuus matkailuyrittäjille 28.11.2017 Utsjoella
Tilaisuudessa tehtiin katsaus Utsjoen matkailun tulevaisuudennäkymiin sekä kerrottiin kunnan
elinkeinotoimen tulevista toimenpiteistä. Projektipäällikkö esitteli uuden Saamivillage-internetsivuston ja
yritysrekisterin. Lisäksi keskusteltiin muista ajankohtaisista asioista.
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1.2. Kansainvälisen aluemarkkinoinnin rakenteet kuntoon
TOIMENPITEET: Laitetaan Utsjokea esittelevät kansainvälisen aluemarkkinoinnin rakenteet ja sisällöt kuntoon:
nettisivut, sosiaalinen media, messut, workshopit ja muut markkinointikanavat. Osa näistä toteutetaan osana
ISM:n markkinointikanavia ja osa kunnan omina toimintoina. Hankitaan laadukasta ja monipuolista kuva-,
video- ja tarinamateriaalia.
TOTEUTUNEET TOIMENPITEET:
Talvella 2017 aloitettiin matkailun aluemarkkinointimateriaalien uusiminen.
Syksyllä 2016 matkailuyrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päädyttiin siihen, että Utsjoen
aluetta markkinoidaan edelleen aiemmin alueelle laaditun Slow Down in Saami Village –brändin avulla, koska
moni yrittäjä koki sen edelleen hyväksi ja alueelle sopivaksi brändiksi. Slow Down in Saami Village –aineistojen
päivitys aloitettiin internet-sivuston uusimisella. Tarjouskilpailun perusteella uuden sivuston toteuttajaksi
valittiin Rovaniemeltä Höyry Oy. Uusi sivusto on tehty WordPress-alustalle. Uudet internetsivut saatiin
julkaistua loppuvuodesta 2017 kolmena kieliversiona, loput kieliversiot lisättiin vuoden 2018 aikana:
kieliversioita on nyt suomi, saami, englanti, saksa ja hollanti. Vanhan www.saamivillage.fi osoitteen lisäksi myös
www.exploreutsjoki.fi osoite vie uudelle sivustolle.

Kuva 2. Saamivillage.fi -sivustolla käytetty aiemmin laaditun brändin mukainen logo.
Matkailun aluemarkkinointia varten hankittiin myös kuvamateriaalia, jotka on koottu kuvapankkiin.
Kuvamateriaalia ostettiin useammalta valokuvaajalta, koska pelkästään yhdeltä kuvaajalta ei löytynyt
monipuolisesti materiaalia eri vuodenajoista, aktiviteeteistä ja kohteista Utsjoen alueella. Kunnan alueelta
hankittiin myös aluemarkkinointiin soveltuvaa videomateriaalia. Alun perin koettiin tarpeelliseksi vain talvesta
kertovan matkailuvideon hankinta mutta myöhemmin kesän kalastusmatkailun romahduksen myötä tuli
tarvetta myös kesä- ja syysvideoille. Yrittäjiltä tuli myöhemmin myös pyyntö saada videoista yksi kooste missä
näkyisivät kaikki vuodenajat ja tämä toteutettiin vielä hankkeen loppupuolella. Videomateriaalia käytetään
internet-sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa kunnan aluemarkkinointiin sekä myös messuilla ja
myyntiworkshopeissa. Markkinointimateriaaliksi on hankittu myös ”hiljaisuuden ääniä”- äänimateriaalia.
Aluemarkkinointikanavia varten on myös ollut tarvetta sisällöntuotannolle eli alueesta kertoville artikkeleille ja
tarinoille, joita on hankittu ostopalveluna.
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Sosiaalisen median aluemarkkinointikanavien uudistamista varten laadittiin hankkeessa ensin alueen SOMEstrategia. Tämän pohjalta on projektipäällikkö tehnyt aktiivisesti päivityksiä Facebookissa jo aiemmin olemassa
olevilla Utsjoki Tourist Information –sivulla. Tavoitteena oli saada hankkeen aikana Facebook-sivun tykkääjien
määrä yli 2000:n seuraajan ja tässä onnistuttiin hyvin. Facebook-sivun nimeksi vaihdettiin Explore Utsjoki, jotta
se olisi yhteneväinen muun aluemarkkinoinnin viestinnän kanssa. Kunnan aluemarkkinointia varten
perustettiin hankkeen aikana Instagram-tili ”exploreutsjoki”, jota myöskin on päivitetty SOME-strategian
mukaisesti. Kasvu some-tileillä on ollut hidasta, mutta vakaata ja hyvin sitoutunutta. Hankkeen puitteissa saatu
näkyvyys on ollut orgaanista näkyvyyttä, ts. maksettua mainontaa ei olla hankkeessa tehty.
Utsjoen kunta on ollut näkyvästi esillä Inari-Saariselkä Matkailun aluemarkkinointiaineistoissa ja –
toimenpiteissä. Sisältötuotantoa eri kanaville on toteutettu koordinoidusti yhteistyössä Inari-Saariselkä
Matkailun kanssa ja Utsjoki on näkynyt hyvin Inari-Saariselkä Matkailun eri markkinointikanavilla

Seuraajien määrän kehitys sosiaalisessa mediassa

,, , kuvat

Facebook Explore Utsjoki
1.10.2016 seuraajia 1146
31.12.2018 seuraajia 2268
Instagram Explore Utsjoki
1.7.2017 seuraajia 0
1.12.2018: 1390 seuraajaa

Kuva 3. Seuraajien määrän kehitys Explore Utsjoki some-kanavissa. Kuvat Explore Utsjoki Instagram tililtä.

_______________________________________________________________________________________

8

TOIMENPIDEKOKONAISUUS TPK 2: Kansainvälisen aluemarkkinoinnin osaamispääoman
vahvistaminen
2.1. Aluemarkkinointiosaaminen ja kansainvälistyminen
TOIMENPITEET: Osallistutaan alueena vähintään 2 kotimaan ja 2 kansainvälisille messuille ja matkailun
workshoppeihin. Tehdään yksi kotimaan ja yksi ulkomaan opintomatka (benchmarking). Toteutetaan alueella
media- ja matkanjärjestäjävierailuja yhdessä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n kanssa. Näillä toimenpiteillä
vahvistetaan aluemarkkinointi- ja alueellisen yhteistyön osaamista ja matkat kohdistuvat alueille, joissa nämä
on järjestetty hyvin.
TOTEUTUNEET TOIMENPITEET:
Destination Utsjoki –hanke oli mukana Matka2017- messuilla tammikuussa 2017 Inari-Saariselkä Matkailun
osastolla yhtenäisen Kaukana pohjoisessa –brändin alla. Mukana oli myös alueen yrityksiä. Projektipäällikkö
edusti messuilla Utsjokea sekä ammattilais- että yleisöpäivinä. Inari-Saariselkä Matkailu Oy edusti myös
Utsjoen aluetta messujen Meet Finland-myyntitapahtumassa.
Syyskuussa 2017 osallistui projektipäällikkö Kööpenhaminassa järjestettyyn Magical Finland –workshoppiin.
Kyseessä oli myynti- ja markkinointitapahtuma, ostajina oli matkanjärjestäjiä sekä Europasta että Aasiasta.
Utsjoen suhteen kiinnostusta herättivät etenkin revontulet ja saamelainen kulttuuri.
Tammikuussa 2018 projektipäällikkö edusti Utsjokea Special Destinations –yleisömessuilla Amsterdamissa
Alankomaissa. Messut olivat kahden päivän mittaiset yleisömessut ja Utsjoki oli tapahtumassa esillä omana
alueenaan omalla osastolla. Messuille ei otettu mukaan perinteisiä isoja matkailualueita laisinkaan.
Matka2018-messuilla hanke oli mukana Inari-Saariselkä Matkailun yhteisosastolla matkailualueen yhteisen
Kaukana Pohjoisessa –brändin alla. Tämän lisäksi projektipäällikkö edusti pelkästään Utsjokea messuilla
järjestetyillä Destination Breakfast-tapahtumassa, jonne oli kutsuttu sekä alueiden että median edustajia.
Inari-Saariselkä Matkailun markkinointijohtaja edusti myös Utsjoen aluetta messujen yhteydessä pidetyssä
Meet Finland-myyntitapahtumassa.
Toukokuussa 2018 toteutettiin hankkeessa opintomatka (benchmarking) utsjokisille matkailuyrittäjille ja
matkailualan toimijoille. Matka suuntautui Sodankylän Kakslauttasen ja Rovaniemen kautta Länsi-Lappiin.
Vierailukohteina olivat erilaiset jo jollakin tasolla kansainvälistyneet matkailuyritykset, jotka kuitenkin
poikkesivat toisistaan esimerkiksi kooltaan, liikevaihdoltaan ja asiakaskohderyhmiltään tarjoten
mahdollisimman monelle mukaan lähteneelle myös jotain kosketuspintaa omaan toimintaansa. Vierailimme
esimerkiksi Lapin suurimmassa ja kansainvälisesti tunnetuimmassa yrityksessä Kakslauttanen Arctic Resortissa,
sitä paljon pienemmissä perheyrityksissä sekä esimerkiksi Visit Finlandin kärkituotepalkinnolla palkitussa
HaliPuussa. Mukana matkalla oli sekä Utsjoen alueen matkailuyrittäjiä, yritysten työntekijöitä sekä kunnan
elinkeinotoimen työntekijöitä.
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Kuva 4. HaliPuun riippumattojen testausta Benchmarking-reissun aikana toukokuussa 2018.
Syyskuussa 2018 hanke oli mukana Visit Finlandin Benelux-workshopeissa Amsterdamissa ja Antwerpenissä.
Projektipäällikkö oli workshopeissa Utsjoen alueen edustajana. Ostajina tapahtumissa oli erikokoisia
matkanjärjestäjiä Alankomaista ja Belgiasta.
Inari-Saariselkä Matkailun edustaja on lisäksi hankkeen aikana osallistunut 2016-2018 ITB Asia ja ITB Berliini –
messuille sekä Atlantic Trade Show’n joissa kaikissa on tuotu näkyvästi esille myös Utsjoen aluetta. Nämä
tapahtumat olivat niin kalliita, että pelkästään ISM:n edustajan osallistuminen todettiin riittäväksi eikä niihin
ole käytetty hankkeen rahaa.

Kuva 5. Visit Finlandin Benelux-workshopissa Antwerpenissä.
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Utsjoki osallistui Slow Down in Saamivillage- teemalla Visit Finlandin Culture Eden-kilpailuun missä etsittiin
nousevaa kulttuurimatkailukohdetta. Kaikki Culture Edeniin mukaan lähteneet kohteet ovat saaneet Visit
Finlandin kautta näkyvyyttä sekä kansainvälistymisohjeistusta ja neuvontaa (hankesuunnitelmassa
osaamispääoman vahvistamista). Kohdehakemuksessa määriteltiin ja selvitettiin alueen matkailun nykytilaa,
alueella olevia toimivia verkostoja, miten kestävä matkailu on alueella huomioitu, mitkä ovat alueen yritysten
kansainvälisyysvalmiudet, joten ohjelmassa mukana olo on auttanut myös arvioimaan sekä alueen matkailun
tilaa että alueen yritysten kehittämis- ja kouluttamistarpeita. Mukaan lähteminen mahdollisti myös
verkostoitumisen ja yhteistyön muiden kohteiden kanssa Suomessa (tulossa esim. yhteinen karttaesite
kohteista sekä työpajoja).
Yhdessä Inari-Saariselkä Matkailun kanssa on Utsjoen alueen yrittäjien osaamispääomaa kasvatettu sekä
Utsjoen näkyvyyttä aluemarkkinoinnissa laatimalla ja keräämällä tuotekortteja hyvistä kansainväliset kriteerit
täyttävistä tuotteista. Projektipäällikkö on hankkeen aikana ollut laatimassa ja toteuttamassa useita InariSaariselkä Matkailun kautta alueelle tulleita matkanjärjestäjä- ja mediavierailuja. Näiden kautta alue on saanut
myös huomattavaa näkyvyyttä. Itse vierailut ovat olleet Inari-Saariselkä Matkailun kustantamia.

Toimittaja Saksa tammikuu 2017
Matkanjärjestäjä Hollanti helmikuu 2017
TV-dokumenttiryhmä USA helmikuu 2017
Toimittaja Hollanti helmikuu 2017
Bloggariryhmä eri maista helmikuu 2017
TV-dokumenttiryhmä Italia maaliskuu 2017
Matkanjärjestäjä UK helmikuu 2017
Kalastusmatkailutoimittaja UK Kesä 2017
Matkanjärjestäjä UK joulukuu 2017
Toimittajat Espanja maaliskuu 2018
Toimittajat Espanja maaliskuu 2018
Matkanjärjestäjä UK maaliskuu 2018
Tv-dokumenttiryhmä kesäkuu 2018
Toimittaja Kanada elokuu 2018
Toimittajia ja some-vaikuttajia Saksa, Ranska marraskuu 2018
Toimittajat Espanja joulukuu 2018
Kuva 6. Media- ja matkanjärjestäjävierailut Utsjoelle Inari-Saariselkä Matkailun OY:n kautta Destination
Utsjoki-hankkeen aikana.

2.2. Alueen kansainvälistymiskriteerit ja markkinointiviestintä
TOIMENPITEET: Järjestetään 6-8 työpajaa kansainvälisen liiketoiminnan teemoista. Kokoontumalla yhteisten
teemojen äärelle elinkeinojen rajat ylittävällä porukalla sovitaan alueen kansainvälistymisen laatukriteereistä,
yhteisestä markkinointiviestistä sekä yhteisistä pelisäännöistä.
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TOTEUTUNEET TOIMENPITEET: Hankkeen puitteissa on järjestetty seitsemän työpajaa kansainvälisen
liiketoiminnan teemoista. Teemat ovat sellaisia, jotka ovat nousseet esille matkailuyrittäjien kanssa hankkeen
alussa käydyissä selvityksissä.
Johku, Retkipaikka ja Go Finland –työpaja 24.4.2017 Utsjoella
Johku, Retkipaikka ja GoFinland kävivät Utsjoella esittelemässä järjestelmiään ja myyntikanaviaan
matkailuyrittäjille. Destination Utsjoki –hanke auttoi tapahtuman järjestämisessä Utsjoella sekä markkinoi
tilaisuutta omilla kanavillaan. Tilaisuus pidettiin 24.4.2017 Utsjoella Ailegas-keskuksessa. Tilaisuuden aihe sopi
oikein hyvin hankkeen tavoitteisiin sillä Visit Finlandin yhtenä kriteerinä kansainvälistymispolulla on sähköinen
varausjärjestelmä.
Matkailualan lakiasiat –työpaja 22.5.2017 Utsjoella
Hankkeen alussa tehtyjen yritysvierailujen aikana nousivat useasti matkailualan lakiasiat aiheeksi, josta
pyydettiin pikaisesti työpajaa. Kilpailutuksen jälkeen valittiin työpajaa hinnan ja asiantuntemuksen perusteella
vetämään Suomen matkatoimistoalan liiton edustajat Päivi Laatikainen-Mattson ja Heli Mäki-Fränti. Työpaja
pidettiin 22.5.2017 Utsjoella Ailegas-keskuksessa. Tilaisuudessa keskityttiin etenkin uuteen valmismatkalakiin
ja sen mukanaan tuomiin kysymyksiin. Lisäksi osallistujat saivat kysellä myös matkailualan ALV-kysymyksiä.
Kansainvälisten asiakkaiden asiakaspalvelu ja opastaminen 28.–29.10.2017 Utsjoella
Projektipäällikön etsiessä sopivaa kouluttajaa kansainvälisten asiakkaiden asiakaspalveluun kävi ilmi
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa, että he voivat tulla pitämään koulutuksia Utsjoen alueella osana
omaa toimintaansa. Koulutusten aiheet sovittiin projektipäällikön kanssa siten, että ne vastaisivat tarpeisiin,
joita oli tullut esiin yritysten kehittämistarpeita arvioitaessa. Kansainvälisten asiakkaiden asiakaspalvelu ja
opastaminen –koulutuksen veti Saamelaisalueen koulutuskeskuksen matkailualan lehtori Jaana Seipiharju.
Koulutuksessa keskityttiin asiakaspalvelun käsitteisiin sekä siihen miten eri kulttuureista tulevia kohdataan.
Utsjoen kunnan japanilainen harjoittelija kertoi osallistujille japanilaisten kanssa toimimisesta. Koulutukseen
osallistui 8 henkilöä.
Laatukoulutus 11.12.2017 Utsjoella
Perho -liiketalousopiston sekä Visit Finland Akatemian laatukouluttaja Tom Källroos piti Utsjoella työpajan
matkailuyrityksen laatuasioista. Työpajassa käytiin läpi yleisesti laatuun liittyviä asioita, tutustuttiin erilaisiin
työkaluihin, asiakaspolkuun sekä laatusuunnitelman laatimiseen. Työpajassa keskusteltiin myös alueen
laatukriteeristöstö. Työpajan jälkeen kouluttaja teki vielä muutamissa yrityksissä yrityskohtaiset
asiantuntijavierailut, joiden avulla arvioitiin yritysten laatutasoa ja mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä.
Työpaja ja vierailut toimivat pohjana vielä myöhemmin alueelle laadittavalle yhteiselle laatukriteeristölle.
Sosiaalisen median tehokäyttö kotisivujen ja myynnin tukena 17.8.2018 Utsjoella
Sähköinen markkinointi, internet-sivut sekä sosiaalinen media nousivat matkailuyrittäjien kanssa tehtyjen
kartoitusten perusteella sellaisiksi teemoiksi, joista kaivattiin lisäosaamista. Osallistujamäärällä mitattuna
työpaja olikin hankkeen suosituin tapahtuma. Kouluttajaksi valittiin tarjousten perusteella Kirsi
Mikkola/Sähköinen liiketoiminta Suomi. Työpajan aluksi Kirsi Mikkola kartoitti osallistujien tarpeita ja toiveita
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työpajapäivän suhteen. Päivän aikana käytiin läpi esimerkiksi sosiaalisen median eri työkaluja, ohjeita
sisällöntuotantoon sekä sosiaalisen median kanavien ja www-sivujen yhteen toimivuuteen, miten hyödyntää
paremmin sosiaalista mediaa myynnin tukena sekä kuultiin ja nähtiin useita käytännön esimerkkejä.
Kansainvälinen talvimatkailutuote –työpaja 17.9. Utsjoella
Tuotteistaminen ja etenkin talvituotteiden laatiminen tuntui olevan usealla yrittäjällä hakusessa. Tämän vuoksi
asian tiimoilta päätettiin pitää työpaja, jonka vetäjäksi valittiin kokemuksen perusteella Sisko Poikela.
Työpajassa kuultiin millainen on hyvä kansainvälinen matkailutuote ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon
tuotetta laadittaessa. Miten yrittäjä kohtaa matkanjärjestäjän esim. myyntiworkshopissa. Mitä
matkanjärjestäjä haluaa nähdä, kuulla ja sopia? Millainen talvituote myy?

Kuva 7.Työpaja Utsjoen kunnanvaltuustosalissa matkailualan digiasioista, vetäjänä Kirsi Mikkola.
Elokuvat ja matkailu -työpaja 15.11.2018 Utsjoella
AV-tuotantokannustimen myötä kuvataan Lapissa entistä enemmän erilaisia tuotantoja, yhtenä esimerkkinä
joulukuussa 2018 ensi-iltansa saanut Ailo -elokuva, jota on kuvattu Utsjoellakin.
Vaikka itse tuotannotkin tarjoavat hetkellisesti mahdollisuuksia matkailualan yrittäjille, olisi tärkeää osata
hyödyntää tuotantoja myöhemminkin ja rakentaa niihin liittyviä tuotteita. Työpajassa kuultiin Lapin
elokuvakomission toiminnasta, yhteistyökumppanuuksista, elokuvamatkailusta yleensä sekä eri malleista
hyödyntää elokuvatuotantoa yrityksen markkinoinnissa. Miten elokuva tuotteistetaan ja miten sitä voidaan
hyödyntää yrityksen omilla markkinointikanavilla. Työpajan vetivät Anna Niemelä Lapin elokuvakomissiosta,
Liisa Kokkarinen Visit Finlandista ja Marja Mäenpää House of Laplandista.

_______________________________________________________________________________________

13

TOIMENPIDEKOKONAISUUS TPK 3: Yritysten kehittämistarpeet tunnistetaan
3.1. Yritysten kehittämistarpeiden arviointi
TOIMENPITEET: Arvioidaan
kansainvälistymiseen liittyen.

yritysten

ja

muiden

toimijoiden

kehittämis-

ja

koulutustarpeet

TOTEUTUNEET TOIMENPITEET:
Projektipäällikkö on tehnyt kehittämis- ja koulutusarviointeja yritysvierailujen, puhelinkeskustelujen pohjalta
sekä sähköpostitse. Apuna kartoituksessa on käytetty Visit Finlandin kansainvälistymiskriteereistä laadittua
lomaketta. Kansainvälistymiskriteerit sekä yhteenveto arvioinneista on tämän raportin lopussa liitteenä.
Yrittäjiä pyydettiin syksyllä 2017 osallistumaan Visit Finland Akatemian lähtötasoanalyysiin, jonka perusteella
pystyttiin arvioimaan paremmin yrityksen kansainvälistymisastetta ja tarvittavaa kansainvälistymispolkua.
Lähtötasokyselyn vastausten pohjalta saatiin Visit Finlandin suositukset alueen yritysten kehittämiselle
kansainvälisyyttä ajatellen ja näitä on käytetty myös apuna hankkeen toimenpiteitä suunnitellessa. Näiden
alkukartoitusten perusteella pystyi paremmin hahmottamaan yritysten kansainvälistymistasoa ja
kehittämistarpeita erilaisten kansainvälisyysteemojen suhteen. Saatuja tuloksia on hyödynnetty hankkeen
muita toimenpidekokonaisuuksia toteutettaessa.
Myöhemmin myös Visit Finlandin Culture Eden ohjelmaan hakeminen antoi hyvän kuvan alueen matkailun
tilasta, verkostoista ja yritysten kansainvälisyysvalmiuksista.
Laatukouluttaja Tom Källroos teki halukkaissa yrityksissä (yhteensä viisi) yrityskohtaiset asiantuntijakäynnit,
joissa katsottiin mm. asiakaspolkua sekä yleisiä laatuun liittyviä asioita, yrityksen itsearviointia ja sitä kautta
saatavaa laatusuunnitelmaa. Lisäksi Tom Källroos antoi oman arviointinsa siitä mitä kehittämistarpeita hän
näki yrityksillä vielä olevan laadun suhteen ja millaisia toimenpiteitä tarvittaisiin laatutyön jatkamiselle alueella.
Källroos suositteli, että Laatu1000-ohjelmasta olisi alueella hyötyä ja yhteistä laatukriteeristöä alueelle voisi
suunnitella siinä vaiheessa, kun nykyistä useampi yritys olisi sitoutunut laatutyöhön.

3.2. Yritysryhmähankkeiden ja toimenpiteiden aktivointi
TOIMENPITEET: hankkeistetaan tarvearvioinnin perusteella yhteistyöhankkeen rinnalla kulkeva
yritysryhmähanke tai vastaava, joka mahdollistaa yritysryhmä ja yrityskohtaiset toimenpiteet, kuten
kansainvälistymiseen liittyvät koulutukset, konsultoinnit, messu ja workshop osallistumiset sekä opintomatkat.
Aktivoidaan yrittäjiä kansainvälistymiseen ja laadun parantamiseen liittyvien yritysryhmähankkeiden
aikaansaamiseen ja ohjataan yrittäjiä yritysneuvontapalveluiden piiriin (mm. Leader Intoa Yrittäjyyteen).
Ensimmäinen yritysryhmä on jo tekemässä hankesuunnitelmaa tämän hankkeen valmistelun tuloksena.
TOTEUTUNEET TOIMENPITEET:
Huhtikuussa 2017 järjestettiin hankkeessa Utsjoen kunnanvirastolla (matkailu)yrittäjille yleinen infotilaisuus
yritysryhmähankkeista, tilaisuuden veti yritysneuvoja Henna Kontsas Pohjoisimman Lapin Leaderista. Mukana
oli pari yritystä, jotka olivat hyvin kiinnostuneita asiasta. Kesäkuun 2017 alussa suunniteltiin jo melko pitkälle
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yhden yritysryhmähankkeen aloittamista, mutta lopulta siitä kuitenkin jouduttiin luopumaan, koska mukaan
lähtevät yritykset olivat vielä niin eri tasolla kansainvälistymisen suhteen, että yhteisiä tavoitteita oli liian
hankalaa määrittää.
Yrittäjät ovat saaneet neuvontaa eri rahoituskanavien suhteen ja heitä on neuvottu yritysneuvontapalveluiden
piiriin, yksittäiset yritykset ovatkin saaneet alueella tukia yrityskohtaisiin toimenpiteisiin.

TOIMENPIDEKOKONAISUUS TPK 4: Saamelaiskulttuuriin pohjautuvien ohjelmapalveluiden
aktivointi ja kokeilut
4.1. Pop-up / uudet kokeilut
TOIMENPITEET: Aktivoidaan uusia toimijoita ohjelmapalvelutoiminnan piiriin toteuttamalla (asukkaat ja
yhdistykset) 4 pop-up tyyppistä tilaisuutta/tapahtumaa/prosessia ns. ketterän kokeilun periaatteella. Näillä
tarkoitetaan uudenlaisen matkailijoita houkuttelevan toiminnan testaamista, kuten saamelaismusiikki-iltamat,
pelilliset ulkotapahtumat, elämyspolut, kulttuuriopastus, ruokaopastus tms. Näin saamme sekä uusia
toimijoita mukaan että alueen ominaispiirteitä sisältävää ohjelmapalvelutarjontaa. Toteutetaan esimerkiksi
ideakilpailuna, josta saadaan uusia ideoita ja toimijoita ohjelmapalvelutoimintaan.
TOTEUTUNEET TOIMENPITEET:
Pop up –kokeiluja on ollut haastavaa toteuttaa, koska toimijoita on ollut hankalaa aktivoida mukaan. ISM:n
kautta toteutettujen mediamatkojen aikana on kuitenkin kokeiltu pop up –tyyppisesti uusia tuotteita.
Esimerkkeinä Suomen ja EU:n pohjoisimmalla maitotilalla vierailu, hopeatöiden ja käsitöiden tekoa,
perinneruuan valmistusta, uudenlaisen tunturiretken testausta sekä kirkkovierailu. Saamelaismusiikkia on
esitetty parissa tilaisuudessa saamelaismusiikkiakatemian opettajien ja opiskelijoiden toimesta, esimerkiksi
ministerivierailulla sekä Ailo-elokuvan erikoisensi-illassa. Áilegas-keskus pop upissa kesällä 2018 toteutettiin
pop up –tyyppisesti myös saamelaiseen pelikehitykseen liittyen pelien testaamista, pop up elokuvanäytöksiä
ja liikunnallinen pop up –tapahtuma ulkona. Välimaan saamelaistilalla oli kesällä 2018 asiantuntijapäivä, jonne
Metsähallitus kutsui yleisön lisäksi myös mukaan alueen matkailuyrittäjiä saamaan oppia kohteesta. Kesällä
2018 oli tarkoitus testata pop up –tyyppisesti uutta kirkkopolkua, mutta valitettavasti aikataulut eivät osuneet
yksiin sen suhteen.

4.2. Áilegas-keskus luovien alojen yhteisöllisenä työskentelytilana / pop-up tilana
TOIMENPITEET: Testaamme Áilegas-keskusta luovien alojen yhteisöllisenä tilana pop-up tapahtumissa. Tilat
toimivat pop-up työpajojen ja ainakin kahden pop-up tapahtuman toimitilana. Kesällä 2017 (mahdollisesti
2016) Áilegas-keskus muutetaan pop-up tilaksi kuukaudeksi.
TOTEUTUNEET TOIMENPITEET: Valitettavasti Áilegas-keskus piti ottaa kesäksi 2017 Metsähallituksen
luontopalvelujen ja matkailuinfon käyttöön, koska heidän toimipisteensä paloi Utsjoella. Samoin keskuksessa
toimii nykyisin elokuvateatteri ja koulun toiminta-aikana keskuksessa pidetään oppitunteja, joten keskus ei ole
ollut enää niin vähäisellä käytöllä kuin hankesuunnitelmaa laadittaessa oli sen arveltu olevan. Keskusta on
myös hyödynnetty hankkeen aikana useasti työpajojen pitopaikkana. Kesällä 2018 Ailegas-keskuksessa oli
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kuitenkin sen verran tyhjää tilaa, että siellä päätettiin pitää hankesuunnitelman mukaisesti pop up –
tapahtuma, mutta kuukausi todettiin ihan liian pitkäksi ajaksi ja tapahtuma päätettiin toteuttaa neljän päivän
mittaisena.
Áilegas-keskus pop up järjestettiin 18-21.6.2018. Pop up –tapahtuma tarjosi sekä myynti- että näyttelytilaa
ilmaiseksi käsityöntekijöille, taiteilijoille ja vaikkapa hyvinvointi-, matkailu-, kalastus,- erä- ja luontoalojen
yritysten edustajille. Valitettavasti kovin montaa myyjää ei saatu paikalle. Paikalla toimi tapahtuman ajan
kahvila ja elokuvateatterissa näytettiin pop up -esityksinä Utsjoen matkailuun liittyviä videoita ja
saamelaiselokuvia. Myös saamelaiskulttuurilähtöinen pelinkehitys esittäytyi tapahtuman aikana pop up
pelitestaustapahtumana. Kevon tutkimusasema toi tapahtuman ajaksi osan juhlanäyttelystään keskukseen ja
paikallisen lahjakkaan nuoren valokuvaajan Jani Hoffmanin luontokuvia saatiin näytteille tilan seinille.
Keskuksen pihalla toimi pihakirppis ja yhtenä päivänä toteutettiin läheisellä kentällä pop up tunturiheat –
liikuntatuokio.

Kuva 7. Áilegas-keskuksen pohjoinen talo kesällä 2018 pop up –tapahtuman aikana.
Marraskuussa 2018 Áilegas-keskuksen elokuvateatterissa oli Ailo - pienen poron suuri seikkailu –elokuvan
erikoisensi-ilta. Elokuvaa oli kuvattu osittain myös Utsjoen alueella. Mukana erikoisensi-illassa oli paikallisten
kutsuvieraiden lisäksi Lapissa mediamatkalla olevia toimittajia Keski-Euroopasta sekä Visit Finlandin, House of
Laplandin ja Lapin filmikomission edustajia. He tutustuivat myös Utsjoen alueeseen matkallaan. Tapahtuman
järjestelyistä vastasi Inari-Saariselkä Matkailu, joten myös Destination Utsjoki –hanke osallistui valmisteluihin
ja Áilegas-keskus pääsi myös tällaisen uudenlaisen pop up –tapahtuman näyttämöksi.
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4.3. Áilegas Program Services osuuskuntatoimintamalli
TOIMENPITEET: pop-up kokeilujen sekä aktivoinnin pohjalta mallinnetaan ja pilotoidaan (pop-up testaus)
alueen ohjelma- ja muiden luovien alojen palvelujen keskusvaraamo –”Áilegas Program Services”. Selvitetään
sen mahdollisuudet toimia osuuskuntatyyppisesti. Mikäli nähdään realistiseksi niin se hankkeistetaan.
TOTEUTUNEET TOIMENPITEET: Osuuskuntatyyppisen toiminnan aloittamiseen ei ollut vielä innostusta eikä
valmiuksia. Yhdessä saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa haluttiin tarjota alueen toimijoille tietoa esim.
erilaisesta yrittäjyydestä, osuuskuntatoiminnasta yms., mutta tilaisuus piti perua vähäisen kiinnostuksen
vuoksi. Monet pieniä ohjelmapalveluita tai käsitöitä tuottavat henkilöt toimivat alueella harrastepohjalta.
Useat käsityöntekijät olivat tyytyväisiä kylätalon tarjoamaan myynti- ja näyttelytilaan ja muu toiminta koettiin
kilpailuna sille. Elinkeinojen kehittämishankkeessa jatketaan myös näiden alojen kehitystyötä ja esimerkiksi
luontaiselinkeinojen edustajien aktivoimista myös matkailualalle.

4.2.2. Hankkeen toteuttaminen, organisoituminen ja tiedottaminen
Utsjoen kunta toimi hankkeen toteuttajana. Hankkeen johtajana toimi Utsjoen kunnan kehittämis- ja
elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio. Hankkeelle palkattiin projektipäällikkö Katariina van Boxtel, joka aloitti
työt lokakuun 2016 alusta, jolloin hanke pääsi varsinaisesti alkamaan. Koska hanke alkoi suunniteltua
(1.4.2016) myöhemmin haettiin sille jatkoaikaa ja hanke kesti varsinaisesti vuoden 2018 loppuun saakka.
Hankkeen kirjanpito hoidettiin Utsjoen kunnan kirjanpitokäytännön mukaisesti Taitoa Oy:n kautta. Hankkeelle
perustettiin kirjanpitoon oma kustannuspaikka. Hankkeen vastuutahona toimi Utsjoen kunnan
elinkeinolautakunta ja siitä tiedotettiin säännöllisesti kunnanhallitusta ja -valtuustoa.
Inari-Saariselkä Matkailu Oy oli hankkeen pääyhteistyökumppani ja sitoutunut yhteistyösopimuksen
mukaisesti tämän hankkeen toimenpiteiden toteutukseen niiltä osin kuin hankesuunnitelmassa on mainittu.
Projektipäällikön työpisteeksi oli päätetty Inari-Saariselkä Matkailun toimisto Saariselällä mikä mahdollisti
läheisemmän yhteistyön alueorganisaation kanssa.
Hankkeen aloituksesta tiedotettiin paikallislehden Inarilaisen kautta ja Utsjoella pidettiin hankkeen
aloitustilaisuus. Sähköpostitiedotusta varten kerättiin postituslista. Paikallislehti Inarilainen teki artikkelin
hankkeen aloituksesta haastattelemalla projektipäällikköä hankkeen sisällöistä ja tavoitteista. Artikkeli ilmestyi
myös Saariselän Sanomissa. Hanketiivistelmä ja projektipäällikön yhteystiedot lisättiin Utsjoen kunnan
internet-sivuille Elinkeinotoimen alle sekä myös Inari-Saariselkä Matkailun internet-sivujen yhteystiedot osion
alle. Sosiaalisessa mediassa tiedotusta varten päätettiin tiedotuskanavana käyttää Utsjoen kunnan
Elinkeinotoimen Facebook-sivua. Projektipäällikkö on lähettänyt sähköpostitse uutiskirjettä Utsjoen kunnan
alueen yrittäjille 1-3 kuukauden välein. Hankkeen loppuraportti lisätään kunnan internet-sivuille.
Hankkeen rahoittajiksi lähti mukaan 15 yritystä Utsjoen kunnan alueelta.
Hankkeella toimi ohjausryhmä, jonka jäsenet olivat seuraavat:





Utsjoen kunta: kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio
Utsjoen kunta, elinkeinolautakunnan edustaja: Lotta Saari
Inari-Saariselkä Matkailu Oy: Tarja Manninen
Tenolaakson yrittäjät ry.: Raimo Hekkanen – Nuorgamin lomakeskus
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Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry._ Petteri Valle – Lomakylä Valle
Pohjoisimman Lapin Leader: Henna Kontsas syyskuuhun 2017, sen jälkeen tilalla Hanna-Leena
Pesonen

Ohjausryhmä kokoontui kerran 2016 vuoden puolella, kaksi kertaa vuoden 2017 keväällä sekä vuoden 2017
syksyllä. Vuoden 2018 aikana toimenpiteistä on käyty erikseen keskusteluja ohjausryhmän jäsenten kanssa,
mutta kokouksen pitämiselle ei enää nähty tarvetta, koska tärkeimmistä toimenpiteistä oli kokouksissa jo
sovittu aiemmin. Vuoden 2018 alkupuolella on ohjausryhmän jäsenille kuitenkin lähetetty vielä tiedoksi ja
kommentoitavaksi sähköpostitse vuoden 2018 toimenpidesuunnitelmat. Huhtikuussa 2019 pidettiin vielä
hankkeen päätöskokous sähköpostitse.

4.3.

Yhteistyökumppanit

Inari-Saariselkä Matkailu Oy oli hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen pääyhteistyökumppani.
Projektipäällikön työpisteen sijoittuminen Inari-Saariselkä Matkailun toimistoon mahdollisti läheisen
yhteistyön koko hankkeen ajan. Hienoa oli, että hankkeen rahoittajiksi lähti mukaan 15 yritystä Utsjoelta.
Näistä suuri osa osallistui myös useisiin hankkeen toimenpiteisiin ja oli aktiivisesti hankkeen aikana yhteydessä
projektipäällikköön matkailunkehittämiseen ja aluemarkkinointiin liittyvissä kysymyksissä.
Useissa hankkeen toimenpiteissä on tehty yhteistyötä Visit Finlandin sekä House of Laplandin ja Lapin
filmikomission kanssa. Saamelaiskäräjät ovat antaneet neuvoja saamelaiskulttuurin ja matkailun
yhdistämiseen liittyvissä kysymyksissä.
Hankeyhteistyötä on tehty jonkin verran esimerkiksi Inarin kunnan Arctic Light ja Arctic Outdoor-hankkeiden
kanssa sekä Lapin ammattikorkeakoulun Matkailukohteen kohdekokemuksen kehittämismalli –hankkeen
kanssa. Saamelaisalueen koulutuskeskus on ollut tärkeä yhteistyökumppani työpajoja ja koulutuksia
suunnitellessa ja oppilaitos on järjestänyt myös yritysten kehittämistarpeiden kartoituksessa esille tulleita
koulutuksia, jotka eivät soveltuneet suoraan hankkeessa järjestettäviksi, mainittakoon näistä vaikkapa
Matkailualan turvallisuuspassi –koulutus.

4.3.1. Tulokset ja vaikutukset
Monet hankkeen toimenpiteet ovat olleet sellaisia, että niiden tulokset ja vaikutukset näkyvät vasta viiveellä.
Tällaisia ovat esimerkiksi tehtyjen messujen, myyntitapahtumien, matkanjärjestäjien ja median vierailut.
Mukavaa olisi ajatella, että esimerkiksi helmikuussa 2019 alueen tilastoissa näkynyt erinomainen kasvu
johtuisikin osaltaan näistä hankkeessa toteutetuista toimenpiteistä. Visiittori.fi tilastojen mukaan eniten
majoittujia Utsjoen alueelle on talvikuukausina tullut Alankomaista, Saksasta ja Ranskasta. Hankkeen alussa
Keski-Eurooppa määriteltiin kohdemarkkina-alueeksi ja tilastojen valossa on valinta ollut hyvä. Kesäkuukausina
on kotimaan matkailijoiden määrä huomattava verrattuna ulkomaalaisiin matkailijoihin. Norjalaisia on kesällä
liikenteessä paljon mutta huomattavaa on, että kotimaan matkailijoiden ja norjalaisten jälkeen samat
Alankomaat, Saksa ja Ranska ovat kesälläkin suurimmat lähtömaat. Näistä maista olisi varmasti suurempaakin
potentiaalia kesäajalle kunhan sopivia tuotteita olisi tarjolla.
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Helmikuussa 2019 Utsjoella kirjattiin 1200 yöpymistä. Yhteensä yöpymiset lisääntyivät 20 prosenttia.
Suomalaisille 280 ( + 7 %) yötä.
Ulkomaalaisille 920 (+25 %) yötä.
Eniten ulkomaalaisten yöpymisiä kirjattiin Utsjoella alankomaalaisille 260 yötä.
Konkreettisia ja heti näkyviä tuloksia ovat esimerkiksi hankkeen aikana uudistetut aluemarkkinointikanavat ja
–materiaalit sekä näkyvyys Inari-Saariselkä Matkailun kanavilla. Hankkeen aikana on myös saatu sitoutumaan
uusia yrityksiä Utsjoen alueelta Inari-Saariselkä Matkailun tekemään yhteiseen pohjoisen Lapin
aluemarkkinointityöhön ja kunta on sitoutunut jatkamaan yhteistyötä Inari-Saariselkä Matkailun kanssa.
Kunnan aluemarkkinointi osaaminen on kasvanut ja aluemarkkinointia tehdään hankkeen päätyttyäkin
aktiivisesti eri kanavilla. Lisäksi kunta on hankkeen aikana päässyt parempaan yhteistyöhön sekä Visit Finlandin
että House of Laplandin kanssa ja alue on saanut enemmän näkyvyyttä myös heidän kanavillaan.
Yrityksille suunnatuista toimenpiteistä on työpajojen tuloksia nähtävissä jo melko selvästi. Jotkut yritykset ovat
päässeet kansainvälistymispolullaan selvästi eteenpäin. Internet-sivuja on uudistettu, sähköisiä myyntikanavia
on otettu käyttöön, sosiaalista mediaa on otettu aktiivisemmin käyttöön, tuotteita on uudistettu, laatutyötä
aloiteltu ja uusia investointeja on tehty tai suunniteltu.
Yhteenveto hankkeen tuloksista suhteessa hankesuunnitelman tavoitteisiin:
1. Kansainvälisen aluemarkkinoinnin rakenteet kuntoon: Utsjoen kunnan kansainvälisen aluemarkkinoinnin
rakenteita on uudistettu ja aluemarkkinointia hoidetaan yhteistyössä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n (ISM)
kanssa. Utsjoki ja sen kylät näkyvät vahvasti omalla viestillä ISM:n markkinointitoimenpiteissä.
2. Kansainvälisen aluemarkkinoinnin osaamispääoman vahvistaminen: Osaamispääoma kansainvälisen
markkinoinnin sekä liiketoiminnan toimintatavoista on vahvistunut ja myös alueen yrittäjillä on parempi
ymmärrys esimerkiksi siitä tasosta millä yrityksen täytyy olla saadakseen näkyvyyttä Visit Finlandin kanavilla.
3. Yritysten kehittämistarpeiden arviointi ja jatkotoimenpiteiden aktivointi: Yritysten ja muiden toimijoiden
kehittämistarpeet on tunnistettu suhteessa alueen kansainvälistymiskriteereihin ja yhteiseen
markkinointiviestiin.
4. Saamelaiskulttuuriin liittyvät uudet kokeilut sekä uusien toimijoiden ja jatkotoimenpiteiden aktivointi:
kunnassa on tunnistettu uusia ohjelmapalvelumahdollisuuksia ja niiden tuotteistamiseen sekä uusien
toimijoiden aktivoimiseksi tehdään töitä (uudet hankkeet). Áilegas-keskuksen rooli kunnassa on selkeytynyt
vähitellen ja tilaa on myös testattu pop-up tyyppiseen toimintaan.

5. Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi
Seuraavassa on eritelty ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi hankkeen tavoitteiden osalta.
1. Kansainvälisen aluemarkkinoinnin rakenteet kuntoon: Utsjoen kunnan kansainvälisen
aluemarkkinoinnin rakenteet ovat kunnossa ja aluemarkkinointia hoidetaan yhteistyössä InariSaariselkä Matkailu Oy:n (ISM) kanssa. Utsjoki ja sen kylät näkyvät vahvasti omalla viestillä ISM:n
markkinointitoimenpiteissä.
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Yhteistyötä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n kanssa kannattaa jatkaa edelleen tulevaisuudessakin. Utsjoki on
näkynyt hienosti ISM:n markkinointitoimenpiteissä: somessa, internetissä, julkaisuissa, messuosastoilla,
media- ja FAM-vierailuilla mittakaavassa, jota kunnan yksinään olisi hankalaa toteuttaa. Toki matkailualueen
nimenä jokin muu kuin Inari-Saariselkä -matkailualue palvelisi Utsjoen aluetta vielä paremmin. Toisaalta
”maailmalla” ei ole suurtakaan väliä alueen nimellä vaan sillä, että löydetään oikeat kohdemarkkinat ja
tarjotaan heille oikeanlaisia tuotteita. Koska Utsjoen kunnan asema Inari-Saariselkä Matkailu Oy:ssä ei ole
täysin selkeä olisi hyvä vuosittain sopia yhdessä tärkeimmistä toimenpiteistä epäselvyyksien ja
päällekkäisyyksien välttämiseksi. Alueen yrittäjät pitäisi saada vielä paremmin ymmärtämään yhteisen
aluemarkkinoinnin hyödyt ja saada heitäkin enemmän sitoutettua mukaan Inari-Saariselkä Matkailun
toimintaan.
Aluemarkkinoinnin perusrakenteet ovat nyt hyvällä pohjalla: nettisivut on uudistettu, some-kanavat ovat
aktiiviset ja on hankittu uutta video- ja valokuvamateriaalia. Brändin kirkastamiseksi tehdään työtä
myöhemmin alkaneessa elinkeinojen kehittämishankkeessa, mutta matkailun suunnittelun avuksi ja myös
matkailumarkkinointia tukemaan olisi lähitulevaisuudessa hyvä laatia jonkinlainen alueellinen
matkailustrategia.
2. Kansainvälisen aluemarkkinoinnin osaamispääoman vahvistaminen: Osaamispääoma kansainvälisen
markkinoinnin sekä liiketoiminnan toimintatavoista on vahvistunut ja on sovittu niihin liittyvät
kansainvälistymiskriteerit ja yhteinen aluemarkkinointiviesti. Yhteistyö ja me-henki matkailutoimialalla
ovat huomattavasti vahvistuneet (kunta, yhdistykset, yritykset).
Alueen yrittäjät ovat saaneet hankkeen aikana uusia työkaluja kansainvälisen matkailuliiketoiminnan tueksi.
Osaamispääomaa on vahvistettu työpajoissa ja alueen yhteisen aluemarkkinointiviestin ja brändin
kirkastamiseksi tehdään kunnassa parhaillaankin hanketyötä. Mikä on alueen talvibrändi? –Ainutlaatuinen
arktinen kokemus, erämaa palveluilla, merkityksellisiä kohtaamisia paikallisten kanssa? Miten saadaan
Utsjoesta valittujen kohderyhmien talvilomakohdelistalla Lapin ykkösvaihtoehto? Alueella on otettu käyttöön
yhteinen someviesti #exploreutsjoki, joka on jo osalla yrittäjistä hienosti mukana omassa viestinnässään ja
alueen markkinoinnissa. Yhteisen aluebrändin eteen on kuitenkin tehtävä vielä työtä ja saatava yrittäjät
markkinoimaan aluetta paremmin omilla kanavillaan. Myös alueelle tulevat matkailijat pitää saada pitämään
Utsjoen alueesta niin paljon, että hekin mielellään liittyvät osaksi matkakohteen sosiaalisen median yhteisöjä.
Naapurialueet ja Norja tarjoavat nekin hyvin vastaavia talvikohteita – kuinka Utsjoki erottuu niistä? Onko
vastauksena autenttisuus, laatu ja kulttuuriohjelmien liittäminen talven matkailutarjontaan? Myös hiljaisuus
ja mindfulness kasvavina trendeinä tarjoavat mahdollisuuksia Utsjoen alueelle. Yhteistyön ja me-hengen
vahvistamista tarvitaan alueella edelleen. Moni toimija kokee edelleen muut alueen yrittäjät kilpailijoina eikä
osana omaa yhteistyöverkostoa. Verkostomainen toimintatapa on vasta vähitellen muodostumassa alueelle.
Pienessä kunnassa matkailutoimijoilla ei ole varaa toimia yksinään ja matkailuyritysten välistä yhteistyötä olisi
hyvä tiivistää.
3. Yritysten kehittämistarpeiden arviointi ja jatkotoimenpiteiden aktivointi: Tunnetaan yritysten ja
muiden toimijoiden kehittämistarpeet suhteessa alueen kansainvälistymiskriteereihin ja yhteiseen
markkinointiviestiin. On syntynyt yksi yhteinen yritysryhmähanke ja kaksi yritysten itsensä
suunnittelemaa yritysryhmähanketta.
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Yritykset ovat hyvin eri vaiheessa menossa kansainvälistymispolullaan ja yritysryhmähankkeiden suunnittelua
vaikeuttaa yhteisten sopivien tavoitteiden löytyminen. Myös jatkossa tarvitaan tukea sekä
kansainvälistymispolulle pääsyyn että myös työkaluja jo kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille.
Liiketoiminnan kehittäminen, tuotetarjonnan lisääminen sekä tehokas myynti- ja markkinointityö tulevat
olemaan avainasemassa, jos Utsjoen halutaan erottuvan muun Lapin tarjonnasta tulevaisuudessa. Erityisesti
laatukysymykset sekä matkailualan digitalisaatio tulisivat olla mukana erilaisissa kehittämistoimenpiteissä
myös lähitulevaisuudessa. Investointien ja muiden kehittämissuunnitelmien suhteen apua olisi hyvä olla
saatavissa jatkossakin yritysneuvojalta. Yritysten kehittämisarvioiden pohjalta on noussut myös esiin joitakin
uusia tarpeita, joiden suhteen yrityksiä voisi innostaa vielä yritysryhmähankkeiden aktivointiin. Jos oman
kunnan alueelta ei löydy sopivia yhteistyökumppaneita, joilla olisi samanlaisia tarpeita, niin olisi järkevää
miettiä yhteistyötä yli kuntarajojen. Esimerkiksi yksi usein esille noussut haaste on alueen saavutettavuus ja
yhteydet lentoasemille. Pahimmillaan huono saavutettavuus tekee hyvistäkin markkinointitoimenpiteistä
hyödyttömiä. Saavutettavuuden parantamista voisi miettiä yritysryhmähankkeen muodossa.
4. Saamelaiskulttuuriin liittyvät uudet kokeilut sekä uusien toimijoiden ja jatkotoimenpiteiden aktivointi: On
löydetty potentiaalisia ohjelmapalvelutoimijoita erityisesti saamelaiskulttuuriin, mutta myös luonnontuotteisiin
/ lähiruokaan liittyen. On tunnistettu uusia ohjelmapalvelumahdollisuuksia ja aktivoitu niiden tuotteistamiseen
(uudet yrityshankkeet). Áilegas-keskuksen rooli luovien alojen yhteisöllisenä toimitilana on vahvistunut pop-up
tyyppisenä toimijana. Áilegas Program Services osuuskuntatoimintamalli on mallinnettu ja testattu (pop-up
testaus).
Áilegas-keskuksen rooli on muuttunut hankkeen aikana ja tällä hetkellä sen kehittämiseen luovien alojen
yhteisöllisenä toimitilana ei ole tarvetta, koska tilat ovat jo käytössä muutoin. Utsjoella kylätalo koettiin
muutenkin luontevampana paikkana yhteisöllisenä tilana kuin Áilegas-keskus ja kun matkailuneuvonta on
myös siirtynyt kylätalolle saattaisi olla tarpeen mahdollisesti miettiä jotain kylätalon toimintaa tukevaa
toimintaa. Saamelaiskulttuuriin liittyville ohjelmapalveluille on kysyntää mutta niiden kehittämistä pitää tehdä
paikallisten ehdoilla ja Saamelaiskäräjien eettinen ohjeistus huomioiden. Toivottavaa on, että Visit Finlandin
Sustainable Finland -ohjelmassa, jossa Utsjoki on mukana, saataisiin työkaluja myös sosiokulttuurisesti
kestävän matkailun kehittämiseen alueelle. Luonnontuotteiden ja lähiruuan hyödyntämiseen liittyviä
toimenpiteitä on menossa Elinkeinojen kehittämishankkeessa.

6. Allekirjoittajat ja päiväys (viralliset nimenkirjoittajat)
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Liite 1.
Tiedote hankkeen alkamisesta
Utsjoen matkailuun kasvua talvesta ja Keski-Euroopasta
Utsjoen kunnan alueella on matkailu ollut perinteisesti vahvasti Tenojokeen pohjautuvaa ja pääasiassa kesäisin
tapahtuvaa kalastusmatkailua. Uusien säädösten tullessa voimaan tulee kalastukseen pohjautuva matkailu vähenemään
ja tämä tulee asettamaan yrittäjät uusien haasteiden äärelle. Utsjoen kunnassa tähän on varauduttu Destination Utsjoki
– Utsjoen matkailun kansainvälistyminen –hankkeella. Kaksivuotisen hankkeen budjetti on noin 178 000 euroa ja sitä
rahoittaa EU:n Pohjoisen Lapin Leader, alueen yritykset ja yhteistyökumppanina toimiva Inari-Saariselkä Matkailu Oy.
Hanke aloitti toimintansa lokakuun alussa.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Utsjoen kunnan matkailuyrittäjien välistä yhteistyötä ja kansainvälistymistä.
Hankkeessa pyritään saamaan kansainvälisen aluemarkkinoinnin rakenteet kuntoon, vahvistamaan kansainvälistä
aluemarkkinointiosaamista, arvioimaan yritysten kehittämistarpeita ja kehittämään etenkin saamelaiskulttuuriin ja
luontoon pohjautuvaa ohjelmapalvelutoimintaa. Yrittäjille järjestetään kansainvälistymiseen liittyviä työpajoja ja samalla
kehitetään alueen matkailuyritysten yhteistyötä. Hankkeeseen toivotaan mukaan myös uusia, pieniä ja aloittelevia
Utsjoen alueen matkailuyrityksiä.
Utsjokea halutaan markkinoida enemmän yhdessä ja osana Inari-Saariselkä -matkailualuetta ja tämän vuoksi
hankkeeseen valittu projektipäällikkö Katariina van Boxtel työskenteleekin Saariselällä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n
tiloissa. Aluemarkkinoinnissa on jo huomattu, että matkailijoiden kiinnostus on Saariselän matkailukeskuksen lisäksi
siirtymässä yhä enemmän kohti pohjoista. Arktinen luonto, revontulet, hiljaisuus, saamelaisuus ja autenttisuus ovat
teemoja, jotka kiinnostavat matkailijoita yhä enemmän. Kasvua Utsjoen matkailulle uskotaan löytyvän etenkin KeskiEuroopasta ja suorat lentoyhteydet Ivaloon parantavat myös Utsjoen saavutettavuutta.
Utsjoen vahvuuksia ovat sijainti saamelaisalueen sydämessä sekä monipuolisen luontomatkailun mahdollistavat
erämaat. Myös Jäämeren läheisyys on tärkeä vetovoimatekijä. Kesä- ja kalastusmatkailun tilalle löytyy varmasti uutta
potentiaalia talvesta, revontuliöitäkin on Utsjoella enemmän kuin muualla Suomessa. Destination Utsjoki- hankkeen
päämääränä onkin tehdä Utsjoesta elinvoimainen, aito, ainutlaatuinen ja laadukas kansainvälinen matkailukohde.
Lisätiedot:
Katariina van Boxtel
Projektipäällikkö
Destination Utsjoki - Utsjoen matkailun kansainvälistyminen

Inari-Saariselkä Matkailu Oy - Kelotie 1, FI-99830 Saariselkä
Puh. +358 40 823 5003
Sähköposti: katariina.vanboxtel@utsjoki.fi
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Liite 2.
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Liite 3.
Destination Utsjoki – Utsjoen matkailun kansainvälistyminen

Matkaraportti 18-22.1.2017 Helsinki, Matka2017-messut
Projektipäällikkö Katariina van Boxtel
Keskiviikko 18.1.
Lento Helsinkiin
Torstai 19.1
Matka2017 ammattilaispäivä
-Osallistuminen Matkatieto-seminaariin kello 9.40-12
-tapaamisia
Perjantai 20.1.
Matkailun Sähköisen Liiketoiminnan Workshop, Haaga-Helia Pasilan campus, kello 9-12.
Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa Skål International Norden järjestämä kutsuvierastilaisuus, jossa
paikalla sähköisen liiketoiminnan yrityksiä, jotka ovat monilla tavoin tekemisissä matkailun kanssa ja/tai niissä
olisi potentiaalia tarjota yhteistyötä oman yrityksen tai matkailukohteen myynnin, markkinoinnin, viestinnän
tai tuotekehityksen näkökulmasta.
Matka2017
-messuosastolla edustamassa Utsjokea kello 13-19. Yleisöpäivä.
-tapaamisia
Lauantai 21.1.
Matka2017
-messuosastolla edustamassa Utsjokea kello 10-18, yleisöpäivä
-tapaamisia
Sunnuntai 22.1.
Lento Ivaloon
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Liite 4.

MAGICAL FINLAND –MYYNTITAPAHTUMA KÖÖPENHAMINASSA
Raportin laatija: projektipäällikkö Katariina van Boxtel
6.9.2017
Matkustuspäivä. Automatka kotoa Ivalosta Rovaniemelle (Ivalosta ei sopivia lentoja). Lennot
Rovaniemeltä Helsingin kautta Kööpenhaminaan, majoittuminen hotellissa Kööpenhaminassa.
7.9.2017
Tapahtuma Magical Finland alkoi kello 12 Kööpenhaminassa osoitteessa Bredgade 28, Restauranten
i Odd Fellow Palaet. Kyseessä oli B2B-tapahtuma. Tapahtuman järjesti Suomen
matkailumarkkinointi Oy yhdessä Visit Finlandin kanssa. Myyjinä tapahtumassa oli sekä alueiden
edustajia että yksittäisiä yrityksiä Suomesta. Edustin myyjänä tapahtumassa Utsjoen kuntaa.
Ostajina oli incoming toimistot Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista sekä tanskalaisia kokous- ja
incentivematkanjärjestäjiä, matkatoimistoja sekä lehdistöä. Workshopissa oli käytettävissä pöytä ja
tuolit. Materiaalina minulla oli tietokoneella valokuvia sekä videoita Utsjoen alueesta sekä mukana
myös Saamivillage-esitettä englanniksi sekä alueen yritysten esitteitä. Annoin ostajille myös
muistitikulla listan alueen yrityksistä, jotta he voivat halutessaan ottaa itse sopivaan yritykseen
yhteyttä myöhemmin. Ostajat kiersivät myyjien pöydästä toiseen tapahtuman ajan. Myöhemmin oli
vielä mahdollisuus vapaampaan keskusteluun ja verkostoitumiseen. Tilaisuus päättyi noin kello
19.30.
Yhteenvetona voin sanoa, että Utsjoelta selvästikin kiinnostivat matkanjärjestäjiä saamelainen
kulttuuri ja revontulet. Myös yhteistuotteita Norjan kanssa kyseltiin. Liitteenä vielä lista paikalla
olleista ostajista, se on myös lähetetty utsjokisille yrittäjille. Taulukossa on kommentit niistä
ostajista, joiden kanssa keskustelin tapahtumassa.
Majoittuminen hotellissa.
8.9.2017
Matkustuspäivä. Lennot Helsingin kautta Rovaniemelle ja automatka kotiin Ivaloon.
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Liite 5.
Matkaraportti
Laatija Katariina van Boxtel
Special Destination (Beurs voor bijzondere reizen) -messut Amsterdam, Beurs van Berlage (6-7.1.2018)
Messupöydän kokoaminen perjantaina 5.1.2018 kello 14-17.
Messut olivat auki lauantaina kello 11-20 ja sunnuntaina kello 10-18.
Osallistuin Amsterdamissa, Alankomaissa erikoismatkakohteille tarkoitetuille matkamessuille tammikuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Kyseessä olivat yleisömessut, joissa oli esillä vain pienempiä ”off the beaten track” –matkakohteita tai
niihin matkoja tekeviä matkanjärjestäjiä. Yhteensä paikalla oli 200 näytteilleasettajaa ja Suomesta ei ollut paikalla muita
osallistujia. Mieheni oli mukana auttamassa, kun hän sattumoisin oli muutenkin ko. ajankohtana Hollannissa käymässä.
Messut järjestettiin Amsterdamin ydinkeskustassa hyvin keskeisellä paikalla sijaitsevassa historiallisessa
pörssirakennuksessa. Messujen käytössä oli kolme suurta salia, joista yksi oli teemattu ”outdoor” –matkoja varten.
Pöytämme sijaitsi tässä salissa hyvällä paikalla ja näkyi suoraan kaikille saliin tuleville.
Teetimme ennen messuja kevyen ja pienen Slow Down in Saamivillage –esitteen, jota oli messuilla jaossa
englanninkielisenä. Esite houkuttelee lukijaa uudistetulle saamivillage.fi –sivustolle etsimään lisätietoja Utsjoen kunnan
alueesta. Tämän esitteen lisäksi jaossa oli käyntikorttikokoista saamivillage-esitettä, jota myös otettiin paljon mukaan.
Inari-Saariselkä Matkailun Kaukana pohjoisessa –julkaisua jaettiin sekä englanniksi että saksaksi: molemmissa on juttuja
hyvin myös Utsjoen kunnan alueelta. Lisäksi esillä oli alueen matkailuyritysten esitteitä, joita meni myös paljon. Yhdellä
tietokoneella kuvia ja videoita ja toisella tietokoneella oli uusi Saamivillage.fi -sivusto auki.
Messuilla oli molempina päivinä porukkaa jopa ihan ruuhkaksi saakka. Hiljaista hetkeä ei juurikaan ollut, vaan koko ajan
oli ihmisiä standilla. Ihmiset jututtivat ja kyselivät paljon enemmän ja pitempään kuin Helsingin Matkamessuilla.
Liikkeellä oli etenkin nuorempia lapsettomia pariskuntia sekä vanhempia pariskuntia, joiden lapset eivät enää asuneet
kotona. Eniten kyseltiin seuraavia asioita:
-missä Utsjoki sijaitsee (standilla oli kartta)
-milloin kannattaa tulla revontulimatkalle
-onko talvella täysin pimeää
-onko talvella liian kylmä
-onko kesällä paljon hyttysiä
-mitä voi tehdä talvella/mitä voi tehdä kesällä
-mitkä matkanjärjestäjät tekevät Utsjoelle valmismatkoja
-mikä lentoasema on lähinnä
Ehdin jututtaa myös sellaisia näytteilleasettajia (matkanjärjestäjiä), jotka tekevät jo muualle Pohjoismaihin (tai Suomen
Lappiin) matkoja ja heillä oli kaikilla kiinnostusta kuulla lisää Utsjoen alueesta.

_______________________________________________________________________________________

26

Liite 6.
Destination Utsjoki – Utsjoen matkailun kansainvälistyminen

Matkaraportti 16-19.1.2018 Helsinki, Matka2018-messut
Raportin laatija: Projektipäällikkö Katariina van Boxtel
Tiistai 16.1.2018
Lento Helsinkiin
Keskiviikko 17.1.
Messuosaston kuntoon laittaminen. Muut valmistelut messuja varten.
Torstai 18.1.
Matka2018 ammattilaispäivä
-Destination Breakfast –tilaisuus klo 8.30-10. Tilaisuudessa matkabloggaajia ja median edustajia. Tilaisuus oli
Messukeskuksen Talvipuutarhassa, toimittajia ja bloggaajia oli tilaisuudessa noin 100. Utsjoella oli
tilaisuudessa oma pyöreä pöytä, jossa oli alueen nimikyltti. Pöydällä oli uutta Slow Down in Saamivillage-esite
ja tietokoneella pyöri Utsjokea esittelevät videot.
-Osallistuminen Matkatieto-seminaariin Kestävä matkailudestinaatio 12.15-13.45: Visit Finlandin Culture
Eden –kilpailun voittajien sekä Visit Finlandin Kärkituotekilpailun voittajien julkistaminen. Lomakylä Valle
Utsjoelta sai palkinnon kärkituotekilpailussa. Lisäksi seminaarissa esiteltiin Visit Finlandin uusi ”kestävä
arktinen matkailukohde”-hanke ja oli puheenvuoroja kestävästä matkailusta.
-Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n osastolla Utsjoen edustajana kello 14-18
-keskusteluja matkanjärjestäjien kanssa
-Visit Finlandin laatutapaaminen kello 17-19
19.1.
Sairaana, lento Ivaloon.
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Liite 7.
Matkaraportti 23-25.1.2018 Helsinki, Culture Eden-workshop
Raportin laatija: Projektipäällikkö Katariina van Boxtel
Tiistai 23.1.2018
Lento Helsinkiin
Keskiviikko 24.1.2018
Culture EDEN –kilpailijoille järjestetty kansainvälistymis- ja verkostoitumisseminaarin Helsingissä Hotelli Glo Artissa.
Seminaarin tarkoitus oli tarjota sparrausta tuotekehitykseen sekä foorumin tehdä uusia avauksia yhteistyöhön,
markkinointiin ja myyntiin.
Visit Finlandin kuulumiset olivat mielenkiitoisia ja etenkin MyStay-tietokannan uudistus. Seuraava tuotteiden
syöttäminen sinne on auki huhtikuussa auki.
Verkostoitumisen osalta Pohjois-Suomen muut osallistujat sekä Visit Natives olisivat mahdollisesti Utsjoen osalta hyviä
mahdollisia kumppaneita. Toisaalta kaikista Eden kohteista suunniteltiin ”Hidden Gems”-tyyppisiä kohteita.
Torstai 25.1.
Klo 8.30 Aloitus
Susanna Markkola/Soila Palviainen
Klo 9.00 Kehitysklinikka
Tuotekehitys Soila Palviainen, Entra Oy
Digi Marjo Ranta-Irwin, Blueberry Consulting
Incoming Anu Huusko, Lahti Region Oy
Virpi Juutinen, Vekka Tours
Kilpailupalaute Susanna Markkola
Sovitaan jatkotoimet yhdessä.
Klo 12.00 Hyvää kotimatkaa!
Utsjoen osalta tarvittaisiin vielä parempaa yhteistyötä, verkoistoitumista ja sitä kautta uusien tuotteiden kehittämistä
kulttuurimatkailun osalta.
Culture Eden alueiden yhteistyötä ja verkostoitumista mietittiin aloitettavan esim. yhteisen esitteen /kartan muodossa.
Seuraavaa tapaamista suunniteltiin syksylle.
Lento Ivaloon.
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Liite 8.
Benchmarking-matka Kakslauttanen-Rovaniemi ja Länsi-Lappi 25-27.5-2018
Raportti
Laatinut: Katariina van Boxtel
Benchmarking-matkan tavoitteet
Hankesuunnitelman mukaan Destination Utsjoki –hankkeessa yhtenä tavoitteista oli opintomatkan järjestäminen osana
kansainvälisen aluemarkkinoinnin osaamispääoman vahvistamista. Benchmarking-kohteiden valinnassa pyrittiin
huomioimaan hyvin monenlaisia seikkoja. Koska hankkeen tavoitteena on edistää matkailuyritysten kansainvälistymistä,
tuli kohdeyritysten olla sellaisia, että ne toimivat jo kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Vierailukohteiksi haluttiin jo
pitemmän aikaa kansainvälisellä sektorilla toimineita sekä vasta vähän aikaa sitten kansainvälistyneitä yrityksiä. Myös
matkalle mukaan odotettujen yritysten/työntekijöiden taustojen oletettiin vaihtelevan ja kohteiksi haluttiin
mahdollisimman erilaisia paikkoja, jotta ohjelmasta löytyisi mahdollisimman monelle jokin kohde josta saisi ideoita
omaankin toimintaan. Lisäksi mukaan haluttiin esimerkkikohteita, jotka ovat saaneet esimerkiksi investointitukia, jotta
osallistujat saisivat ideoita siitä millaisiin hankkeisiin tukirahoituksia on mahdollista saada. Valitut vierailuyritykset
edustivat hyvin erilaisia ja erikokoisia yrityksiä. Vierailukohteita etsittäessä otettiin kuitenkin huomioon, että niistä löytyisi
jotain samankaltaisia elementtejä, joita osallistujien toiminnastakin löytyy.
Benchmarking-matkan tarkoituksena ei ollut toisten yritysten matkiminen ja kopioiminen vaan hyvistä käytännöistä
esimerkin ottaminen. Myös erilaisten yritysten toimintatavoista voi ottaa oppia. Vertaamalla vierailukohteiden eri
toiminnan osia, kuten asiakaspalvelua tai markkinointia, osallistujilla oli mahdollisuus nähdä erilaisia toimintatapoja.
Tavoitteenamme olikin etsiä monipuolisia kohteita, joista jokainen yrittäjä tai osallistuja voisi löytää ideoita omaan
toimintaansa.
Ennen benchmarking-matkalle lähtöä matkaanlähtijöillä oli mahdollisuus tutustua vierailukohteiden internet-sivuihin.
Näin mukanaolijat saivat halutessaan ennakkokäsityksen yrityksestä ja pystyivät vertaamaan sitä paikan päällä saatuun
kuvaan. Yksi matkan tavoitteista oli myös antaa osallistujille valmiuksia kehittää omia tuotteitaan ja palveluitaan sekä
verkostoitua. Matkan aikana osallistujat olivat tiiviisti yhdessä, mikä mahdollisti myös verkostoitumista.
Apuna kohteiden valinnassa käytettiin kunnan elinkeinotoimen työntekijän Ulla-Maija Uusitalon asiantuntemusta LänsiLapin alueelta. Ilman tällaista paikallistuntemusta olisi pelkkien internet-sivujen perusteella ollut kohteita hyvin vaikea
valita. Lisäksi apua kysyttiin myös Leader Tunturi-Lapilta sekä Levin Matkailulta.
Osallistujat
Benchmarking-matkasta ilmoiteltiin utsjokisille matkailualan yrittäjille suoraan sähköpostitse, Facebookissa kunnan
elinkeinotoimen sivuilla sekä ilmoituksella paikallislehdessä Inarilaisessa. Benchmarking-reissulle lähti yhteensä 6
utsjokista matkailualan yrittäjää tai työntekijää sekä 3 Utsjoen kunnan elinkeinotoimen työntekijää. Yrittäjät ja työntekijät
olivat mukavasti erilaisissa vaiheissa kansainvälistymispolulla edustaen kesämatkailuyrityksistä ympärivuotisesti toimiviin
yrityksiin. Kunnan elinkeinotoimen työntekijät ovat joko matkailuyritysten, aluemarkkinoinnin tai molempien parissa
työskenteleviä. Yleisesti osallistujat kokivat vierailukohteet hyödyllisiksi. Osa koki jotkut vierailuyrityksistä liian erilaisiksi
omaa yritystoimintaansa ajatellen. Suurin osa koki matkan sujuneen erinomaisesti.
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Matkaohjelma ja –kohteet
Perjantai 25.5.
Kakslauttanen Arctic Resort
Benchmarking-matka aloitettiin Saariselän eteläpuolelta Kakslauttasesta, jonka ohi kaikki matkan osallistujat olivat useasti
ajaneet mutta juuri kukaan ei ollut vielä ikinä käynyt lomakylässä paikan päällä. Kakslauttanen Arctic Resort Oy on lasiigluistaan tunnettu lomakylä Sodankylän kunnassa. Teimme lomakylässä opastetun kierroksen ja näimme mm.
ravintolarakennuksia, majoituskohteita, revontulien katseluun tarkoitetun tornin sekä taidegallerian. Lasi-iglut ovat
kupolimaisella lasikatolla varustettuja, osin maan alle kaivettuja hotellihuoneita tai lomamökkejä, jotka soveltuvat erittäin
hyvin revontulien katseluun talvisin
Kakslauttasen perusti yrittäjä Jussi Eiramo vuonna 1973 turvekattoiseksi tienvarsikahvilaksi. Ensimmäinen lasi-iglu
rakennettiin vuonna 2001. Nyt alueella on lasi-iglujen ohella hirsimökkejä, hirsimökin ja lasi-iglun yhdistelmiä,
taidegalleria, näköalatorni, kohta valmistuva suuri planetaario sekä ravintoloita. Kakslauttasen liikevaihto on kasvanut
nopeasti: vuonna 2012 se oli 3,6 miljoonaa ja vuonna 2016 jo 13,3 miljoonaa euroa. Kakslauttanen on laajentunut
pikkuhiljaa ja on tällä hetkellä yksi Suomen tunnetuimpia kohteita ulkomailla ja utsjokiset yritykset ovat hyvin pieniä siihen
verrattuna. Suurin osa yrityksen asiakkaista on ulkomaalaisia minkä johdosta kohde oli kuitenkin erityisen hyvä esimerkki
hankkeen tavoitteita ajatellen. Erityisesti laatu ja autenttisuus olivat sellaisia seikkoja mihin kiinnitimme paikassa
huomioita.
Santa Claus Holiday Village
Matka jatkui kohti etelää ja Napapiiriä missä pysähdyimme Santa Claus Holiday Villagessa. Joulupukin lomakylää pyörittää
Pajakylässä jo vuodesta 1994 toiminut perheyritys Napapiirin Lahja Oy. Yrityskokonaisuuteen kuuluvat mökkikylän lisäksi
mm. kahvila-ravintola Christmas House Restaurant & Coffee Bar sekä matkamuistomyymälä Joulutalo.
Pääsimme tekemään kattavan kierroksen lomakylässä omistajan johdolla. Kuulimme yrityksen historiasta,
toimintaperiaatteista sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Yritys on kasvanut pienestä matkamuistomyymälästä isoksi
kansainväliseksi yritykseksi. Tutustuimme majoituskohteisiin ja kuulimme kansainvälisten asiakkaiden tarpeista sekä
haasteista eri kulttuureista tulevien kohtaamisessa. Nautimme omakustanneillallisen lomakylän uudessa ravintolassa.
Napapiirin järvilomat
Napapiirin järvilomat on aloittanut toimintansa maatilamatkailuyrityksenä. Sittemmin karjasta on luovuttu ja keskitytty
vain matkailutoimintaan. Nykyisin yrityksessä vierailee talvisin lähinnä vain kansainvälisiä matkailijoilta, jotka tulevat OTAkanavan kautta. Yritys on laajentanut toimintaansa (mökkimajoitus) pikkuhiljaa ja kuulimme omistajalta mm. kokemuksia
erilaisten yritystukien saamisen suhteen sekä teimme kierroksen majoituskohteissa. Majoituimme ns. perinnetalossa ja
meillä oli sekä omistajan että työntekijän kanssa hyvät ja avoimet keskustelut mm. myyntikanavista, hinnoittelusta ja
palvelun laadusta ja kävimme tutustumassa alueeseen ja majoituskohteisiin.
Napapiirin Järvilomien mökit ovat valmistuneet vuosina 2007-2008 ja kapasiteetti lisääntyi entisestään, kun uusi
luksusmökki valmistui vuonna 2014. Kummassakin vaiheessa Lapin ELY-keskus myönsi yritykselle tukea
maaseuturahastosta. Napapiirin Järvilomat sai Lapin ELY-keskukselta tukea myös ensimmäisen työntekijänsä
palkkaamiseen vuonna 2011. Paikka sijoittui majoitushakukone Trivagon Suomen parhaat hotellit 2018 listauksessa ykköseksi sekä Vaihtoehtoiset majoitukset- että Paras hinta-laatusuhde -sarjassa. Tämä tekikin kohteesta
erinomaisen valinnan benchmarking-matkalle.

_______________________________________________________________________________________

30

Lauantai 26.5.2018
Villa Säikkärä
Villa Säikkärä on luksuslomia tarjoava kohde. Jotain asiakaskunnasta varmasti kertoo se ettei paikan osoitetta löydy
nettisivuilta eikä sinne ole mitään viitoitusta. Vaikka tästä yrityksestä ei ehkä suoranaisesti voinutkaan kukaan mukana
oleva omaan toimintaansa ideoida asioita, niin ehkä joku on saattanut suunnitella luksusmajoituskohteen perustamista
ja tutustumisen aikana kyllä selvisi hyvin mitä kaikkea tämän tason asiakkaille pitäisi ottaa huomioon. Kommenttina
kohteen jälkeen oli kuitenkin vähän myös yllätys siitä, että eihän tuollaisenkaan paikan tarvitse olla sijainniltaan kovin
kummallinen – kunhan naapureita ei olisi ihan vieressä.
Puolukkamaan pirtit
Puolukkamaan pirteillä tutustuimme ensin kohteen majoituspaikkoihin, joiden suhteen toiminta oli vielä vähän
alkumetreillä mutta talvisin asiakaskunta koostuu kuitenkin lähinnä vain kansainvälisistä matkailijoista. Saimme nähdä
Leaderin avustuksella rahoitetun lihajalostamon ja kuulimme poronhoitoon liittyvistä haasteista. Kansainvälisestä
matkailusta oli paikan omistajalla Anne-Mari Kovalaisella kokemusta etenkin ohjelmapalvelupuolelta ja keskustelua
käytiinkin mm. riittävästä kielitaidosta ja palvelun tasosta.
Valkea Arctic Experience
Valkea on ihan uusi kohde Pellossa Ritavalkean laskettelurinteellä. Ravintola ja 15 parimökkiä ovat nousseet rinteeseen
vuoden 2016 aikana. Kohde tarjoaa talvisin myös ohjelmapalveluita. Pääsimme kuulemaan siitä miten kohteen
suunnittelu ja rahoitus olivat menneet ja näkemään mökkejä sisältä sekä kuulimme kohteen jatkosuunnitelmista. Tällä
hetkellä asiakkaat ovat lähes kaikki Keski-Euroopasta ja tulevat talvella. Talvella kohteessa on järjestetty monipuolisia
ohjelmapalveluita. Lähin lentoasema on Kittilässä.
Valkeaan tulivat paikalle esittelemään toimintaansa Lapin Villikala / Jouko Sirkkala ja Petri Uusitalo / Naamisuvanto.
Kuulimme ensin Jouko Sirkkalan tarinan miten hän on päätynyt ammattikalastajaksi sekä kalastusmatkailun pariin. Hän
kertoi myös mielenkiintoisia faktoja sekä mahdollisuuksista järvikalastusmatkailun parissa. Lapin Villikalan toimialana on
kaupallinen kalastus, kalankäsittely ja kalastusmatkailu Miekojärvellä. Kalan käsittely tapahtuu Ey-laitoshyväksytyllä
Miekojärven kalasatamalla Sirkkakoskella. Lapin Villikalan päätavoitteena on harjoittaa kestävää kalastusta ja
kalastusmatkailua. Kalastuksessa suositaan valikoivia pyyntitapoja ja kalastuspainetta pyritään jakamaan tasaisesti eri
kalalajeille. Kalastusmatkailu Miekojärven puhtaissa vesissä ja upeissa maisemissa on elämys, jota tullaan kokemaan
ympäri maailmaa. Napapiirin yöttömät yöt kesällä ja kaamosvärit revontulineen pakkastalvellal luovat ainutlaatuisen
tunnelman kalastusretkille. Kalastusmatkailua Miekojärvellä toteutetaan ympäri vuoden. Petri Uusitalo Naamisuvannosta
puolestaan kertoi Torniojoen lohenkalastuksesta. Moni asia tehdään siellä eri tavalla kuin Tenolla mutta valitettavasti
kaikkea hyvältäkin kuulostavaa ei suoraan voisi Tenolla toteuttaa, koska Tenojoen säännöt ovat monessa suhteessa paljon
tiukemmat kuin Torniojoella. Mielenkiintoista oli myös kuulla miten hienosti kalastus on Naamisuvannossa tuotteistettu.
Esimerkiksi oppaat kuvaavat asiakkaita koko ajan ja asiakas saa lähtiessään kuvat/videon mukaansa. Materiaali oli hyvin
laadukasta ja ammattimaisesti tehtyä ja sitä hyödynnettiin myös SOME-kanavissa. Kuulimme myös millaisia
yhteistyöverkostoja alueella on sekä millaisia hankkeita heillä oli sekä menossa että kehitteillä. Saimme niistä hyviä ideoita
myös Utsjoen aluetta ajatellen.
Lappean Loma
Valkeasta matka jatkui Torniojoen varten pitkin kohti Kolaria ja Lappean Lomaa. Lappean lomassa kuulimme ensin
yrittäjän ja paikan historiaa. Tämän jälkeen kävimme tutustumassa tiloihin – mökkeihin, saunaan, rantaan ja
majoitusrakennukseen. Vanha koulu yllätti raikkaasti remontoiduilla huoneillaan. Mökit ovat vain kesäkäytössä.
Asiakkaina Lappean Lomassa on pääasiassa kalastusmatkailijoita kesäisin mutta talvisin paikan omistajat toteuttavat myös
ohjelmapalveluja Ylläksellä.
Lappean Loma toimii Torniojoen rannalla vanhassa koulussa.
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Sunnuntai 27.5.
HaliPuu
Jatkoimme sunnuntaiaamuna matkaa Kolarin ja Ylläksen kautta Leville. Sirkan jälkeen pienen etsinnän päätteeksi
löysimme HaliPuun. HaliPuu on Visit Finlandin palkitsema yritys, joka tarjoaa uudenlaisia metsäkokemuksia sekä
mahdollisuuden adoptoida oma puu. Visit Finlandin kilpailun voittajiksi valitut yritykset ovat onnistuneet luomaan sellaisia
matkailutuotteita, joita kansainvälisillä markkinoilla kaivataan juuri nyt.
Pääsimme kellimään riippumattoihin sekä nauttimaan nuotiolla valmistetut Latte-juomat. Samalla kuulimme
yrittäjäpariskunnalta tarkemmin heidän liikeideastaan. Keskusteluissa he korostivat paljon verkostoitumisen tärkeyttä
sekä alueorganisaation kanssa tehtävää yhteistyötä. He ovat saaneet alueorganisaation kautta mm. paljon
medianäkyvyyttä. HaliPuu herätti matkan osallistujissa kovasti keskustelua: miten meille tavallinen asia voidaan
tuotteistaa matkailijoille ilman suuria investointeja. Usea osallistuja mainitsi HaliPuun olleen heille mieleenpainuvin
vierailukohde.

Nuotiolatten valmistusta HaliPuussa.
Perinnehotelli Kultahovi
HaliPuun jälkeen matka jatkui Inariin missä lounastimme vielä Inarin perinnehotelli Kultahovissa. Omistaja kertoi lyhyesti
heidän yrityksensä taustoja ja paikka olikin jo hyvin monelle tuttu, joten esittelykierrokselle ei enää koettu tarvetta.
Inarissa projektipäällikkö hyppäsi kyydistä ja muu porukka jatkoi vielä Kukkolan Bussin kyydissä takaisin Utsjoelle.
Pohdintaa
Matkan jälkeen projektipäällikkö soitteli osallistujille ja kyseli palautetta reissun suhteen. Kaikki langanpäähän saadut
kokivat matkan onnistuneeksi ja hyödylliseksi oman toiminnan kannalta. Kaikki kokivat myös, että valituissa
vierailukohteissa oli myös sellaisia, joista oli mahdollista saada oppia omaan toimintaan. Etenkin laatu, hinnoittelu ja
omaperäiset ideat olivat sellaisia, jotka jäivät päällimmäisenä mieleen sekä herättivät eniten keskustelua. Vierailukohteita
verrattiin myös omaan toimintaan ja nähtiin mitä kenties tehtiin jo hyvin ja missä asiassa olisi parantamisen varaa.
Tutustuminen muihin utsjokisiin matkan aikana koettiin myös hyväksi. Myös yhteistyöverkostojen sekä
aluemarkkinointiorganisaation olemassa olon ja aseman tärkeys huomattiin matkalla.
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Liite 9.
Tiedote

Áilegas-keskus pop up 18-21.6.2018
Áilegas - kielen ja kulttuurin keskus on upea entisöity kokonaisuus Utsjoen koulukeskuksessa. Aikoinaan
asuntolana olleet kaksi rakennusta toimivat nykyisin Áilegas-keskuksena mikä tarjoaa tiloja eri toimijoille,
projekteille ja harrastajille sekä käyntikohteen niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin. Toimintaajatuksen ydin on saamelaiskulttuuri ja sen yhteys ympäröivään alueeseen sekä elämisen mahdollisuudet
saamelaisalueella. Tiloissa toimii tällä hetkellä Suomen ja EU:n pohjoisin elokuvateatteri Davvenásti.
Kesäajan toimijoita ovat muun muassa ELY-keskus sekä Metsähallituksen luontopalvelut ja matkailuinfo.
Syksyllä Sámi Musihkkaakademiija jatkaa toimintaansa keskuksessa.
Juhannusviikolla Áilegas-keskuksen tiloihin nousee ensimmäistä kertaa pop up -tapahtuma. Neljän päivän
ajan keskus tarjoaa sekä myynti- että näyttelytilaa käsityöntekijöille, taiteilijoille ja vaikkapa hyvinvointi-,
matkailu-, kalastus,- erä- ja luontoalojen yritysten edustajille. Ensisijaisesti myynti- ja näyttelytilaa annetaan
utsjokisille ja Pohjoisimman Lapin alueelta tuleville toimijoille.
Keskus toivottaa pop up -viikolle myös tervetulleeksi erilaiset luovien alojen esitykset, kuten vaikkapa
musiikki- ja tanssiesitykset. Paikalla toimii tapahtuman ajan kahvila ja elokuvateatterissa näytetään mm.
Utsjoen matkailuun liittyviä videoita. Mikäli sinulla on matkailuvideoita Utsjoelta, joita elokuvateatterissa
voisi tapahtuman yhteydessä esittää, ole yhteydessä Outi Laitiin (outi.laiti@utsjoki.fi, 040 667 2229)
Myös saamelaiskulttuurilähtöinen pelinkehitys esittäytyy tapahtuman aikana. Haluatko tulla pelaamaan
Sami Game Jam-pelejä tai kokeilemaan virtuaalitodellisuutta? Voit myös tulla koepelaamaan ja antamaan
palautetta pelidemoista, esittelyssä muun muassa Red Stage Entertainmentin saamelaismytologiaan
perustuva Skábma sekä Zaibatsun, Saamelaisarkiston sekä Utsjoen kunnan yhteispeliprojekti Pedar Jalvi.
Pop up –tapahtuman mahdollistavat Utsjoen kunta ja Leader Pohjoisimman Lapin rahoittama Destination
Utsjoki – Utsjoen matkailun kansainvälistyminen –hanke.
Jos olet kiinnostunut tapahtuman myynti-, näyttely- tai esitystilasta täytä ilmoittautumislomake tästä
linkistä:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxyY6-Nrs20np4NWvpuIRCxYZzeo1oWOcxZXwiQ2fJ_4bQ/viewform?usp=pp_url
Kysymyksiä? Ota yhteyttä Katariinaan:
Katariina van Boxtel/Utsjoen kunta (040 823 5003, katariina.vanboxtel@utsjoki.fi)
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Liite 10.
Matkaraportti
Visit Finland Benelux-workshopit Amsterdam (NL) 25.9.2018 ja Antwerpen (BE) 27.9.2018
Laatija: Katariina van Boxtel
21.9.2018
Matkustuspäivä. Lento Helsinkiin Kittilästä, yöpyminen lentokenttähotellissa.
22.9.2018
Matkustuspäivä. Lento Amsterdamiin.
24.9.2018
Etätöitä, valmistelut seuraavan päivän workshopia varten. Matkustus junalla Oss-Schiphol, tapaaminen, majoittuminen
hotelliin.
25.9.2018
Junamatka hotellilta Amsterdamin keskustaan. Amsterdamin myyntiworkshop kello 12.30-18 osoitteessa Level Eleven,
Stationsplein 51, 1012 AB Amsterdam.

Kyseessä oli B2B-tapahtuma. Myyjinä tapahtumassa oli sekä alueiden edustajia että yksittäisiä yrityksiä Suomesta.
Ostajina oli incoming-toimistoja, kokous- ja incentive-matkanjärjestäjiä, henkilökohtaisia matkailuneuvojia ja perinteisiä
matkatoimistoja. Lisäksi paikalla oli Visit Finlandin edustajia ja Finnairin Benelux-edustaja. Workshopissa oli käytettävissä
pöytä ja tuolit. Materiaalina mukana oli tietokoneella ja tabletilla valokuvia sekä videoita Utsjoen alueesta, uutta ja vanhaa
Saamivillage-esitettä englanniksi, Inari-Saariselkä Matkailun In the Far North -esitettä sekä Saamivillage roll-up. Ostajat
kiersivät myyjien pöydästä toiseen vapaasti tapahtuman ajan. Myöhemmin tilaisuudessa oli vielä mahdollisuus
vapaampaan keskusteluun ja verkostoitumiseen.
Visit Finlandin verkostoitumistapahtuma myyjien kesken kello 19-21.30. Majoittuminen hotellissa.
26.9.2018
Tutustuminen ja valmistelut seuraavan päivän workshopiin Antwerpenissa. Sähköpostit yms. kiireiset työtehtävät.
Majoittuminen hotellissa.
27.9.2018
Junamatka Antwerpeniin Belgiaan.
Antwerpenin workshop järjestettiin kello 13-17.30 hotelli Lindnerissä osoitteessa Lange Kievietstraat 125, 2018
Antwerpen. Sisällöltään ja järjestelyiltään workshop vastasi täysin Amsterdamin workshopia. Valitettavasti ostajia oli
paikalla paljon vähemmän ja koska myyjiä oli niin paljon eivät kaikki heistä päässeet edes tapaamaan yhtään myyjää.
Utsjoen pöytä oli onnekkaasti niin hyvällä paikalla, että tapaamisia oli enemmän kuin usealla muulla. Myös paikalla ollut
Finnairin Brysselin edustaja oli kovin kiinnostunut Utsjoen alueesta ja kertoi tapaavansa paljon matkanjärjestäjiä ja halusi
pystyä kertomaan alueestamme itsekin suoraan heille.
28.9.2018
Etätyöpäivä.
29.9.2018
Lento Helsinkiin, yöpyminen hotellissa.
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30.9.2018
Lento Ivaloon.
Pohdintaa
Visit Finlandin ennakkojärjestelyt olivat todella huonot. Workshop-paikkakunnista ja ajoista annettiin ristiriitaista tietoa
ja vastuuhenkilöt eivät vastanneet viesteihin. Tämä hankaloitti matkojen suunnittelua ja varausten tekoa. Workshopmanuaalit mm. hotellivinkkeineen tulivat ihan liian myöhään - siinä vaiheessa piti jo hotellit ja lennot olla buukattuna.
Aikataulujen suhteen tuli viimehetken muutoksia. Amsterdamin ostajalista lähettiin myyjille/esittelijöille vasta edellisen
viikon perjantaina ja Antwerpenin osalta vasta päivää ennen tapahtumaa. Tämä hankaloitti kovasti workshopeihin
valmistautumista - ajankäytön kannalta olisi ollut hyvä tuntea myyjät jo etukäteen nettisivujen sisällön perusteella ja
tietää esim. mitä kohteita he mahdollisesti myyvät jo Suomessa. Myös ostajien määrä oli pettymys – toki määrähän ei
aina takaa ollenkaan kiinnostusta. Workshopin sisältö oli myös huonosti laadittu ajankäytön suhteen: vaikka ostajia oli
vähän, niin kaikkia ei annetun ajan puitteissa ehtinyt kuitenkaan edes tavata.
Utsjoki oli alueena ja kohteena monelle tuntematon. Yhteenvetona voin sanoa, että Utsjoelta selvästikin kiinnostivat
matkanjärjestäjiä saamelainen kulttuuri (jota ei tunnettu juurikaan etukäteen) ja revontulet. Ainoastaan ne pari
matkanjärjestäjää, jotka jo tuovat alueelle asiakkaita, tunsivat alueen entuudestaan. Heistä oli toisaalta hyödyllistä kuulla,
että kauttamme on mahdollista saada Utsjoen alueesta sekä kuva- että videomateriaalia. Liitteenä lista paikalla olleista
ostajista. Kaikille myyjille on lähetetty vielä jälkimyyntinä lyhyt esitys Utsjoen alueesta.
Itse workshop-tapahtumapaikalla järjestelyt oli tehty erinomaisesti ja lokaatiot olivat hyvät ja helposti saavutettavissa.
Alueen markkinointiin en koe tällaisten workshopien tässä muodossa järjestettynä olevan kovinkaan hyödyllisiä. Olen
laittanut palautetta Visit Finlandille tapahtuman huonosti hoidetuista ennakkojärjestelyistä sekä antanut ehdotuksia
miten tapahtumasta saisi tehokkaamman.
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Liite 11.

Destination Utsjoki -hankkeen kustannukset. Budjetoidut ja toteutuneet.
Palkat
palkat
sivukulut
Palkkiot
Käännökset & tulkkaukset (kokoukset, projektiraportit saame)
Vuokrat (työpajojen ja yhteistyötilaisuuksien järjestäminen)
Ostopalvelut
1.1 aluemarkkinoinnin kanavat (www-some-messu-esitteet)
1.3. alueen kansainvälistyminen -työpajat, asiantuntijat
2.1. ja 3.2. kehittämistarpeiden arviointi, asiantuntijat
3.1. Pop-up -ohjelmapalveluiden uudet toimijat ja kokeilut , rahoitus toisesta
hankkeesta
3.4. Áilegas Program Services -osuuskuntamallinnos, asiantuntijat
1.2. Bencmarking matkat (yhteiskuljetukset ja ohjelmajärjestelyt)
1.4. Aluemarkkinonin materiaalit (kuva, ääni, tarinat, videot yms.)
Muut välittömät kulut
1.2. messu- ja workshop, osallistumismaksut
Laskennalliset yleiskustannukset, 24 %
Kokonaiskustannukset
Hankkeen tulot (vähennetään)
Kustannusarvio yhteensä (ilman tuloja)

Budjetoitu
95082
73140
21942
4000
4000
600
45800
8000
11800
4000

Toteutuneet
95261

42911

4000
8000
10000
8000
8000
22820
176302

22862
166553

176302

166553

Haettava tuki
Kunnat
Muu julkinen rahoitus

158672

151003

Julkinen kokonaisrahoitus

158672

Yksityinen rahoitus (ISM)

15000

13500

2630

2050

176302

166553

Yksityinen rahoitus (rahallinen)
Kokonaisrahoitus

5519
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Liite 12.
VISIT FINLANDIN KANSAINVÄLISTYMISKRITEERIEN TÄYTTYMINEN UTSJOELLA
YHTEENVETO UTSJOEN ALUEEN YRITYSTEN KANSSA TEHDYISTÄ KESKUSTELUISTA
A. ASIAKASLÄHTÖISYYS
Olette määritelleet asiakaskohderyhmänne ja huomioineet heidän tarpeensa palvelutarjonnassa.
Tilanne: Suurin osa yrityksistä ei ole määritellyt asiakaskohderyhmää vaan yrittää tarjota vähän jotain
jokaiselle. Asiakkaat nähdään yhtenä massana, josta kilpaillaan naapurin kanssa. Tuote on aiemmin kesällä
ollut niin samankaltainen kaikilla, että silloin ei ole ollutkaan niin suurta tarvetta erikoistumiseen, kun
asiakkaita on riittänyt kesästä toiseen.
Ehdotetut toimenpiteet: osaamista asiakassegmenttien määrittelyyn ja tuotteistamiseen. Myös
verkostomainen ajattelutapa on usealle tuntematon – tuotetta ei osata ajatella palasina, jonka osasia voisivat
eri yrittäjät toteuttaa yhdessä.
B. LAATU
Olette aktiivisesti mukana laadunkehittämisjärjestelmässä ja/tai teillä on asiakastyytyväisyyden
seurantajärjestelmä, joka on ollut käytössä vähintään vuoden tai seuraatte säännöllisesti sosiaalisessa
mediassa yritykselle annettua asiakaspalautetta ja kehitätte palvelunne ja tuotteidenne laatua saamanne
palautteen edellyttämällä tavalla.
Tilanne: Laatuun panostamista ei koeta tarpeelliseksi ja asiakastyytyväisyyttä ei mitata yleensä mitenkään.
Hyvänä merkkinä pidetään usein yrityksissä sitä, että samoja asiakkaita palaa vuodesta toiseen. SOMEkanavien palautteesta ei välttämättä olla edes kunnolla tietoisia. Vain pari yritystä on aktiivisesti ollut
laahdunkehittämisohjelmassa ja joissa kerätään aktiivisesti asiakkailta palautetta.
Ehdotetut toimenpiteet: Tarjotaan yrittäjille laatuun ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen sekä asiakkaan
polkuun liittyvää koulutusta ja tietoa.
C. MARKKINATESTAUS
Tuotteenne on testattu (kansainvälinen asiakas, matkanjärjestäjä jne.) ulkomaan markkinoille soveltuvaksi.
Tilanne: Yritysten tuotteita ei ole juurikaan testattu. Muutamissa soveltuvissa yrityksissä on käynyt
matkanjärjestäjiä vierailuilla ja myöskin asiakkaat ovat kansainvälisiä ja tuotteita on muokattu heiltä saadun
palautteen mukaan.
Ehdotetut toimenpiteet: ISM:n kautta voisi halukkaissa yrityksissä käydä matkanjärjestäjiä testimatkalla tai
yritykset voisivat hyödyntää jo tulevia kansainvälisiä asiakkaita uudenlaisten rohkeiden tuotteiden
testauksessa.
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D. KAPASITEETTI JA VERKOSTOT
Oma kapasiteettinne tai yhteistyöverkoston kautta tarjottava kapasiteetti takaa kattavan palvelun
omatoimimatkailijoille ja/tai ryhmämatkailijoille. Olette verkostoituneet alueen muiden tarjoajien kanssa ja
pystytte verkoston avulla tarjoamaan monipuolisia, tarvittaessa myös elinkeinojen rajoja ylittäviä,
palvelukokonaisuuksia ja toisiaan täydentäviä elämyksiä.
Tilanne: Verkostoitumista on hieman nähtävissä, mutta suurin osa yrittää ja haluaa tuottaa kaikki palvelut
itse.
Ehdotetut toimenpiteet: Järjestetään yhteistyötä lisääviä tilaisuuksia ja tietyn väliajoin tutkitaan esimerkiksi
mahdollisuuksia aloittaa yritysryhmähankkeita. Kunnan/ISM:n tukemana voi testata uudenlaisia elinkeinojen
rajoja ylittäviä elämystuotteita. Myös aktivointi yritysryhmähankkeisiin voisi auttaa ymmärtämään
verkostomaista toimintapaa.

E. SAAVUTETTAVUUS
Palvelunne on toimivien liikenneyhteyksien varrella tai järjestätte kuljetuksen lähimmältä bussi- tai junaasemalta / lentokentältä.
Tilanne: Toimivaa lentokenttäkuljetusta ei ole muutoin kuin palvelunjärjestäjän itsensä toteuttamana tai
hankkimana.
Ehdotetut toimenpiteet: Selvitetään onko kunnan mahdollista jossain muodossa tukea
lentokenttäliikennettä, vrt. Enontekiö. Kestävän kehityksenkään kannalta ei ole järkevää, että jokainen
yrittäjä ajaa kentälle hakemaan omia asiakkaitaan, voisiko tässä olla mahdollisuuksia jonkinlaisen uuden
päästöiltään vähäisen mallin testaamiseen alueella.

F. SAATAVUUS
Tuotteenne ja palvelunne ovat selkeästi kuvattuina ja hinnoiteltuina kohdemarkkinan kielellä tai englanniksi
sekä helposti löydettävissä ja ostettavissa matkanjärjestäjien tai muiden myyntiorganisaatioiden kautta, omalla
internetsivulla tai muissa sähköisissä varauskanavissa.
Tilanne: Englanninkielisiä sivuja löytyy jonkin verran mutta lähes kaikilta hinnoittelu puuttuu sekä
mahdollisuus ostaa tuotteita suoraan (verkkokauppa/varausjärjestelmä). Jonkin verran myyntiä OTAkanavissa.
Ehdotetut toimenpiteet: Tässä asiassa olisi hyvä järjestää kunnan alueella säännöllisesti työpajoja ja
koulutuksia.
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G. KIELITAITO
Pystytte palvelemaan asiakkaitanne joko kohdemarkkinan kielellä tai englanniksi.
Tilanne: osassa yrityksistä on hyvä kielitaito ja jopa palkattu henkilöstöä kohdemarkkina-alueelta. Englannin
kieli ei yleensä ottaen ole niin iso ongelma, mutta ranskan kieli todetaan ongelmaksi useassa yrityksissä.
Jotkut yritykset eivät oman kielitaidon puutteen vuoksi halua suunnata laisinkaan kansainvälisille
markkinoille.
Ehdotetut toimenpiteet: tarjotaan yrittäjille ja yritysten henkilökunnalle mahdollisuutta päivittää englannin ja
ranskan taitoja esimerkiksi yhteistyössä SAKK:n tai kansalaisopiston kanssa.

H. AUTENTTISUUS JA VETOVOIMAISUUS
Käytätte tuotekehityksessä ja markkinoinnissa hyväksi aitoja suomalaisia elämyksiä, jotka pohjautuvat alueenne
vetovoimatekijöihin, perinteisiin, kulttuuriin ja elämäntapaan.
Tilanne: Osa yrityksissä tuo esille hienosti paikallista (saamelaista) kulttuuria, mutta tässä olisi
mahdollisuuksia enemmänkin.
Ehdotetut toimenpiteet: Asiassa on edettävä paikallisten ehdoilla ja mietittävä tarkkaan miten
paikalliskulttuuria voisi matkailussa tuoda esille kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Osa yrityksistä
hyötyisi varmasti yrityskohtaisesta brändäyksestä – kaikki eivät selvästi edes huomaa omaa autenttisuuttaan.

I. TURVALLISUUS
Noudatatte palveluissanne alakohtaisia turvallisuussuosituksia ja – ohjeita.
Tilanne: Vuodenympäri toimivat yritykset ovat hienosti perillä kaikista tarpeellisista turvallisuusasiakirjoista ja
suosituksista. Turvallisuuspasseja ja ensiapukoulutuksia on melko hyvin käytynä mutta ohjelmapalveluita
tuotetaan alueella tiettävästi jonkun verran myös ilman näitä mikä on suuri riski.
Ehdotetut toimenpiteet: Järjestetään kunnassa säännöllisesti turvallisuuteen liittyviä työpajoja ja –
koulutuksia ja ohjataan yrittäjiä päivittämään taitojaan.

J. KESTÄVYYS
Yrityksenne noudattaa kestävän kehityksen periaatteita, jonka todisteena on sertifiointi tai suoritettu koulutus
tai teillä on suunnitelma kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisesta toiminnassanne.
Tilanne: Sertifioinnit ovat hankalia Lapissa ylipäätään pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen mukanaan
tuomien haasteiden vuoksi. Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan monessa yrityksessä mutta olisi
hyvä myös viestiä vastuullisuudesta asiakkaille.
Ehdotetut toimenpiteet: Kunta on mukana pilottialueena Visit Finlandin Sustainable Finland –ohjelmassa,
jonka myötä tähän asiaan toivotaan selkeitä työkaluja.
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