
ARKTISEN MATKAILUN UUDET 
HAASTEET:  

MITEN TURVATAAN KESTÄVÄ KEHITYS?
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Kasvun ennakoidaan jatkuvan myös tulevalla kaudella 

Kansainvälisten matkailijoiden yöpymiset tammi-heinäkuussa 2018
Lappi 4,7 %, koko maa 1,9 %



Viimeisen 3 v. aikana kansainvälisten 
yöpymisten kasvu Lapissa 44 %
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Panostukset kesämatkailun kehittämiseen näkyvät 
vasta ensi vuonna?
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Markkina-alueet 2018
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SEURAAVA HAASTE

KESTÄVÄ
ARKTINEN
MATKAILU

Matkailun kasvun turvaaminen kestävästi 
vaatii panostuksia järjestelmätason 
haasteisiin kuten liikenteen, 
infrastruktuurin ja ympärivuotisuuden 
kehittämiseen



Lapin matkailun haasteita kestävän kehityksen näkökulmasta

• Sosiaalinen • Kulttuurinen 

• Ekologinen • Taloudellinen

Ympärivuotisuus
Hyödyt 

paikallistalouteen
Investointien 

takaisinmaksu
Työvoimapula
Monipuoliset 

markkina-alueet ja 
segmentit

Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen

Ympäristön 
kantokyky

Luonnon puhtaus
Infrastruktuuri

Reitit
Liikenne

Hyödyt 
paikallistalouteen
Social economy

Social license
Ruuhkautuminen

Kulttuurierot

Paikalliskulttuurien 
kunnioitus

Autenttisuus
Kulttuurierot

Muutaman markkina-
alueen dominanssi
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Matkailu arktisilla alueilla kasvaa: 2017 8 % ja 
Pohjois-Euroopassa 5 %

Lapin asema arktisen alueen väestö- ja 
elinkeinokeskittymänä tarjoaa uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, mutta tuo myös 
vastuun kestävästä kehittämisestä

”Lappi - Arktinen ja kansainvälinen menestyjä” 
kansainvälistymisstrategia:
…”Lappi on aktiivinen kansainvälinen toimija.”
…”Lappi hyödyntää luonnonvaroja ja olosuhteita 
kestävästi.”
…”Lappi on arktinen innovaattori, kehittämisen 

edelläkävijä, sekä tärkeä arktisen liikenteen ja 
tiedon kansainvälinen keskus.”
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Lappi profiloituu arktisen alueen olosuhde-osaajana

Map by Mika Launis for the Arctic Calls book (2013)
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• Uuteen EU -rakennerahastokauteen vaikutetaan älykkään erikoistumisen kautta, 
jossa matkailu yksi kärkitoimiala
 Tourism Safety and Digitalisation (MTI)
 Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö

• Open Arctic MaaS - hankekokonaisuuden kautta digitalisoidaan ja kehitetään 
joukkoliikennettä

• Saavutettavuutta kehitetään ylläpitämällä vuoropuhelua liikennetoimijoiden 
kanssa, mm. Finnair ja VR

• Digi Aurora kehittämistyö jatkuu, tavoitteena tukea matkailuelinkeinon 
digitalisaatiokehitystä

• Markkinoinnissa ja tuotekehityksessä painopisteenä kesä ja hiljaiset kaudet
• Matkailuyhteistyötä rajat ylittävästi: VAE2 on käynnistynyt
• Kestävää ja vastuullista matkailua kehitetään: Vastuullisen matkailun verkosto 

perustettiin
• Lapin arktisen matkailuekosysteemin (klusterin) näkyvyyttä sekä toimijoiden 

välistä yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään
…JA PALJON MUUTA!
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Ajankohtaista matkailun kehittämisessä
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Lapin arktinen matkailuklusteri / ekosysteemi:
Klusterista voimaa!
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Toteutetaan hankkeella nimeltä Lapin arktinen 
matkailuekosysteemi

Tavoitteina:

Matkailuekosysteemin näkyväksi tekeminen
Matkailuekosysteemin aseman vahvistaminen
Matkailuekosysteemin työnjaon ja yhteistyön 
kehittäminen
Uusi matkailustrategia 2019 - 2021
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Lapin matkailustrategian päivittäminen
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Satu Luiro

Matkailuasiantuntija

Lapin liitto

Kuvat: Lapin materiaalipankki, mediabank.lappi.fi

Kiitos paljon!
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