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• Finnish Lapland Tourist Board ry, Lapin 
Matkailuelinkeinon Liitto (LME) on perustettu syksyllä 
2010.

• Sen tarkoituksena on valvoa matkailu- alalla toimivien 
yrittäjien etuja, edistää yhteistoimintaa ja parantaa alan 
toiminta-edellytyksiä sekä nostaa alan arvostusta.

• LME on mm. toteuttanut lappilaisille matkailuyrittäjille 
työkalupakin sopimustoimintaan.

• Tällä hetkellä toteuttaa Visit Arctic Europe –hanketta, 
mikä on yhteispohjoismainen interreg rahoitteinen sekä 
EAKR-rahoitteista Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa 
hanketta.

• Yhdistys on tarkoitettu Lapin maakunnassa toimiville 
matkailuyrityksille. Yhdistyksen jäsenmäärä nyt vajaa 40 
yritystä, jotka edustavat noin puolta Lapin 
matkailutulosta.
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Lapin matkailun digipalapeli

Kuusamon 

lentokenttä

• Nykytila

• Useita lentokenttiä

• Muutamia 

rautatieasemia

• Linja-autoliikennettä 

käytännössä pääteillä

• Matkailijoita 

moninkertaisesti 

asukkaisiin nähden

• Matkailuyrityksiä ja 

matkailijoita 

kiinnostavia kohteita eri 

puolilla Lappia ja 

naapurimaissa



➢

Yhteistyö
Julkinen taho

Liikennöitsijät ja matkailuyritykset

Palveluketjut 
Imago- ja 

tuotemarkkinointi

Matkaketjut
Liikennejärjestely

jen 
uudelleenajattelu
➢ Meillä on 

matkailijoita 
yli 100 

kertainen 
määrä 

asukkaisiin 
nähden. 

Digitaalisen 
osaamisen 
vahvistaminen
➢ Alle 10 % 

yrityksistä 
digitaalisen 
osaaminen taso 
riittävä

➢ Matkaketjuista 
palveluketjuiksi

➢ Vahvistamista 
tarvitaan kaikilla 
tasoilla

VISIO



Osa-alue Toteutus

Kunta- ja 
alueorganisaatiotaso

Keskustelutilaisuuksia, joissa sovitaan yhteisistä 
toimintatavoista.
Työpajoja, joissa vahvistetaan osaamista niin 
alueorganisaatioissa kuin kunnissa ja alueet profiloituvat 
oman näköisiksi.

Yrittäjätaso Verkoston rakentamista keskusteluin ja nykytila-
analyysillä
Työpajoja, seminaareja ja yritysklinikoita

Kaikki yhdessä Vaikutetaan alueellisesti, kansallisesti ja EU-tasolla.

Yhteistyö ja verkostoituminen
Tavoitteena yhteinen Lapin malli

Lopputulemana Lapin digitaalinen näkyvyys paranee ja kuntien 

matkailuosaaminen vahvistaa elinkeinon toimintamahdollisuuksia 



Palveluketjut
Matkailijan kotikentältä Lapin erämaahan

Osa-alue Toteutus
Matkareittien pilotointi Testataan jo maailmalla olevia malleja ja 

sovelluksiaPuretaan solmukohtia ja 
pullonkauloja yhteistyöllä mm. työpajoissa 
ja neuvotteluin.
Sekä ennen että matkalla, muistelu ja 
asiakkaan hallinta. Yritysklinikkaa ja 
työpajoja

Matkaketjut ja 
matkailuyritykset 
yhteistoimintaan

Liikennekaariajattelu, pohjoismainen 
yhteistyö raja-alueilla, eri liikkumismuodot



Osa-alue Toteutus
Digitaalisen 
osaamisen 
vahvistaminen

Työpajoja ja seminaareja. 

Asiakkuuden hallinta, Onlinepolku, Tekninen 
osaaminen

Digiosaamistason pilotteina, pakettiin koko 
matka liikenneyhteyksineen, 

Matkailun monipuolisuus ja digitalisointi



Lisätietoja:

Liisa Mäenpää, toiminnanjohtaja

liisa.maenpaa@lme.fi,  040 8226061

www. lme.fi 
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