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KLUSTERITOIMINTA

u Lapissa toimii 10 toimialaklusteria maakunnan elinkeinoelämän 
keskeisiltä ja kehittyviltä toimialoilta:

u Auto- ja logistiikka-ala

u Energia-ala

u Hyvinvointiala

u Kaivosala

u Luovat alat

u Teollisuus

u Liiketalous

u Luonnonvara-ala

u Matkailu

u Rakennusala

Lisätietoa klusteritoiminnasta: http://luotsi.lappi.fi/toimialaklusterit





TOIMINTA

u Matkailuklusteri kokoontuu kaksi kertaa vuodessa 
u Kevätkokous huhti-toukokuussa: aiheina mm. miten edellinen vuosi meni (mm. vuositilaston 

käsittely), mitä odotetaan kesästä ja millainen on näkymä tulevan talvisesongin osalta.

u Syyskokous loka-marraskuussa: ennakoidaan mm. tulevaa talvikautta

u Osallistuminen pyritään mahdollistamaan tarvittaessa myös etäyhteyksien avulla ja/tai 
kommentoimaan muistiota jälkikäteen tallenteen avulla.

u Kokousten rakenne
u kesto 3 h, kiertävä kokouspaikka

u kokouksissa teemat ja keskustelu ovat tulevaisuussuuntautuneita

u sovitaan etukäteen kokoukselle pääteema ajankohtaisista asioista

u jokainen kokoukseen osallistuva kertoo omat kuulumisensa ja tulevaisuuden näkymät

u kutsutaan tarvittaessa vierailijoita muilta toimialoilta, jolloin fokuksena ovat klustereiden rajapinnat 



TEHTÄVÄT
u Työryhmä keskittyy matkailun ydinliiketoiminnan:

-Liikenne, majoitus, ravitsemus, ohjelmapalvelut ja tukipalvelut kehittämiseen 
ja ennakointiin, sekä tekee yhteistyötä muiden toimialaklustereiden kanssa. 

u Klusterin tehtävinä ovat mm. seuraavat:

– tuoda elinkeinon näkemys maakunnan kehittämiseen

– luoda kuva toimialan nykytilasta ja kehitysnäkymistä

– tuottaa näkemys toimialan työvoima- ja osaamistarpeista



TOIMINTA 2016-2017

u Matkailuklusterin 2016->toiminnan painopisteiksi määriteltiin ennakointi ja 
strateginen pohdinta erityisesti riskien, kestävyyden ja saavutettavuuden 
teemoista. 

u 2016 kokoukset olivat 14.6. Rovaniemellä ja 14.9. Torniossa

u Pääteemoina olleet: 
Moottorikelkkareitistöjen kokonaisvaltainen kehittäminen, 
Lappi on turvallinen matkakohde, 
Mitä tilastotietoja matkailuala tarvitsee kehittyäkseen?  

u 2017 kokous oli 24.4. Levillä, jossa aiheina olivat liiketoiminnan turvallisuus, 
jäsenten omat näkemykset toimialan näkymistä ja osaamisen ennakoinnin 
liikenne- ja logistiikka-alan työpajojen tulokset.

u Viimeisin kokous oli 10/2017, jossa Kaivos- ja matkailuklusterit kohtasivat 
lokakuussa Sodankylässä ja matkailuklusteri ennakoi lokakuussa Skypen kautta 
mm. raideliikenteen haasteita. 



KIITOS!

Veli-Matti Hettula

Projektipäällikkö/Project Manager
puh/tel. +358(0)404877556
email: veli-matti.hettula@kittila.fi

www.kideve.fi
www.kittilaskyview.fi
Kittilän kyläesite/The Villages of Kittilä brochure
Kittilän kylät-Enämpi elämistä! video / Kittilä villages – A lot to live for! video

Kideve Elinkeinopalvelut/Kideve Development
Kittilän kunta/The Municipality of Kittilä
Valtatie 15
99100 Kittilä


