AIKO‐hankelomake
AIKO‐hankekuvaus
Smart Destinations – TripGo-sovelluksen testaaminen Tunturi-Lapin
Hanketunnus:
matkailualueella
146/00.01.05.05/2017
Kuuluuko hanke ERM‐toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Hankkeen aloitusajankohta: 1.8.2017
Hankkeen päättymisajankohta:31.3.2018
Hankkeen toteuttaja: Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen/yhteyshenkilön yhteystiedot: Eila Linna,
/ Matkailualan tutkimus‐ ja koulutusinstituutti
puh. 040‐7355 300, eila.linna@lapinamk.fi

Hankkeen rahoittaja(t): Lapin liitto / AIKO‐rahoitus

Hankekumppani(t):Kirjoita tekstiä napsauttamalla
tätä.

Hankkeen AIKO‐rahoitus (€): 45 745 €
Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): 19 605 €
Hankkeen kokonaisrahoitus (€): 65 350 €
Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet):
Hankkeen tavoitteena on ensinnäkin kokeilla TripGo‐sovellusta Lapin matkailun ja liikenteen digitalisaation
mahdollisuuksien demonstroimiseksi. Toiseksi tarkoitus on kokeilla tarinallisen matkailutien/‐polun
vaikutusta matkailukohteessa/‐alueella. Hankkeessa kartoitetaan myös muita Lapissa aiemmin
hyödyntämättömiä matkailun digitaalisia ratkaisuja ja uusia palvelutuotteita, joiden avulla matkailualueet,
niiden yritykset, sekä liikennöitsijät voivat kehittää toimintaansa entistä asiakaskeskeisemmäksi.
Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan:
‐ miten mobiilia palvelua voidaan käyttää matkan suunnittelusta matkan toteuttamiseen
‐ millaisen käyttökokemuksen TripGo‐mobiilipalvelu tarjoaa eri asiakasryhmille
‐ millaisia valmiuksia ao. palvelu edellyttää liikkumispalveluiden tuottajilta
‐ millainen vaikutus uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ja palvelutuotteilla on yksilömatkailuun laajemminkin
niin matkailijoiden, matkailuyritysten kuin liikennöitsijöidenkin näkökulmasta
Kokeilun ja Tunturi‐Lapin tietokantaratkaisun sekä aiempien kokemusten perusteella arvioidaan ratkaisujen
kehitystarpeet (esim. lento‐ ja junaliikenne, rajat ylittävä liikenne) ja laajempi hyödynnettävyys Lapissa sekä
suunnitellaan niiden käyttöönotto.
Toimenpiteet:
Työpaketti 1: Selvitykset
Työpaketti 2: TripGo‐sovelluksen kokeilu ja testaus
Työpaketti 3: Analyysit ja raportointi
Hankkeen tulokset:
‐ Tunturi‐Lapin matkailualueella kokeiltu TripGo‐sovellus
‐ analyysi soveltuvuudesta
‐ hyödyntämissuunnitelma
‐ opiskelija/opettaja‐asiantuntijoiden osallistumisen ja integraation myötä sisällöllinen oppiminen ja
tietopääoma lisääntyy MTI:n asiantuntijoilla ja opiskelijoilla sekä koko projektissa mukana olevilla toimijoilla
ja verkostoituminen elinkeinon kanssa kasvaa
‐ matkailuyritysten, liikennöitsijöiden ja lappilaisten hankkeeseen liittyvien yhteistyötahojen digivalmiudet
parantuneet uusien ratkaisujen käyttöönoton myötä
‐ yksilömatkailijoiden liikkumispalvelutarjonnan digitaalisen saavutettavuuden ja saatavuuden paraneminen

‐ TripGo‐sovelluksen käyttö ja soveltamismahdollisuudet selvitty ja hyödyntämissuunnitelman toteutus
voidaan käynnistää

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1
Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1
Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): K
Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e): E
Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): E

