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Hyvä yhteistyökumppani
Syyskuussa 2020 kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät Suomen majoitusliikkeissä 12,3 prosenttia
viime vuodesta ja heille tilastoitiin 1,15 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Koronavirustilanteesta johtuen
ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät edellisvuodesta 83,1 prosenttia ja ulkomaalaisille yöpymisiä
tilastoitiin 0,09 miljoonaa. Kaikkiaan yöpymisiä oli yhteensä 1,23 miljoonaa, mikä oli 32,3 prosenttia vähemmän
kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston syyskuun ennakkotietoja.
Vuonna 2018 Suomen matkailun kokonaiskysynnästä yli puolet, yhteensä 8 miljardia euroa, kohdistui
Uudellemaalle ja lähes 1,1 miljardia euroa Lappiin. Matkailutoimialoilla työskentelevistä henkilöistä 40 prosenttia
työskenteli Uudellamaalla. Vuoden 2017 vahvistetut sekä vuoden 2018 ennakkotiedot käyvät ilmi työ- ja
elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Alueellinen matkailutilinpito -raportista.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esitysluonnokseen, jossa ehdotetaan väliaikaisia muutoksia
tartuntatautilakiin covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi rajat ylittävässä liikenteessä. Tarkoituksena on, että
toimet kohdistettaisiin riskiperusteisesti Suomeen saapuviin matkustajiin lentoasemilla, satamissa ja maarajoilla.
Lausuntoja voi antaa 10.11.-23.11.2020 välisenä aikana osoitteessa lausuntopalvelu.fi.
TEM:n matkailutiimin tavoitat sähköpostitse osoitteesta matkailu@tem.fi. Liitythän myös matkailun
yhteystietorekisteriin, niin saat ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat suoraan sähköpostiisi.

Matkailijat kuluttavat eniten rahaa Uudellamaalla ja Lapissa
Työ- ja elinkeinoministeriön Alueellinen matkailutilinpito -raportin mukaan vuonna 2018 Suomen matkailun
kokonaiskysynnästä yli puolet (8 mrd. euroa) kohdistui Uudellemaalle ja lähes 1,1 miljardia euroa Lappiin.
Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2018 yhteensä 142 100 henkilöä koko maassa. Uudellamaalla näistä
työskenteli 40 prosenttia eli noin 57 100 työllistä.
Vuosina 2015–2018 ulkomainen matkailukysyntä kasvoi 3,6 mrd. eurosta 4,9 mrd. euroon eli noin 12 prosentin
vuosivauhtia. Ulkomaisen kysynnän kasvu kohdistui erityisesti Uudellemaalle, Lappiin ja Etelä-Karjalaan. Lappi ja
Etelä-Karjala ovat ainoat maakunnat, joissa yli puolet matkailukysynnästä on ulkomaista. Vuosina 2015–2018
kotimainen matkailukysyntä nousi 10,2 mrd. eurosta 10,8 mrd. euroon eli noin kahden prosentin vuosivauhtia.
Lähes 80 prosenttia tästä kasvusta kohdistui suurten kaupunkien maakuntiin Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja
Varsinais-Suomeen.
Alueellisen matkailutilinpidon tietosisältö on maakuntien välillä vertailukelpoinen ja sisällöltään vastaava kuin
valtakunnallisessa matkailutilinpidossa, jota on nykymuodossaan tuotettu vuosilta 2011–2018. Alueellisen
matkailutilinpidon tuloksia voidaan hyödyntää mm. aluesuunnittelussa, alueellisessa kehittämistyössä sekä
tutkimuksessa.
Lue lisää »

Alueellisia matkailun kehittämishankkeita käyntiin
Työ- ja elinkeinoministeriö, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto järjestivät 3.7.–31.8.2020
rahoitushaun matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille.
Rahoitettavien hankkeiden pääasialliseksi tavoitteeksi edellytettiin matkailuelinkeinon elpymisen edistämistä ja
matkailun kehittämistä alueilla. Määräajassa saatiin 89 hakemusta, joista 29 hanketta esitettiin rahoitettavaksi.
Valitut hankkeet edistävät matkailuelinkeinon elpymistä eri puolilla maata. Hankkeilla vastataan paikallisiin
kehittämistarpeisiin, ja samalla niillä voidaan edistää valtakunnallisen matkailustrategian toimeenpanoa.
Hankkeiden sisällöissä painottuvat erityisesti digitaalisten valmiuksien ja ratkaisujen kehittäminen, matkailun
ympärivuotisuuden lisääminen sekä uusien matkailutuotteiden rakentaminen ja kohderyhmien
tavoittaminen. Hankkeet toteutetaan nopealla aikataululla vuoden 2021 loppuun mennessä.
Lue lisää »

Itämeren matkailuyhteistyön viikko käynnissä
EU:n Itämeri-strategiaan kytkeytyvän matkailuyhteistyön vuosittainen yhteistyöfoorumi järjestetään 10.–13.
marraskuuta. Baltic Sea Tourism Forum –tapahtuma kokoaa yhteen matkailutoimijoita eri puolilta Itämeren
aluetta. Tapahtuman teemana on tänä vuonna ”Reviving tourism in times of global change”. Tilaisuuden tallenteet
ovat nähtävillä tapahtuman jälkeen verkossa.
Suomeen menestystä Itämeren alueen kestävän matkailun kilpailusta
Itämeren alueella järjestettiin tänä syksynä ensimmäistä kertaa kestävän matkailun kilpailu. Sustainable
Tourism Award -kilpailussa palkittiin parhaimmat kestävän kehityksen aloitteet ja toimenpiteet, jotka tukevat
Itämeren alueen matkailun tasapainoista kehitystä koronapandemian aikana ja sen jälkeen. Kilpailussa oli kolme
sarjaa: kestävin matkailukohde, kestävin matkailupalvelu sekä kestävin matkailuyritys. Matkailuyritysten sarjassa
Suomeen toivat kaksoisvoiton Aavameri ja Herrankukkaro.
Itämeren alueen matkailun korkean tason kokous katsoo tulevaisuuteen
Foorumin yhteydessä järjestetään Itämeren alueen matkailun korkean tason kokous. Keskustelussa ovat
koronapandemiasta tähän mennessä saadut opit sekä keinot, miten matkailun kestävyyttä ja resilienssiä
saadaan lisättyä tulevaisuudessa. Lisäksi luodaan näkymiä Itämeren alueen matkailun
tulevaisuuskuviin. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen.
Lue lisää »

Mökkilomailu oli ennätyksellisen
suosittua koronakesänä 2020
Tilastokeskuksen suomalaisten matkailu tutkimuksen mukaan vuonna 2020

Suomen lentokenttien
matkustajamäärä väheni 90
prosenttia syyskuussa 2020

kesämatkailu keskittyi kotimaanmatkailuun,
kun samaan aikaan lentokenttien ja satamien

Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä
217 830 matkustajaa syyskuussa 2020, mikä

matkustajamäärät jäivät koronavirustilanteen
vuoksi murto-osaan vuoden

oli 90 prosenttia vähemmän kuin vuotta
aiemmin. Tammi-syyskuussa 2020 Suomen

takaisesta. Mökkilomailu oli koronakesänä
todella kovassa suosiossa. Yöpymiset sekä
omilla että vuokratuilla mökeillä lisääntyivät

lentokenttien kautta lensi yhteensä 5,9
miljoonaa matkustajaa, mikä oli 70 prosenttia
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Matkustajista

lähes puolitoistakertaisiksi verrattuna
edellisvuoteen.

70 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja 30
prosenttia kotimaan lennoista.

Lue lisää »

Lue lisää »

Kustannustuki yrityksille otetaan
uudelleen käyttöön

Kansallispuistojen käyntimäärissä
kova kasvu vuonna 2020

Hallitus linjasi 29.9.2020, että yrityksille
suunnattua määräaikaista kustannustukea
jatketaan. Kustannustuen tavoitteena on auttaa

Kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat 20
prosentilla, kun käyntimääriä verrataan viime
vuoden ajanjaksoon 1.1.-31.7. Edellä

yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa
vaikeassa taloustilanteessa. Tuki on korvaus

mainitulla ajanjaksolla vuonna 2020
kansallispuistoihin tehtiin 2,4 miljoonaa

yrityksen joustamattomista kustannuksista ja
palkkamenoista, mutta sillä ei korvata

käyntiä, josta 400 000 on kasvua.
Metsähallitus uskoo, että iso osa uusista

liikevaihdon laskemista. Hallitus antoi
kustannustuen jatkoa koskevan esityksen

kävijöistä jää pysyviksi, kun he ovat löytäneet
kansallispuistojen luonnon ja hyvät palvelut.

29.10.2020.
Lue lisää »
Lue lisää »

Tapahtumat
Matkailun ja kulttuurin syke - Elävä kulttuuriperintö matkailun voimavarana 19.-20.11.2020
Visit Finlandin, Museoviraston ja Suomen Unesco-toimikunnan järjestämässä kulttuurimatkailuseminaarissa
kuullaan puhujina aineettoman kulttuuriperinnön ja matkailun ammattilaisia Suomesta ja muualta Euroopasta.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen »
Tampere Visit Festival - ReinventTampere 24.11.2020
Vuoden 2020 Visit Festivalilla suunnataan katse tulevaisuuteen. Tapahtuman kantavana teemana on tänä
vuonna ”ReinventTampere”; miten Tampereella päästään eteenpäin matkailu- ja tapahtuma- ja kokousalan
vaikeista ajoista.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen »

Digitaalinen löydettävyys -webinaari 30.11.2020
Visit Finlandia Akatemian webinaarissa käsitellään keinoja nostaa yrityksen tuotteiden ja palvelujen näkyvyys
uudelle tasolle. Webinaarin pitää Visit Finland Akatemian valmentaja Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta
Suomi Oy.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen »

Tuoretta matkailutietoa
Työ- ja elinkeinoministeriö: Alueellinen matkailutilinpito 2017-2018
Työ- ja elinkeinoministeriö: Pk-toimialabarometri: Matkailu ja majoitus, syksy 2020
Tilastokeskus: Majoitustilasto syyskuu 2020
Tilastokeskus: Suomalaisten matkailu kesä 2020
Tilastokeskus: Suomen lentokenttien matkustajamäärä syyskuu 2020
Visitory: Suomen matkailun tunnuslukuja
Business Finland: Visit Finland matkailun uutiskirje
Business Finland: Visit Finlandin seminaarien satoa
Metsähallitus: Kansallispuistojen käyntimäärät tammi-heinäkuussa 2020
Metsähallitus: Retkietiketti luonnossa liikkujalle
Luonnonvarakeskus: Skenaariotarkastelu COVID-19-pandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-,
elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan 2020-luvulla
Rural Finland II: Uutiskooste lokakuu 2020
Euroopan komissio: Koronaviruksen uusi aalto: komissio tehostaa toimita valmiuksien ja vastatoimien
parantamiseksi koko EU:ssa
Euroopan komissio: European Tourism Convention
OECD: Tourism Policy Note - Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery
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