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Hyvä yhteistyökumppani
Koronakriisistä johtuen Tilastokeskus on julkaissut majoitustilaston maaliskuun luvut poikkeuksellisesti
pikaennakkona. Maaliskuussa 2020 kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät Suomen majoitusliikkeissä
46 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 53 prosenttia viime vuodesta. Kaikkiaan yöpymisiä oli
yhteensä 0,96 miljoonaa, mikä oli 48 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maaliskuun tiedot ilmoittaneista
hotelleista 43 prosenttia ilmoitti sulkeutuneensa jo ennen maaliskuun loppua. Maaliskuussa julkaistun
matkailutilinpidon (2017-2018) mukaan matkailun BKT-osuus nousi 2,7 prosenttiin ulkomaisten matkailijoiden
kysynnän kasvaessa voimakkaasti. Vuonna 2017 matkailun kokonaiskysyntä oli jo 15,1 miljardia euroa.

Koronaviruspandemian vaikutukset matkailuelinkeinolle ovat merkittävät. Vaikutukset ulottuvat myös viime
vuonna päivitetyn Suomen matkailustrategian toimeenpanoon ja vuodelle 2020 suunniteltuihin
toimenpiteisiin. Tulemme vuoden 2020 aikana tarkastelemaan tavoitteita ja priorisoitavia toimenpiteitä
sekä toteuttamaan selvityksen kotimaanmatkailun kohderyhmistä matkailustrategiaan kirjatun toimenpiteen
mukaisesti. Koronatilanteen vuoksi TEM:n ja valtakunnallisen matkailun koordinaatiohankkeen Rural Finland
II:n keväälle suunnitellut matkailun ajankohtaispäivät siirtyvät järjestettäväksi myöhemmin. Tiedotamme uusista
ajankohdista erikseen. Jo järjestettyjen tilaisuuksien materiaalit katseltavissa Rural Finland II -hankkeen
sivuilla.

Olethan jo uutiskirjeemme tilaaja? Mikäli et, pääset tilaamaan matkailun uutiskirjeen
verkkosivuiltamme. Muistathan myös liittyä matkailun yhteystietorekisteriin: rekisteröityminen matkailun
yhteystietorekisteriin.

TEM:n matkailutiimin tavoitat sähköpostitse osoitteesta matkailu@tem.fi.

  

Koronaviruspandemian vaikutukset matkailuun
Koronapandemia on vaikuttanut matkailuun voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Suomessa hallitus on rajannut
ihmisten kokoontumisvapautta ja sulkenut Suomen rajat. Hallitus on myös rajoittanut ravitsemisliikkeiden
aukioloa. Lisäksi hallitus on suositellut välttämään matkustamista Suomessa ja linjannut, että yli 500 hengen
yleisötilaisuuksia ei ole lupa järjestää. Rajoituksilla ja suosituksella on välitön vaikutus matkailukysynnän lähes
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täydelliseen pysähtymiseen. Useat matkailuyritykset ovat ilmoittaneet kassakriisistä, työntekijöitä on lomautettu,
paikoitellen myös irtisanottu.

Hallitus pyrkii tukitoimenpiteiden avulla turvaamaan sen, että yritykset pystyisivät jatkamaan toimintaansa
kannattavasti myös koronaviruskriisin jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuille on koottu laajasti tietoa
koronaviruksen vaikutuksiin ja tarjolla oleviin tukimuotoihin liittyen. Perjantaina 17.4. julkaisimme
tilannetietopaketin koronaviruspandemian vaikutuksista työmarkkinoihin ja yrityksiin sekä työ- ja
elinkeinoministeriön toimista koronaviruksen haittojen torjunnassa.

Kriisirahoituksen  osalta Business Finlandin on kohdentanut häiriötilanteen liiketoiminnan
kehittämisrahoitusta erityisesti pk- ja midcap-yrityksille. ELY-keskukset tarjoavat poikkeusrahoitusta
pienyrityksille ja kunnat puolestaan myöntävät avustuksia yksinyrittäjille. Myös maaseudun yritysten sekä
maa- ja kalatalouden toimintaedellytykset pyritään turvaamaan hallituksen osoittamalla lisärahoituksella.

Lue lisää »

  

Visit Finlandin kysely koronapandemian vaikutuksista
matkailuelinkeinolle
Kiinan Wuhanista joulukuussa 2019 alkanut koronavirusepidemia näytti aluksi koskevan ainoastaan kiinalaisista
ryhmämatkailijoista riippuvaisia aloja. Epidemia kuitenkin laajeni helmi-maaliskuussa 2020 globaaliksi
pandemiaksi, joka uhkaa matkailualalla myös loppuvuoden 2020 tulosta. Visit Finlandin toteuttaman kyselyn
mukaan koronaviruspandemia tulee aiheuttamaan merkittävää tappiota kotimaiselle matkailuelinkeinolle ja pk-
sektorille. Maaliskuun lopulla tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin suomalaisten matkailualan toimijoiden näkemyksiä
kriisin vaikutuksesta liikevaihtoon, työllisyyteen sekä avun tarpeeseen. Kyselyyn vastasi lähes 500 matkailualan
toimijaa.

Lue lisää »

 

Pyöräilymatkailun edistämiseen  
25 000 euron valtionavustus

Pyöräilymatkailun suosio kasvaa Suomessa.
Pyöräillen matkailevat sekä kotimaiset että
kansainväliset matkailijat. Työ- ja
elinkeinoministeriö on myöntänyt 25 000 euron
valtionavustuksen Pyöräilykuntien verkosto
ry:lle käytettäväksi pyöräily-ystävällisten
matkailupalvelujen kehittämiseen. Hankkeen
toteutusaika on 9.3.–30.9.2020. Hanketta

100 syytä matkailla Suomessa -
kampanja käynnistyy

Suoma ry:n koordinoima 100 syytä matkailla
Suomessa -markkinointikampanja toteutetaan
myös vuonna 2020. Koronatilanteesta johtuen
kampanjasivut avataan toukokuun alussa
ensin ilman mainontaa. Kohteiden mainonta on
tarkoitus käynnistää asteittain ajankohtaisten
arvioiden mukaan, ja kampanja-aikaa on
pidennetty lokakuun loppuun. Työ- ja
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rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi
Pyöräilykuntien verkosto ry.

Lue lisää »

elinkeinoministeriö tukee kampanjan toteutusta
35 000 euron valtionavustuksella vuonna 2020.

Lue lisää »

What's Up With Travel Trends -
seminaarin materiaalit julkaistu

Visit Finlandin 11.3. järjestämässä What's Up
With Travel Trends -seminaarissa keskusteltiin
Suomen matkailun uusista avainluvuista,
trendeistä ja tuoreista tutkimustuloksista sekä
Suomen markkinapotentiaalista. Seminaarin
aiheisiin johdattivat Visit Finlandin asiantuntijat
ja yhteistyökumppanit kotimaasta sekä
kohdemarkkinoilta. Seminaaripäivän tallenne ja
puhujien esitykset ovat nyt saatavilla
tapahtumasivuilla.  

Lue lisää »

Digikoulutusta ja webinaareja
edistämään matkailutoimialan
kilpailukykyä

Visit Finland haluaa auttaa matkailualan
yrityksiä haastavassa tilanteessa julkaisemalla
kaikille avoimen ja maksuttoman
digikehityksen verkkokoulutuksen ja sarjan
webinaareja. Digiloikan ABC -verkko-
oppimiskokonaisuus auttaa matkailuyrityksiä
ottamaan maksimaalisen hyödyn
digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista.
Tutustu myös digitaalisen asiakas-
kokemuksen käsikirjaan matkakohteille.

Lue lisää »

 

Tapahtumat

Xamkin PalveluXackathon, 4.-17.5.2020 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu järjestää kaikille avoimen verkkohackathonin, jossa etsitään palvelu- ja
matkailualalle uusia ideoita ja ratkaisuja koronakriisiin. Tarkoituksena on löytää sekä nopeasti toteuttavissa olevia
digiratkaisuja että jatkokehiteltäviä, toteutuskelpoisia liikeideoita tai kokonaisia liiketoimintamalleja. Osallistujien
lisäksi palvelu- ja matkailualan yrittäjiä ja toimijoita kannustetaan hakemaan mukaan mentoreiksi. 
Lisätietoja » 
 
Askelmerkit Suomen matkailun elpymiseen koronapandemiasta, 6.5.2020 klo 10-12 
Visit Finlandin webinaarissa keskustellaan koronakriisin vaikutuksista matkailualaan, erilaisista skenaarioista ja
askelmerkeistä matkailualan elpymiseen.  
Lisätietoja ja ilmoittautuminen »

Visit Finland matkailun vuosiseminaari, 9.9.2020 
Visit Finlandin vuosiseminaarin ajankohta on muuttunut koronavirustilanteen vuoksi. Ilmoittautuminen ja ohjelma
julkaistaan kesän aikana. 
Lisätietoja »

 

Tuoretta matkailutietoa

TEM: Suomen matkailustrategia julkaistu nyt myös ruotsiksi ja englanniksi 
Tilastokeskus: Majoitustilasto maaliskuu 2020  
Visiittori: Suomen matkailun tunnuslukuja, helmikuu 2020 
Business Finland: Visit Finlandin matkailun uutiskirje, huhtikuu 2020 
Business Finland: Digitaalisen asiakaskokemuksen käsikirja destinaatioille  
Business Finland: Menestyneen matkakohteen johtaminen - Analyysityökalu 

https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_tem.fi%2Fartikkeli%2F-%2Fasset_publisher%2Fpyorailymatkailun-edistamiseen-25-000-euron-valtionavustus
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=http_www.suoma.fi%2FSuomeksi
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2Fajankohtaista%2Ftapahtumat%2Fvisit-finland%2F2020%2Fwhats-up-with-travel-trends-2020%2F
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2Fajankohtaista%2Fblogs%2F2020%2Fmista-on-menestyvat-matkakohteet-tehty%2F
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2Fajankohtaista%2Fuutiset%2Ftiedotteet%2F2020%2Fdigikoulutusta-ja-webinaareja-edistamaan-matkailutoimialan-kilpailukykya%2F
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_www.xamk.fi%2Favoimen-amkn-kurssit%2Fpalvelu-ja-matkailualojen-uudet-ansaintamahdollisuudet-tehovalmennus-palveluxackathon-3-op%2F
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2Fajankohtaista%2Ftapahtumat%2Fvisit-finland%2F2020%2Fmatkailun-elpymisen-skenaariot-webinaari%2F
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_www.lyyti.fi%2Freg%2FMatkailun_elpymisen_skenaariot_webinaari_2449
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2Fajankohtaista%2Ftapahtumat%2Fvisit-finland%2F2020%2Fvisit-finland-seminaari-2020%2F
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=http_urn.fi%2FURN%3AISBN%3A978-952-327-472-3
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_www.tilastokeskus.fi%2Ftil%2Fmatk%2F2020%2F03%2Fmatk_2020_03_2020-04-09_tie_001_fi.html
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_visiittori.fi%2F%3Fold
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_5ccb804483c74fe78d4513ed7fd42538.marketingusercontent.com%2Fm%2Fview%2FIBy0bSJyV8lgIKCAygwqlcGZp7Ju3ate51O6KClrufUx
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2F497f30%2Fglobalassets%2Fjulkaisut%2Fvisit-finland%2Ftutkimukset%2F2020%2Fdigitaalisen_asiakaskokemuksen_kasikirja_destinaatioille_2020.pdf
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/869/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2F497f30%2Fglobalassets%2Fjulkaisut%2Fvisit-finland%2Ftutkimukset%2F2020%2Fmenestyvan-matkakohteen-johtaminen---analyysityokalu_2020.pdf


  

Business Finland: Matkailutilinpito - Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2017-2018 
Rural Finland II: Uutiskooste huhtikuu 2019 
Rural Finland II: Tietoa matkailutoimijoille koronavirustilanteeseen liittyen 
XAMK: Miltä matkailu näyttää koronan jälkeen? -webinaari 
ELY-keskus: ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa 
Business Finland: Webinar: Covid-19 – Impacts of the outbreak on the Chinese travel industry  
Business Finland: Palvelumme yrityksille koronaepidemian aikana 
KKV: Kuluttajaneuvonta vastaa: usein kysytyt kysymykset koronasta 
THL: Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta 
IFITT: Information about the impacts of COVID-19 pandemic on tourism 
OECD: Tackling coronavirus (COVID-19) 
OECD: Tourism Trends and Policies 2020
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