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Hyvä yhteistyökumppani
Lokakuussa 2020 kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät Suomen majoitusliikkeissä 14,8 prosenttia
viime vuodesta ja heille tilastoitiin 1,05 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Koronavirustilanteesta johtuen
ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät edellisvuodesta 81,7 prosenttia ja ulkomaalaisille yöpymisiä
tilastoitiin 0,08 miljoonaa. Kaikkiaan yöpymisiä oli yhteensä 1,13 miljoonaa, mikä oli 32,3 prosenttia vähemmän
kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston lokakuun ennakkotietoja.

Valtioneuvosto päätti 10. joulukuuta, että maahantulon rajoituksia jatketaan 12.1.2021 asti. Koronaepidemia
on maailmanlaajuisesti yhä selvässä kasvussa ja tartuntojen määrä kasvaa useimmissa maissa. Näin ollen
rajoitusten höllentäminen ei ole perusteltua ennen kuin valmisteilla olevat korvaavat toimenpiteet ovat riittävällä
tavalla käytettävissä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sisärajoilla maahantulon rajoitukset mahdollistavat
vain paluuliikenteen Suomeen, kauttakulkuliikenteen, työmatkan ja muun välttämättömän syyn. Ulkorajaliikenteen
rajoitukset säilyvät ennallaan 19.11.2020 päätöksen mukaisesti. 

TEM:n matkailutiimi toivottaa oikein hyvää joulua ja parempaa vuotta 2021!

TEM:n matkailutiimin tavoitat sähköpostitse osoitteesta matkailu@tem.fi. Liitythän myös matkailun
yhteystietorekisteriin, niin saat ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat suoraan sähköpostiisi.

https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/1010/15951/1f92f5d4ed550cbbd150b811f46a203a
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=http_tem.fi
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_twitter.com%2FTEM_uutiset%3Futm_source%3Dtemkirjeet%26utm_campaign%3D1010_TEM%2Bmatkailun%2Buutiskirje%2B5%252F2020
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.youtube.com%2Fuser%2FTEMvideot%3Futm_source%3Dtemkirjeet%26utm_campaign%3D1010_TEM%2Bmatkailun%2Buutiskirje%2B5%252F2020
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=http_www.slideshare.net%2FTEM_esitykset%3Futm_source%3Dtemkirjeet%26utm_campaign%3D1010_TEM%2Bmatkailun%2Buutiskirje%2B5%252F2020
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.stat.fi%2Ftil%2Fmatk%2F2020%2F10%2Fmatk_2020_10_2020-11-26_tie_001_fi.html
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_valtioneuvosto.fi%2F-%2F1410869%2Fmaahantulon-rajoituksia-jatketaan-12.1.-asti
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_youtu.be%2FIkq2qGMLYVo
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_temkirjeet.sst.fi%2Ft%2Fc%2F979%2F15951%2F%3Fl%3Dhttps_link.webropolsurveys.com%252FParticipation%252FPublic%252F50bc1a93-2efd-4efb-84f6-e923f8b6640b%253FdisplayId%253DFin1926351


 
  

Alueellinen matkailuhankekokonaisuus liikkeelle
Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittävät. Alueiden
matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden
mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista ja
koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin.

Kesällä järjestetyssä rahoitushaussa valikoitui 29 alueellista matkailuhanketta toteutettavaksi eri puolella
Suomea. Hankkeiden sisällöissä painottuvat erityisesti digitaalisten valmiuksien ja ratkaisujen kehittäminen,
matkailun ympärivuotisuuden lisääminen sekä uusien matkailutuotteiden rakentaminen ja kohderyhmien
tavoittaminen. Vuosien 2020–2021 aikana toteutettavat hankkeet kohdentuvat alueilla useiden toimijoiden eduksi.
Hankkeiden yhteinen kick off -tilaisuus 11.12.2020 toimi lähtölaukauksena hankekokonaisuudelle. Hankkeiden
rahoittavina viranomaisina toimivat Etelä-Savon maakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto.

Alueellisten matkailuhankkeiden ajankohtaisia kuulumisia ja tuloksia tullaan esittelemään matkailun uutiskirjeissä
vuosien 2020-2021 aikana. Ensimmäiset hankekuulumiset löytyvät alta.

Lisätietoa alueellisista matkailuhankkeista: www.tem.fi/alueelliset-matkailun-kehittamishankkeet

 

Alueellisten matkailuhankkeiden kuulumisia 

Enter Espoo Oy: Yhdessä kestävää kasvua Espoon ja lähialueiden matkailuun – Vastuullisten palveluiden
digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus  
Hanke edistää Espoon ja lähialueiden digitaalisen toimintaympäristön kykyä kansainvälisen matkailun kasvuun ja
pyrkii varmistamaan alueelle saapuvan matkailijan saumattoman asiakaskokemuksen inspiraatiosta ostamiseen
ja suositteluun.  
Lue lisää: Visit Espoolle hankerahoitus matkailun digitaalisen asiakaspolun kehittämiseen (tiedote)

Ilomantsin Matkailuyhdistys ry: Ilomantsin Sotatie  
Ilomantsin Sotatie-hankkeessa pyritään siihen, että hajallaan oleva sotahistoriaan liittyvä tarjonta kootaan,
koordinoidaan ja brändätään yhdeksi helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi. Kantavana teemana hankkeessa
on noin sadan kilometrin mittainen Ilomantsin Sotatie -reitti. 
Lue lisää: Uusi rengasreitti omatoimimatkailijoille – Ilomantsin Sotatien avulla kootaan sotahistorialliset
kohteet helposti löydettäviksi (sanomalehtiartikkeli)

  

https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=http_www.tem.fi%2Falueelliset-matkailun-kehittamishankkeet
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.visitespoo.fi%2Ffi%2Ftietoa-meista%2Fmediatiedotteet%2Ftiedotteet-2020%2Fvisit-espoolle-hankerahoitus-matkailun-digitaalisen-asiakaspolun-kehittamiseen%2F
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.karjalainen.fi%2Fuutiset%2Fuutis-alueet%2Fmaakunta%2Fitem%2F263480


  

 

Kristiina Hietasaari Visit Finlandin
johtajaksi 1.1.2021 alkaen

Kristiina Hietasaari on nimitetty Visit Finlandin
uudeksi johtajaksi 1.1.2021 alkaen. Nykyinen
johtaja Paavo Virkkunen on 1.6.2020 lähtien
toiminut Business Finlandin organisaatiossa
Finland Promotion Services -palvelualueen
johtajana. Finland Promotion Services käsittää
Visit Finlandin, Invest in Finlandin sekä
Suomen kaupallisen maakuvan strategisen
ohjauksen toiminnot.

Lue lisää »

Visit Finlandin Say it with Santa -
kampanja hurmaa maailmalla

Tänä jouluna Visit Finland valjasti joulupukin
viestinviejäksi ja välittämään lämpöistä
joulutunnelmaa ympäri maailmaa. Say it with
Santa -kampanjassa ihmiset pyysivät
joulupukkia kertomaan oman tervehdyksensä
läheisilleen. Joulupukille kirjoitettiin
hakemuksia yli 13 000 ja sivustolla vierailtiin
175 eri maasta. Say it with Santa -kampanja
jatkuu jouluun saakka.

Lue lisää »

 

Maaseudun matkailu HAMA-
työryhmän ensimmäiseksi
kärkiteemaksi

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA)
parlamentaarinen työryhmä panostaa työnsä
ensi kuukausina erityisesti matkailun
kehittämiseen HAMA-alueilla. Työryhmä aikoo
avata luontomatkailua koskevan hankehaun
alkukevään aikana. Luontomatkailun
hankehaussa on tarkoitus keskittyä matkailun
kestävyyteen, saavutettavuuteen ja

Matkailualoilla suhteellisesti eniten
yritystukien saajia

Koronapandemian myötä matkailualojen
liikevaihto on pudonnut rajusti ja samalla
yritystukien määrä on moninkertaistunut. Kovin
isku kohdistui erityisesti sellaisiin palveluja
tuottaviin toimialoihin, joiden kysynnästä
merkittävä osa tulee matkailijoilta. Yritystukien
saamisessa on suuria toimialakohtaisia eroja.
Lähempi matkailualojen tarkastelu osoittaa,
että majoitusalalla tukien kasvu on ollut
huomattavasti vaatimattomampaa kuin

https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2Fajankohtaista%2Fuutiset%2F2020-visit-finland%2Fkristiina-hietasaari-visit-finlandin-johtajaksi-1.1.2021-alkaen
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2Fajankohtaista%2Fuutiset%2Ftiedotteet%2F2020%2Fvisit-finlandin-say-it-with-santa--kampanja-hurmaa-maailmalla


digitalisaation hyödyntämiseen. Lisäksi
työryhmä on käynnistämässä erillistä
ruokamatkailuhanketta sekä kalastus- ja
metsästysmatkailun kokonaisuutta.

Lue lisää »

vaikkapa ravitsemusalalla. Esimerkiksi
Uudellamaalla majoitusalan tuet vastaavat vain
murto-osaa menetyksistä.

Lue lisää »

 

Tervetuloa pyöräilijä -merkki on
julkaistu

Pyöräilykuntien verkosto ja
Pyörämatkailukeskus ovat kesän ja syksyn
2020 aikana kehittäneet Tervetuloa pyöräilijä -
tunnuksen, jonka avulla yritykset voivat viestiä
tarjoavansa pyöräilijöille paremmat palvelut ja
toivottaa pyöräilijät tervetulleeksi. Merkki
tarjoaa pyöräilijöille mahdollisuuden löytää
yritykset, jotka täyttävät tietyt pyöräily-
ystävällisyyden kriteerit. Työ- ja
elinkeinoministeriö on tukenut pyörämatkailun
kehittämistä 25 000 euron valtionavustuksella.
Kehittämistoimenpiteet tukevat Kestävä
matkailu 2030 -ohjelman toimeenpanoa. 

Lue lisää »

Terveysmatkailulle omat
tuotesuositukset ja Health Travel
ABC -opas 

Pitkäjänteinen tuotekehitys parantaa
asiakastyytyväisyyttä sekä liiketoiminnan
kannattavuutta ja kilpailukykyä. Tähän
työkaluksi Visit Finland on laatinut
matkailuyrityksille sarjan teemakohtaisia
tuotesuosituksia. Terveysmatkailusta on nyt
julkaistu omat tuotesuositukset sekä niiden
lisäksi laajempi Health Travel ABC -opas, joka
toimii sekä strategian tukena että käytännön
työkaluna terveysmatkailupalveluita tarjoaville
yrityksille.

Lue lisää »

 

Tapahtumat

Visit Finlandin jouluinen iltapäivämatinea 16.12.2020 klo 15-16 
Visit Finland haluaa kiittää yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta järjestämällä joulumusiikillisen
iltapäivämatinean.Tapahtumassa on livebändi solistinaan Antti Koivula. Musiikin lisäksi Visit Finlandin nykyinen
johtaja Paavo Virkkunen ja tuleva johtaja Kristiina Hietasaari kertovat omat joulutervehdyksensä. 
Ilmoittautuminen » 

Rural Finland II webinaarikiertue 2021 
Rural Finland II - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke järjestää tulevan talven aikana
webinaarikiertueen, jonka yhtenä tavoitteena on nostaa esiin päättyvän ohjelmakauden (2014-2020)
matkailuhankkeiden tuloksia ja niiden vaikuttavuutta. 
Lisätietoja » 
 

https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_mmm.fi%2F-%2Fmaaseudun-matkailu-hama-tyoryhman-ensimmaiseksi-karkiteemaksi
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.stat.fi%2Ftietotrendit%2Fartikkelit%2F2020%2Fmatkailualoilla-suhteellisesti-eniten-yritystukien-saajia-uudellamaalla-tuet-vastaavat-murto-osaa-menetyksista%2F%3F_cldee%3Dc2FubmEua3l5cmFAdGVtLmZp%26recipientid%3Dcontact-ec17e4131ae7e811a955000d3ab6d5d9-329755bf65c14bdc8f3d3d2d6e7d83a8%26esid%3Dcf50e751-a430-eb11-a813-000d3ab701f8
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2Fajankohtaista%2Fuutiset%2F2020-visit-finland%2Ftervetuloa-pyorailija--merkki-on-julkaistu
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2Fajankohtaista%2Fuutiset%2F2020-visit-finland%2Fterveysmatkailu-saa-omat-tuotesuositukset-ja-health-travel-abc--oppaan
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.lyyti.fi%2Freg%2FVisit_Finland_joulumatinea
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_ruralfinland.karelia.fi%2Fajankohtaista%2F8-ajankohtaista%2F68-kerro-meille-alueesi-matkailuhankkeiden-hyvat-tulokset


  

Visit Finland ValoOn 2021 -seminaari 10.2.2021 klo 10-15 
Varaa ajankohta jo kalenteriisi, lisätietoja ja ilmoittautuminen julkaistaan alkuvuodesta.   

 

Tuoretta matkailutietoa

Tilastokeskus: Majoitustilasto lokakuu 2020  
Tilastokeskus: Palveluiden liikevaihto ja tuotanto lokakuu 2020 
Visitory: Suomen matkailun tunnuslukuja 
Business Finland: Visit Finland matkailun uutiskirje 
Business Finland: Health Travel ABC -opas 
Business Finland: Visit Finlandin seminaarien satoa 
Rural Finland II: COVID-19 pandemian vaikutukset matkailualalla 
Rural Finland II: Uutiskooste joulukuu 2020

Peruuta uutiskirje

Tietosuojaseloste

https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=http_tem.fi
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.lyyti.fi%2Freg%2FVisit_Finland_joulumatinea
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.stat.fi%2Ftil%2Fmatk%2F2020%2F10%2Fmatk_2020_10_2020-11-26_tie_001_fi.html
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.stat.fi%2Ftil%2Fplv%2F2020%2F10%2Fplv_2020_10_2020-12-14_tie_001_fi.html
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_visitory.io%2Ffi%2F
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2Fsuomalaisille-asiakkaille%2Fpalvelut%2Fmatkailun-edistaminen%2Ftoiminta-suomessa%2Fvisit-finlandin-uutiskirje
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2F4ae973%2Fglobalassets%2Fjulkaisut%2Fvisit-finland%2Ftutkimukset%2F2020%2Fhealth-travel-abc.pdf
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_www.businessfinland.fi%2Fsuomalaisille-asiakkaille%2Fpalvelut%2Fmatkailun-edistaminen%2Ftoiminta-suomessa%2Fseminaarien-satoa
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_drive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ggN4BKt96Q8fn-qy8U9G_tZKx49Lq0Kd%2Fview
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_mailchi.mp%2Fc3e071006b68%2Ftutkimustietoa-koronan-vaikutuksista-ja-webinaarikiertueeseen-valmistautumista-rural-finland-ii-uutiskooste-joulukuu-2020
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_temkirjeet.sst.fi%2Ft%2Fcu%2Ftem%2F1010%2F15951%2F1f92f5d4ed550cbbd150b811f46a203a
https://temkirjeet.sst.fi/t/c/1010/15951/?l=https_tem.fi%2Ftietosuoja-uutiskirjeissa

