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Kotimaan matkailun näkymät ja 

mahdollisuudet



Kuka olen?

• Nina Vesterinen

• Yli 30 vuotta matkailualalla töissä

asiantuntija- ja johtotehtävissä

– Elinkeino, tutkimus, konsultointi, 

kehittäminen, opetus, 

valtiohallinto

• Nyt Muonion Matkailu ry:n vetäjänä

– Discover Muonio –markkinointi

nimemme

– Käynnissä hanke: Muonion 

kansainvälisen matkailun 

ympärivuotinen kehittäminen

2 10.3.2021



Koronapandemia supisti matkailijoiden kulutusta 

Suomessa yli 40 prosenttia vuonna 2020

• Ennakkoarvion mukaan 

kotimaanmatkailun kysyntä supistui noin 

20 prosenttia eli 1,7 miljardia euroa

• Kotimaanmatkailussa kaksi hyvin erilaista 

kehityskulkua:

1. Vuokramökkien kysyntä kääntyi jyrkkään 

kasvuun toukokuussa, ja kehityskulku säilyi 

vuoden loppuun asti 

2. Hotelleissa kysynnän kehitys oli negatiivista 

maaliskuusta alkaen

– Muissa majoitusliikkeissä kysyntä lähti kasvuun 

heinäkuusta alkaen 

10.3.2021
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Muutos on nopeaa

Kuva: P. Pölönen



Megatrendejä

Digitalisaatio

Muuttuva

väestörakenne

Niukkenevat

luonnonvarat Globaalistuva

talous

Minä-me

-yhteiskunta
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• Matkailu ei häviä, se tulee takaisin, 

jopa ehkä nopeammin kuin 

odotamme

– Ihmisten luontainen halu 

matkustaa ja kokea uutta säilyy

– Matkustetaan enemmän 

kotimaassa, lähellä kotia, 

lyhyempiä matkoja

• Neljän seinän sisällä olon myötä, 

jopa suurempi tarve matkustaa

• Taloudellisia haasteita kaikille, osa 

yrityksistä ajautunut, ajautuu 

konkurssiin

• Lähimarkkinoiden rooli kasvaa – kotimaa, 

Ruotsi, Norja (Venäjä)

• Luontomatkailu kasvaa entisestään

• Myös vaade vastuullisuudelle kasvaa

• Matkailu hiljaisissa/vähäruuhkaisissa 

kohteissa kasvaa

• Matkoista tulee merkityksellisempiä

• Virtuaalimatkailu kehittyy 

• Asiakkaat odottavat lisää joustavuutta 

liittyen varauksiin ja palveluihin

• Työ- ja liikematkailu tullee muuttumaan

• Turvallisuus: sis. terveysturvallisuuden

Koronapandemian vaikutuksia matkailuun



Vuoden 2021 näkymiä
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• Rokoteuutiset luovat positiivista näkymää

– Matkailussa vaikutukset näkyvät aikaisintaan syksyllä, osin vasta talvella

– Arviolta matkailu Suomessa palaa 2019 tasolle vuonna 2023/2024

• Uudet koronaviruksen muunnokset heikentävät näkymiä

– Vaikuttanut useiden maiden tartuntojen lisääntymiseen

• Mahdollisia uusia pandemian aaltoja odotettavissa myös nykyisten jälkeen

• Rajoitukset säilyvät ainakin kesään saakka, myös Suomessa

• Odotetaan selkeitä sääntöjä valtiovallalta maahantuloon liittyen

• Talouden toipuminen riippuu yksityisen kulutuksen kasvusta

– Työttömyys (Suomessa noin 12,7 % )

– Lomautukset



Kotimaan vapaa-ajanmatkojen kohteet arviolta vuonna 2021

Lähde: TEM 14/2021
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Kotimaanmatkojen määrän muutos koronapandemian ja 

matkustusrajoitusten jälkeen verrattuna vuoteen 2019

Lähde: TEM 14/2021



Vetovoimatekijöitä kotimaanmatkalla
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Omalla tai sukulaisten mökillä käyminen

Sukulaisten tai tuttavien luona vierailu

Nähtävyyksien kokeminen

Ruoka- ja ravintolapalvelut

Kansallispuistot

Lähde: TEM 14/2021



Syitä, miksi ei matkusta enemmän kotimaassa

• Ei ole rahaa

• Matkustan kotimaassa muutenkin

• Haluan matkustaa ulkomaille

• Pidän kotimaanmatkailua liian kalliina

• Ei ole turvallista

• Ei ole aikaa

• Huonot kulkuyhteydet
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Lähde: TEM 14/2021



Matkailijaryhmiä

14 Etunimi Sukunimi 10.3.2021

Kyläilijät ja mökkeilijät

• Suomalaisista 16 %
– Miehiä 63 %

– Vähintään 55 –vuotiaita 56 %

– Eläkeläisiä 45 %

– Asuinalue: Etelä- ja Itä-

Suomi

– Aikuistalous: 47 %, 

sinkkutalous 40 %

• Omalla ja sukulaisten 

mökillä käyminen ja 

sukulaisten ja tuttavien 

luona vierailu

• Majoitus: Oma tai 

sukulaisten mökki

• Tiedonhaku: Google, 

tuttavat ja sukulaiset

• Varaukset: Kohteen 

yrityssivut, Internetin 

varauspalvelut, paikan 

päältä palvelujen tarjoajilta

Lähde: TEM 14/2021

Aktiviteettimatkailijat

• Suomalaisista 19 %
– Miehiä 64 %

– Alle 45 –vuotiaita 63 %

– Johtavassa asemassa, 

ylempiä toimihenkilöitä, 

työntekijöitä

– Tulot yli 50 000 € (47 %)

– Asuinalue: Etelä-Suomi

– Aikuistalous 39 %, 

lapsiperhe, lapset 0-6 v, 24%

• Kansallispuistot ja 

ulkoilualueet, 

hiihtokeskukset

• Hotelli, hostelli, oma tai 

vuokramökki

• Google, matkailuyritysten 

kotisivut, varaussivustot, 

painetut esitteet, 

nettikeskustelut

• Kohteen yrityssivut, 

Internetin varauspalvelut, 

kohteen aluesivut, paikan 

päältä palvelujen tarjoajilta

Kulttuuri ja luonto

• Suomalaisista 24 %
– Naisia 55 %

– Yli 55 –vuotiaita 47 %

– 25-44 –vuotiaita 30 %

– Ylempiä toimihenkilöitä, 

eläkeläisiä

– Tulot yli 50 000 € (48 %)

– Asuinalue: Itä-Suomi, 

Oulu-Lappi

– Aikuistalous 39 %, 

lapsiperhe 0-6 v, 24%

• Kansallispuistot ja 

ulkoilualueet, kaupunki-

kohteet, kylpylät

• Tuttavien ja sukulaisten 

luona, hotelli ja hostelli, 

oma mökki

• Google, matkailu- ja 

varaussivustot, yritysten 

kotisivut

• Kohteen yrityssivut, 

Internetin 

varauspalvelut



Kehittämistarpeita

1. Hintamielikuvan muuttaminen

• Ei hinnalla kilpailua vaan miten palvelun koettua arvoa

voitaisiin nostaa ilman hinnannostoa, laatu

• Vanhempien ikäluokkien (yli 45 v) mielikuvissa

matkailu kotimaassa on selvästi kalliimpaa kuin

nuorempien

2. Matkailupalveluita mökkeilijöille ja kyläilijöille

• Tiedonvälityskanava?

3. Sähköisten markkinointi- ja myyntikanavien kehittäminen

• Näkyvyys ja löydettävyys googlessa ykkösjuttu!

4. Kotimaanmatkailun huomioarvon hyödyntäminen

• Panostukset vastuullisen kotimaanmatkailun ja

lähimatkailun markkinointiin ja tuotekehitykseen

5. Etätyöntekijöiden palvelujen kehittäminen

6. Saavutettavuus muulla kuin omalla autolla

7. Kasvavan laatutasovaateen varmistaminen



Olemme kaikki tässä samassa veneessä

➢ jakakaa parhaat käytännöt, yhteiset ideat, tukekaa toinen 

toistamme
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Mitä vuonna 2021 pitäisi tehdä? Mm.

• Varmistaa oman yrityksen taloudellinen kestävyys

– Tehdä liiketoimintaan muutoksia - vastata kysyntää

• Tuotteet, markkinointi, hinnoittelu, tapa toimia

– Opettaa matkailijat uudelleen ja uudella tavalla matkailemaan

– Hyödyntää tukia, palveluja, olla yhteydessä rahoittajiin

• Joustavuutta peruutusehtoihin, palveluihin, toimintaan

• Huomioida entistä paremmin asiakkaan toiveet ja tarpeet: pakettimatkoja, 

mökkiläiset, etätyöläiset, löydettävyys

• Ylläpitää terveysturvallisia käytäntöjä, kehittää niitä edelleen ja viestiä mm. 

näkyviin nettisivuilla, someen, mainoksiin

• Pitää jatkuvaa yhteyttä asiakkaisiin

– Kanta-asiakkaat, matkanjärjestäjät ja muut myyntikanavatahot

• Huolehtia omasta ja henkilökunnan hyvinvoinnista

– Yhteydenpito myös lomautettuihin työntekijöihin

• Olla valmis kv-markkinan avautumiseen 

• Muistaa uudenlainen tekeminen ja uudet asiakasryhmät
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Discover Muonio

www.discovermuonio.fi

IG: @discovermuonio

FB: DiscoverMuonio, Lapland

Youtube: Discover Muonio, Lapland

#discovermuonio #visitmuonio
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http://www.discovermuonio.fi/

