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Kuitenkin myönteisiä näkymiä

• Matkailu ei häviä, se tulee takaisin, jopa 

nopeammin kuin odotamme

– Ihmisten luontainen halu matkustaa 

ja kokea uutta säilyy

– Matkustetaan aluksi kotimaassa, 

lähellä kotia, lyhyempiä matkoja

• Neljän seinän sisällä olon myötä, jopa 

suurempi tarve matkustaa

• Taloudellisia haasteita kaikille, osa 

ajautuu jopa konkurssiin

• Markkinoiden ostovoima ja sen 

palautuminen

• Nykytiedon valossa alueemme 

matkailu, palautuisi

– Kotimaa lokakuu 2020

– KV-markkinat maaliskuu 2021

4 22.4.2020

• Rajoitukset ja virustilanne

• Pelko 

– voimakkuus ja vaikutus 

matkustuskäyttäytymiseen

• Lentoliikenteen palautuminen

• Markkinoiden ostovoima ja sen 

palautuminen 
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Pandemian myötä muuttuvat 
matkustuskäyttäytymisen trendit tukevat meitä

• Lähimarkkinoiden rooli kasvaa –
kotimaa, Ruotsi, Norja

• Luontomatkailu kasvaa entisestään

– Myös vaade vastuullisuudelle 
kasvaa

• Matkailu hiljaisissa/vähäruuhkaisissa 
kohteissa kasvaa

• Matkoista tulee merkityksellisempiä

• Virtuaalimatkailu kehittyy – tässä 
meillä parannettavaa

• Asiakkaat odottavat lisää joustavuutta 
liittyen varauksiin ja palveluihin –
pieninä toimijoina olemme ketteriä

• Turvallisuus: sis. hygienia – yleisesti 
hyvällä tasolla



Matkanjärjestäjien terveisiä
• Matkanjärjestäjäkentässä on vahva usko siihen, että 

Pohjoismaat tulevat kasvattamaan suosiotaan 

matkailijoiden keskuudessa Korona-ajan jälkeen.

• Brittimatkanjärjestäjät ovat ilmoittaneet, että varauksia on 

enemmän joululle kuin viime vuonna.
– Lentoyhtiöt mm. Easyjet, Ryanair ja TUI arvioivat aloittavansa lennot 

17.6.

• Matkailijoiden uskotaan yhä vahvemmin luottavan 

matkanjärjestäjiin tulevaisuudessa

• Saksa tulee olemaan tärkeä markkina Suomelle myös 

tulevaisuudessa

• Monet heistä valmistelevat jopa totuttua aikaisemmin 

tulevaa tuotantoa ja kaipaavat tietoa tuotteista ja hinnoista

• Matkailuyrityksiä uhkaa täydellinen katastrofi, jos 

koronakriisi venyy yli kesän ja lentoliikenne ei pääse 

elpymään.
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Lähde: Nordic Marketing 7.4.2020 ja UK Travel news



Miten edetä? 10 askelta

1. Pidä pää kylmänä ja toimi päämäärätietoisesti tähdäten vähintään muutaman 

kuukauden päähän. 

2. Selvitä mitä kuluja yrityksessäsi on supistettavissa. Tunnista oman yrityksesi kulu- ja 

tulorakenne. 

3. Jos olet supistanut henkilökuntaa tai joudut sen tekemään, varaudu ennakkoon 

siihen, millä resursseilla yritys pystyy toimimaan ja miten nopeasti saat henkilökuntaa 

tilanteen parantuessa

4. Ota yhteyttä oman pankkisi yhteyshenkilöösi ja selvitä/neuvottele tarvittaessa lainojen 

maksuerien siirroista, ja varmista näin yrityksesi käyttöpääoman riittävyys nyt ja 

lähikuukausien aikana.

5. Selvitä myös koronan vaikutukset yrityksesi pääasiakkaisiin kuten matkanjärjestäjiin 

ja yritysasiakkaisiin sekä tavarantoimittajiin.  Ryhdy toimenpiteisiin ja viestitä.

➢ Pidä matkanjärjestäjät tietoisina, jos päätätte pitää yrityksenne suljettuna joitakin jaksoja 

esim. kesällä 2020. Yhden yrityksen sulkeminen vaikuttaa heillä koko matkapakettiin

6. Hyödynnä julkisia tähän tilanteeseen tarjottuja tukipalveluja, joita tarjoavat mm. 

Finnvera, Business Finlandin, Lapin ELY-keskus, Muonion kunta ja TE-toimisto/KELA. 

7. Huolehdi henkilökuntasi ja omasta hyvinvoinnista, tarjoamalla ja osallistumalla esim. 

koulutukseen ja osallistamalla tulevan suunnitteluun

8. Mieti voisitko tarjota palvelujasi virtuaalisesti tai uudella tavalla
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Esimerkkejä

Suomalaiset cocktailbaarit löivät viisaat 

päänsä yhteen koronakriisissä ja 

lopputuloksena syntyi uudenlainen 

hanke:
• Baareissa myytävä tuote nimensä mukaisesti 

laatikko, joka sisältää valmiiksi esivalmisteltuja 

cocktaileja ilman alkoholia.

• Mukana tarvittavat hedelmät, yrtit sekä mikserit, 

myös jäitä.

• Jokainen mukana oleva baari jättää oman 

jälkensä pakettiin ja suunnittelee sisällön alusta 

lähtien itse. 

• Kuluttaja pääsee näin nauttimaan kotioloissa 

cocktaileista.

• Juomasekoituksiin voi itse lisätä alkoholia.

• https://www.remote-

tourism.com/about-the-

project
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https://www.remote-tourism.com/about-the-project


Hyväntekeväisyys, voucherien 

arvonnosto….
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Finnair



9. Viesti pääteemalla Aika unelmoida, matkaile myöhemmin ja ylläpidä 

asiakkuuksiasi  - ÄLÄ myy aggressiivisesti

• VisitMuonio Instagram

– Tavoite: saada lisää seuraajia, aktivoida eri ryhmät jakamaan omia kuviaan ja 

muistojaan ja sitä kautta edelleen lisätä Muonion tunnettuutta.

– Aktivoitu muoniolaisia nuoria jakamaan kuvia

– Aktivoimme asiakkaita jakamaan parhaat kuvat, muistot, tarinat ja ajankohdan Muonion 

lomaltaan yhteisillä hastageillä. Jaamme näitä edelleen visitmuonion sivulla.

• Facebook (Tunturi-Lappi) 

– jaetaan sekä ajankohtaista tietoa että mm. tietoa Lapista kuvatuista elokuvista, 

Muonion tarinoita, mutta myös unelmointiin sopivaa kuvamateriaalia.

• Visit Muonio-somekanavissa käytämme ja toivomme myös teidän käyttävän yhteisiä  

#hastagejä

• Kuvat, videot ja äänet

– Kaikkien kuvat käyttöön – lähettäkää minulle

– Hyödynnä mm. Sound of Lapland - materiaaleja, ääniä ja kappaleita
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10. Valmistaudu tulevaan

Ole valmis kun asiakkaat/matkailijat ovat valmiita tekemään päätöksiä

• päivitä omat strategiasi 
– Mikä on se ydin, mihin jatkossa haluat keskittyä?

– Tarvitaanko lisärahoitusta? Investointeja? Omistuspohjan laajennusta?

• päivitä omat toimintatapasi, erityisesti liittyen siivoukseen ja 

hygieniaan – valtteja myöhemmin

• uudista tuotteitasi, kehitä uusia: laatu, turvallisuus, terveellisyys ja 

kestävyys sekä ketteryys
– Tuotekortit kuntoon, jopa uusia tuotteita+

• uudista markkinointi- ja jakelukanavastrategiasi  - avainsana digi

• mieti uusia kumppanuuksia myös toimialarajojen ulkopuolelta.

• päivitä osaamistasi

• ole aktiivinen matkanjärjestäjien suuntaan ja lähetä heille uusia 

tuotteita ja laadukasta kuvamateriaalia.
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Olemme kaikki tässä yhdessä
➢ jaetaan parhaat käytännöt, yhteiset ideat, tuetaan toinen 

toistamme
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Muonion matkailustrategia 2020-2025

Luonnos

19.4.2020

Nina Vesterinen



Nykytilaa



363 200 lentomatkustajaa

Kittilän kentällä

Päämarkkinat

TOURISM

130 000 registeröityä

majoitusvuorokautta

66 % ulkomaisia

34 % kotimaisia

3,2 keskiviipymä

Käyttöaste 46,4 %

1760 petiä + 

1055 vapaa-ajanmökkiä

Matkailutulo 41,6 m€ 

Matkailutyöllisiä 236 htv

35 matkailualojen yritystä

Lähteet:  Visit Finland / Ruudolf 2020, Aluetalousvaikutukset, mäkkitilasto, yritystilasto, 

Muonion matkailufaktoja

~3% matkailun vuosikasvu

Pääkuukaudet: joulu-maaliskuu

561 200 käyntiä Pallas-Yllästunturin

kansallispuistossa
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Kilpailukykyanalyysiä (liikennevalot)
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Luminen Lumeton Välikaudet Koko vuosi

• Kaavoitettuja alueita, maankäyttö

• Reitistöjen kattavuus ja kuntoluokka- ja soveltuvuus käyttäjille

• Työvoima, saatavuus ja kohtaanto

• Työpaikkojen tarjonta

• Asunnot ympärivuoden ja sesongeille

• Matkailukysyntä

• Matkailun tuotetarjonta

• Selkeä segmentti ja jakelukanava

• Vastuullisuus

• Majoituskapasiteetti

• Digi-valmiudet

• Verkon kattavuus ja toimivuus

• Saavutettavuus

• Julkiset panostukset matkailuun, pitkäjänteiset resurssit

• Matkailun organisoituminen ja yhteistyö

• Turvallisuus (poliisi, pelastus)

• Terveyspalvelut



Muonion 

matkailun 

tulevaisuus
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Vuonna 2025 Muonio on

• Lapin vastuullisesti kasvuhaluisin ja onnellisin 

kansainvälinen matkailukohde 

kansallispuiston sydämessä. 

Visit Muonion missio

• Tehdä yhdessä pitkäjänteisesti yritysten ja 

toimijoiden kanssa Muoniota ympärivuotisesti 

halutuksi ja saavutettavaksi, tukea yhteisöä ja 

kehityshaluisia yrityksiä kasvamaan 

vastuullisesti
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Arvot

• Kestävyys

– Kehitämme ja edistämme matkailua vahvistaen myönteisiä ja vähentäen 

kielteisiä ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosio-kulttuurisia vaikutuksia.

• Aitous ja onnellisuus

– Yrityksemme työntekijöineen pysyvät aitoina, onnellisina ja toimivina. 

Aitous ja onnellisuus välittyy myös vieraillemme.

– Meille tullaan kylään.

– Paikalliset, muualta tulevat työntekijät, mökkiläiset sekä matkailijat ovat 

osa yhteisöämme.

– Yhdessä tekemällä olemme enemmän.

• Puhtaan luonnon ja ympäristön vaaliminen

– Toimimme vastuullisesti ja kehitämme toimintaympäristöämme, luontoa,  

huomioiden sen herkkyyden ja kantokyvyn.
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Muonion ainutlaatuiset myyntivaltit - USP

1. Puhdas mitattu ilma (raikas)

2. Kansallispuiston sydämessä

3. Monipuolinen luonto

• Kansallismaisema

• Tunturit ja kerot (22 tunturia ja keroa)

• Korkein kohta, missä voi katsoa aurinkoa

• Suuret järvialueet (225 järveä) 

• Kalaisat ja villit vedet

• Euroopan pisin vapaasti virtaava 

valjastamaton lohijoki

4. Luonnonilmiöt – 8 vuodenaikaa

• Kaamos – vuoden värikkäin aika – Polar Night 

Magic 

• Keskiyön aurinko

• Auringon laskut ja nousut

• Revontulien suuri todennäköisyys

• Lumivarmuus

5. Monipuolinen ohjattu aktiviteettitarjonta ympäri vuoden

6. Autenttisuus, aito, kylämäisyys 

7. Rauhallisuus ja hiljaisuus
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Kärkituotteet eri sesonkeina 

Luminen aika
❖ Poro-ohjelmat

❖ Revontuliohjelmat

❖ Moottorikelkkasafarit

❖ Lumikenkäretket

❖ Husky-ohjelmat

❖ Hiihtäminen eri muodoissa

Ympärivuotiset
❑ Hyvinvointipalvelut

❑ Sauna

❑ Paikalliseen kulttuuriin tutustuminen

❑ Ruokamatkailutuotteet

❑ Vaellus

❑ Tapahtumat
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Lumeton
o Patikointi

o Melonta

o Kalastus

o Paikalliset kulttuuripalvelut

o Pyöräily



Valitut markkinat ja kohderyhmät

Päämarkkinat

• Saksa, Ranska ja Iso-Britannia

• Kotimaa

2. Tason markkinat

• Hollanti ja Espanja sekä Belgia ja 

Sveitsi

Seurattavat markkinat

• USA, Japani, Venäjä ja Italia

Aktiiviset seikkailijat
• Nuorempia

• Matkustavat muita enemmin ystävien 

kanssa

• Eri aktiviteetit

• Some-kanavat

• Enemmän yksittäismatkailijoita

Luonnonihmeiden metsästäjät
• Vähän vanhempia + 50 v

• Matkustaa enimmäkseen kumppanin 

kanssa

• Kansallispuisto, revontulet, ohjatut 

aktiviteetit

• Netin matkahaut, instagram

Luonnon nautiskelijat
• Kaiken ikäisiä

• Rauhalliset luontokokemukset

• Netin matkahaut, blogit
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Strategiset tavoitteet vuoteen 2025

1. Vahvuuksia (rauha, aitous, puhtaus, paikallinen kulttuuri, 

luonto, kansallispuisto) tuotteistamalla ja rohkealla 

digitaalisuutta hyödyntävällä markkinoinnilla luomme lisää 

tunnettuutta ja vetovoimaisuutta

2. Toimivilla matkaketjuilla ja palveluiden digitaalisen 

saatavuuden kautta tarjoamme asiakaslähtöisen polun 

Muonioon ja sen elämyksiin.

3. Matkailun tukevaa toimintaympäristöä kestävästi 

kehittämällä, sis. osaavan ja hyvinvoivan työvoiman, 

varmistamme matkailumme kilpailukyvyn pitkällä tähtäimellä.

4. Kestävä kasvu tehdään ylpeästi yhdessä pitkäjänteisesti ja 

suunnitelmallisesti (yrittäjät, paikalliset, julkiset toimijat, 

yhdistykset) toimivan ekosysteemin avulla, arvojamme 

kunnioittaen.
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Vahvuudet

Tuotteet

Viestintä

Digi

Saavutettavuus

Toimintaympäristö

Osaavaa työvoimaa

Yhteistyö

Pitkäjänteisyys

Kestävä kasvu 



1. Tuotteistamisen ja markkinointiviestinnän tavoitteet

28

• Tuotteita tarjolla ympäri vuoden 

• Sekä omatoimisille että ryhmille

• Osittain paketoituina sekä täyspaketteina

• Puhdas ilma ja luonto tuotteistettu ja ostettavissa

• Paikallisia vahvuuksia ja tarinoita hyödynnetty entistä enemmän tuotteistamisessa

– Verkostotuotteita syntynyt, myös reittien ympärille

– Matkamuistoja 

• Tuotteet laadukkaita, turvallisia ja vastuullisia – asiakastyytyväisyys kasvanut kaikissa kohderyhmissä

– Hyödynnetty palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen työkaluja ja malleja

– Lisäksi digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia kuten VR:aa ja AR:aa

• Kansainvälisten ja kotimaisten matkailijoiden keskiviipymä on pidentynyt houkuttelevamman tuotetarjonnan 
myötä

• Ohikulkijoista, mm. Arctic Route bussimatkailijoista, yhä useampi yöpyy ja käyttää palveluja

• Markkinointiviestintää toteutetaan monikanavaisesti hyödyntäen uusia digitaalisuuden mahdollisuuksia

• Yhteisesti toteutetaan digimarkkinointia, erityisesti sosiaalisessa mediassa hyödyntäen paikallisia 

asukkaita sekä toteutetaan matkanjärjestävierailuja ja osallistutaan yhteiskampanjoihin

• Yrittäjien vastuulla 

• oman yrityksen markkinointi hyödyntäen yhteisesti sovittuja viestejä

• varsinaiset myynninedistämistoimet kuten myyntitilaisuuksiin osallistuminen

• Tuotteita myynnissä sekä valituilla matkanjärjestäjillä että yksittäismatkailijoiden suosimissa kanavissa



Määrällisiä tavoitteita ja mittareita 
Määrällisiä tavoitteita Nykytila (2017/2019) Tavoite 2025

Kansainvälisten matkailijoiden keskiviipymä pitenee 3,2 vrk 3,7 vrk

Kotimaisten matkailijoiden keskiviipymä pitenee 2,4 vrk 3 vrk

Rekisteröidyt yöpymiset kasvavat, 1-5 %/vuosi Kotimaiset 40 817 yötä

Ulkomaiset 79 865 yötä

Kotimaiset 51 000 yötä

Ulkomaiset 90 100 yötä

Matkailukulutus/matkailija/matka kasvaa (pohjaluvut Lapin 
tasolta)

Kotimaa: ilmaismajoitus 222 €, 

maksullinen majoitus 456 €

Ulkomaa 824 €

240 €

500 €

909 €

Matkailu on yhä ympärivuotisempaa – kuukausittaiset 
yöpymiset tasoittuneet

Ks. Kuvio seuraava sivu Kasvua erityisesti huhti- ja elo-

lokakuussa

Matkailun tulo (aluetalouteen) kasvaa 41,6 M€ 48 M€

Matkailun työllisten määrä Muoniossa kasvaa 236 htv 260 htv

Uusia yrityksiä syntyy monipuolistamaan ja uudistamaan 

nykyistä tarjontaa

35 

(TOL 55,56,79 ja 93) 40

Majoituskohteiden käyttöaste kasvaa (jos kapasiteetti ei 

lisäänny nykyisestä, jos kasvaa, luku pitää tarkentaa)

46,6 % 53 %

Huoneyön hinta nousee 181,30 220

Ympäristösertifioitujen kohteiden määrä kasvaa 0 8

Matkanjärjestäjäkaupan liikevaihto kasvaa 

ympärivuotisesti

? 10 %

Yksittäismatkailijan tuoman liikevaihdon määrä kasvaa 

ympärivuotisesti

? 25 %
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