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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



Matkailijaryhmä: aktiivilomailijat

• Ulkoilma-aktiviteetit, tapahtumat, oma- ja 

sukulaisten mökki, kylpylät, ostokset, ravintolat

• Rantakohteet ja saaristo, kansallispuistot ja 

ulkoilualueet, hiihtokeskukset

• Matkustavat kaikkein eniten

• Syitä: Halu tukea kotimaista yrittäjyyttä, 

helppous, vastuullisuus ja ajansäästö

• Majoitus: Hotelli, hostelli, oma tai vuokramökki

• Tiedonhaku: Google, matkailuyritysten kotisivut, 

varaussivustot, painetut esitteet, nettikeskustelut

• Varaukset: Kohteen yrityssivut, Internetin 

varauspalvelut, kohteen aluesivut, paikan päältä 

palvelujen tarjoajilta
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• 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%

Lähde: TEM 14/2021



Kehittämistarpeita selvityksen mukaan
1. Kotimaan pakettimatkojen kehittäminen

• Erityisesti 25–34 vuotiaiden ja lapsiperheiden/aktiivilomailijat

• Pakettimatka on alusta, joka mahdollistaa yksilöllisen ja 

vastuullisen, mutta myös helpon ja turvallisen matkan 

2. Hintamielikuvan muuttaminen

• Ei hinnalla kilpailua vaan miten palvelun koettua arvoa 

voitaisiin nostaa ilman hinnannostoa, laatu

• Vanhempien ikäluokkien (yli 45 v) mielikuvissa selvästi 

kalliimpaa kuin nuorempien

3. Matkailupalveluita mökkeilijöille ja kyläilijöille 

• Tiedonvälityskanava?

4. Sähköisten markkinointi- ja myyntikanavien kehittäminen

• Näkyvyys ja löydettävyys googlessa ykkösjuttu!

5. Kotimaanmatkailun huomioarvon hyödyntäminen

• Panostukset vastuullisen kotimaanmatkailun ja lähimatkailun 

markkinointiin ja tuotekehitykseen

6. Etätyöntekijöiden palvelujen kehittäminen 



Kiinnostaako?

• 20.5.2021 Virtuaaliseen Meet Finland –

myyntitapahtumaan omien tuotteiden kokoaminen

– 2022-2023 tarjontaa pääosin

• Kestävän matkailun edistämiseksi yritysryhmähanke

• Juhannuksen tienoilla Muonion yötön yö tapahtuma (jos 

rajoitusten puitteissa mahdollista)
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Yritysten koronatukimuodot

• Miten olette kokeneet käytössä olleiden koronatukien 

hyödyn?

• Mitä tulevien tukipakettien laadinnassa pitäisi teidän 

näkökulmastanne huomioida?
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Koronaan liittyvää

• EU-yhteinen Digital Green Certificate

– tieto, jos henkilö olisi saanut koronarokotteen, toipunut taudista tai hän olisi vastikään 

saanut negatiivisen koronatestituloksen

– Suomessa valmisteltava ja Omakanta-palvelusta saatava sähköinen 

koronarokotustodistus tehdään yhteensopivaksi kanssa

• Maahantulon rajoituksia jatketaan 17.4. asti

• Etelä-Suomen AVI 17.3. tehnyt ns. massapäätöksen maahantulijoiden pakollisesta 

osallistumisesta terveystarkastukseen

– jokaisen riskimaista (yli 25/100 000) Helsingin satamien, Helsinki-Vantaan lentoaseman 

ja Vaalimaan rajanylityspaikan kautta maahan tulevan henkilön täytyy osallistua 

välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen

• voidaan ottaa koronavirustesti.

• henkilö voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty 

enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa

• henkilö esittää luotettavan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on 

alle puoli vuotta aikaa.
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• Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta 

muuttamisesta

– voitaisiin säätää epidemiologisesti tasolla kaksi oleville alueille nykyistä tiukempia 

rajoituksia ravitsemisliikkeiden aukiololle, anniskeluajoille sekä 

asiakaspaikkamäärille. Muutokset tulisivat voimaan viimeistään 29.3.2021 ja ne 

olisivat voimassa 30.6.2021 saakka.Esim. 

• asiakasmäärä voitaisiin laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä rajata jopa 

kolmasosaan normaalista.

• Anniskeluaika voitaisiin säätää päättymään jo kello 17 ja ravitsemisliikkeet 

suljettaviksi kello 18.  

• voitaisiin myös edellyttää pakollinen pöytävaraus ja rajoittaa esimerkiksi 

laulamista ja musiikin soittamista ravitsemisliikkeessä

• Hallitus esittää jatkoa väliaikaiseen lakiin, jolla on helpotettu ulosotossa 

olevien tilannetta koronavirusepidemian aikana

– muutosten voimassa olo 31.12.2021 saakka
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1. Varmista matkailijan 
digitaalinen ostopolku 
omissa kanavissasi 

2. Hyödynnä jakelukanavia
matkailupalveluiden 
näkyvyyden, 
löydettävyyden 
ja ostettavuuden 
kehittämiseen, mikäli 
tahdot oman 
myyntikanavan lisäksi 
matkailutuotteesi 
laajempaan jakeluun. 
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Jakelutiestrategia



Digitaalinen alueellinen yhteistyö

• Discover Muonion alueellinen sivusto näkyvyyskanavana (liikenteen ohjaus palveluntuottajan 
verkkosivulle): 

• Alueorganisaation ja palveluntuottajan tavoitellulle kohderyhmälle suunnitellut digitaalisesti 
muotoillut palvelut ja tuotteet löydettävissä alueellisilta sivuilta

• Liikenne ohjataan palveluntuottajan sivulle, missä matkailija voi ostaa palvelun digitaalisesti 
eli ostaa palvelun välittömästi verkkokaupasta.

• Myynnillinen alueorganisaatio (mikäli Discover Muonio tulevaisuudessa alueellinen jälleenmyyjä)
• Alueorganisaation ja palveluntuottajan tavoitellulle kohderyhmälle suunnitellut digitaalisesti 

muotoillut palvelut ja tuotteet ostettavissa alueelliselta verkkosivulta
• Digitaalinen tuotteistus, digitaalinen jakelu alueorganisaation ja palveluntuottajan alustojen 

kautta.
• Komissiopohjainen tai muilla tavoin toteutettu yhteistyö.

• Ristiinmyynti alueen yritysten kesken 
• Esimerkiksi digitaalisen myyntialustan B2B-yhteistyöominaisuuksilla (ristiinmyynti, kauppapaikka, 

Marketplace) tai muulla digitaalisella mallilla
• Jälleenmyyjälle (yleensä komissiollista) myyntiä liikenteenohjauksella, varaus-widgetin

upotuksella tai muulla vastaavanlaisella tavalla. Huom. mitä useammalla alueella sama tai 
valmiiden rajapintojen kautta yhteistyön mahdollistava myyntialusta, sitä sujuvampaa 
digitaalisen ristiinmyynnin kehittäminen on.

• Yhteistyötahoja esimerkiksi ohjelmapalvelut, majoitus, liikennöitsijät, ravintolat, vierailukohteet.
• Komissiopohjainen tai muilla tavoin toteutettu yhteistyö.

• Paikalliset matkanjärjestäjät ja incoming-toimistot: 
• Tuotteet ja palvelut suunniteltu tavoitellun kohderyhmän mukaisesti, digitaalinen tuotteistus, 

digitaalinen jakelu jälleenmyyjän ja palveluntuottajan alustojen kautta (tai incoming-toimistolle 
esim. tuotekortit digitaalisessa muodossa).

Digitaalisen myynnin jakelukanavat: 

Muonion alueen matkailuyritys vaihe 1
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Digitaalinen suoramyynti 

• Yrityksen oma myyntikanava omien tuotteiden ja palveluiden myyntiin. 

• Myyntialusta esimerkiksi Johku, Bókun, Joiku Booking, Sportum, Hotellinx. 

• Muut yrityksen myyntiä tukevat kanavat kuten Facebook & Instagram (linkitys omaan myyntikanavaan), Google 

My Business ja TripAdvisor näkyvyyskanavina.

• Resurssit viestintään ja markkinointiin (budjetti, osaaminen, aikaresurssi, toteutus)

• 100 % tulo itselle omien tuotteiden ja palveluiden myynnistä (ei komissioita jälleenmyyjille).

Valtakunnallinen yhteistyö 

• Visit Finland 

• DataHub > keskitetty yhteinen alusta suomalaisen matkailutiedon hallintaan ja jakamiseen eri kanaviin. 

(kehitysvaiheessa)

• Virtuaalimatkanjärjestäjätapaamiset.

• Yhteistyö muiden matkailualueiden / muiden alueiden matkailuyritysten kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö 

• OTA-kanava (online travel agency) näkyvyyden, löydettävyyden ja myynnin edistäjänä esimerkiksi 

• Booking Holdings – Priceline Group – booking.com (majoitus)

• TripAdvisor / Viator – tripadvisor.com, viator.com (elämykset ja aktiviteetit)

• Expedia.com (majoitus) > Hotels.com (majoitus)

• GetYourGuide (elämykset)

• AirBnB

• AirBnB Experiences

• Matkanjärjestäjäyhteistyö luotettavan, samankaltaiset arvot omistavan kumppanin kanssa.

• Tutustu: Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas / Visit Finland (pdf)
Visit Finland – Aapo Laiho

Digitaalisen myynnin jakelukanavat: 

Muonion alueen matkailuyritys vaihe 1.
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https://www.businessfinland.fi/498bfa/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2019/vf_kansainvalistymisopas_2019.pdf
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Seuraavat virtuaalikahvit 9.4. klo 13
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