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Parhaillaan keskustellaan ja ollaan tekemässä 
päätöksistä

• Koronapandemian torjuntaan liittyvistä tiukemmista 
toimista ja tason kaksi käyttöönotosta tänään

• Mm. Lappi ohjataan otettavaksi heti käyttöön tason 
kaksi eli leviämisvaiheen tiukimmat rajoitukset

• Poikkeusolot ja ravintoloiden sulku 8.–28. maaliskuuta

• Hallituksella on valmius todeta koko maahan 
poikkeusolot

• Pääministeri keskustellut poikkeusolojen toteamisesta 
tasavallan presidentin kanssa. 

• Eduskuntaryhmät kokoontuvat keskustelemaan 
tilanteesta myöhemmin tänään

• Valtioneuvostolla on valmius päättää poikkeusoloihin 
siirtymisestä ensi viikolla

• Ravitsemisliikkeet ehdotetaan poikkeusoloissa 
suljettavaksi 8.–28. maaliskuuta, lukuun ottamatta 
perustason alueita. Ruuan ulosmyynti asiakkaille on 
kuitenkin sallittua.

• Odotetaan eduskunnassa 1 viikon käsittelyä

• Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee 
korvauspakettia ravitsemusalan yrityksille

• Laaja etätyö- ja 
kasvomaskisuositus

• Riskiryhmien suojaaminen

• Korkeakoulujen etäopetus

• Julkisten tilojen käytön 
rajoittaminen sekä sulkeminen 
(suositukset ja päätökset)

• Aikuisten 
ryhmäharrastustoiminnan 
keskeyttäminen (suositukset ja 
päätökset)

• Mahdolliset henkilöliikenteen 
matkustajamäärien rajoitukset

• Yli 6 hengen kokoontumisrajoitus

• Yli 6 hengen yksityistilaisuuksien 
välttäminen

• Kunnat ja kuntayhtymät tehostavat 
toimenpiteitään karanteenin ja 
eristyksen toteutumisen 
seurannassa



Koronapandemia supisti matkailijoiden kulutusta 

Suomessa yli 40 prosenttia vuonna 2020

• Kotimaanmatkailussa kaksi hyvin erilaista kehityskulkua:

– Vuokramökkien kysyntä kääntyi jyrkkään kasvuun toukokuussa, 

ja kehityskulku säilyi vuoden loppuun asti. 

– Hotelleissa kysynnän kehitys oli negatiivista maaliskuusta alkaen

– Muissa majoitusliikkeissä kysyntä lähti kasvuun heinäkuusta 

alkaen. 

– Ennakkoarvion mukaan kotimaanmatkailun kysyntä supistui noin 

20 prosenttia eli 1,7 miljardia euroa vuonna 2020.
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Suomalaisten matkailu

• Tilastokeskus - Suomalaisten matkailu

• Lappiin tehtiin syys-joulukuussa 710 000 lomamatkaa, n. 

10 % kaikista suomalaisten kotimaanmatkoista

– Vähän enemmän ns. ilmaismajoitukseen kuin maksulliseen 

majoitukseen

– 85 % omalla autolla
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http://tilastokeskus.fi/til/smat/2020/15/smat_2020_15_2021-02-23_tie_001_fi.html


Etunimi Sukunimi

Muonio tammikuu

Yhteensä -83,1 % 

kotimaiset -27,3 %, 

käyttöaste 15,9 %



Muonion pulssi
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Mistä Pallakselle saavutaan?



Mistä Muonioon saavutaan?



LME:n kysely: Lapin matkailuyritysten taloudellinen 

tilanne jatkuu vaikeana koko vuoden 2021

• Koko vuoden 2021 kokonaisasiakasmäärä romahtaa Lapin matkailuyrityksissä

– Vastaajista 59%:lla asiakasmäärä pienenee yli 50%. 

– Ulkomaalaisten asiakkaiden määrä 

• putoaa 65%:lla vastaajista yli 75%. 

• 83% ilmoitti ulkomaalaisten määrän putoavan 75-100% talvikaudella 2020-2021. 

– Seuraavan kerran merkittävämpiä määriä ulkomaisia asiakkaita ja tulovirtaa voidaan 

odottaa joulukuussa 2021

• Lähes 60% yrityksistä arvioi ettei niillä ole mahdollisuutta jatkaa toimintaansa yli 10 kk. 

– Ohjelmapalveluyritykset ovat kaikista vaikeimmassa tilanteessa

• vain 25% pystyy jatkamaan toimintaansa yli 10 kk, eli seuraavaan talvikauteen.

9 Etunimi Sukunimi 15.4.2021



10 Etunimi Sukunimi 15.4.2021

Visitfinland.com uudistuu
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Visti Finlandin DACH ja Ruotsi

• B2B myyntitilaisuuksia (online, 

offline, hybridi)

• Webinaarit, live striimit

• FAMit

• E-koulutus 

yhteistyökumppaneille alueiden 

tarjonnasta

• Uutiskirje 

yhteistyökumppaneille

• Myyntikäynnit

• TF ja BF yhteistoimia

• PR ja media 

• Imago ja taktiset kampanjat

• Yhteiset matkailun 

edistämiskampanjat

• SEA ja SEA kampanjat 

• SEI

• Aktiivinen some-

sisällöntuotanto ja maksettua 

some-mainontaa

• Uudistettu visitfinland-com 

sisältö
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Sopeutetut toimet: UK, Ranska, Venäjä ja Japani

• B2B myyntitilaisuuksia (online, 

offline, hybridi)

• Webinaarit, live striimit

• Joitakin FAMeja

• E-koulutus 

yhteistyökumppaneille alueiden 

tarjonnasta

• Uutiskirje 

yhteistyökumppaneille

• Myyntikäynnit TF&BF 

yhteistoimenpiteinä

• PR ja media aktiviteetit (puolella 

teholla)

• Rajatusti imago- ja taktisia 

toimia

• Rajatusti yhteisiä kampanjoita

• SEA (pienellä budjetilla)

• Orgaaninen some ja 

kampanjoita tukeva some-

mainonta

• Uudistettu visitfinland.com 

sisältö
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Ruotsi
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