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Lapin matkailun tunnuslukuja ennen 
koronakriisiä
• Matkailutulo 1,1 mrd euroa, josta 70% 

ulkomaalaisilta asiakkailta
• Matkailu on vientiä
• Kansainväliset yöpymiset 52%
• Talvimatkailu 2/3 koko vuoden liikevaihdosta
• Päämarkkinat Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja 

Alankomaat
• Työllistävyys 8.000-10.000 hlö
• Matkailuelinkeinon merkitys Lapissa: 

• 7,5% BKT:stä (koko maa 2,7%)
• 8,4% työvoimasta (koko maa 5,8%)



Yöpymiset Lapissa 2019-2021

Matkailuala on kärsinyt 
rajusti korona-kriisistä, 
kv-matkailu menetetty 
1,5 vuotta



Kunka paljon kansainvälisistä asiakkaista pystyitte korvaamaan
kotimaisilla asiakkailla talvikaudella 2020-2021?
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- Kotimaiset 
asiakkaat eivät 
korvanneet 
kansainvälisiä 
asiakkaita 
merkittävästi.

- Lähes puolella 
(45%) yrityksistä 
kotimaiset eivät 
korvanneet 
ollenkaan 
kansainvälisiä 
asiakkaita.

Kysely toteutettu 5/2021



Miltä taloudellinen tilanteenne näyttää vuoden 2021 loppuun saakka?
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Kassa ja liiketoiminnan tulot riittävät kuluihin

Tarvitsemme lisärahoitusta

Yritys on rahoituskelpoinen ja voi saada pankista lainaa
halutessaan

Oma pääoma pysyy positiivisena

Olemme hankkineet lisärahoitusta tai tehneet
rahoitusjärjetelyjä

Luottokelpoisuusluokituksemme (rating) on heikentynyt
merkittävästi

Leikkaamme tai olemme leikanneet kuluja

Myymme tai olemme myyneet omaisuutta

Vähennämme tai olemme vähentäneet henkilöstöä

Kustannustuki on auttanut meitä riittävästi

Tulemme tarvitsemaan kustannustukea vielä kevät-kesä-syksy
2021 aikana

Tilanteemme on vaikea, mutta sinnittelemme vielä

Kyllä
Ei

Kysely toteutettu 5/2021



Kuinka pitkään yrityksenne voi jatkaa toimintaa tämän hetken tietojen valossa?
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Emme selviä enää

Pärjäämme 1-2 kk

Pärjäämme 2-5 kk

Pärjäämme 5-10 kk

yli 10 kk

- Yritysten taloudellinen 
tilanne on tiukka

- 57% arvioi, ettei voi jatkaa 
toimintaa yli 10 kk 
tämänhetkisillä tiedoilla

Kysely toteutettu 5/2021



Työvoimapula
• Haaste: 

• Työvoimaa on siirtynyt toisille aloille ja paikkakunnille
• Työvoiman tarvetta on vaikea ennakoida muuttuvien matkustusrajoitusten 

takia
• Tarvitaan nopeaa elvytystä

• Lyhytkoulutuksia, joilla saadaan alalle uusia työntekijöitä
• Rekrytointiin ja perehdytykseen taloudellista tukea yrityksille
• Liikkuvuusavustuksen nosto ja laajentaminen tukemaan työn perässä 

muuttamista myös muille kuin työttömille. 
• Työasuntovähennys myös perheettömille, jotka työskentelevät kaukana 

vakituisen asunnon paikkakunnalla. 
• Kannustinloukkujen purkaminen
• Palkkatukea, jotta epävarmassa tilanteessa uskalletaan palkata tarpeeksi 

henkilöstöä. 
• Pidemmällä aikavälillä tulee kasvattaa työvoiman tarjontaa

• Koulutus
• Ulkomainen työvoima myös EU:n ulkopuolelta



Matkustuslinjaukset

• Haaste
• Suomi ollut pitkään suljettu vapaa-ajan matkustamiselta. 

Matkustuslinjaukset muuttuneet ja niistä on epätietoisuutta
• Eduskunta käsittelee maahantulon säännösten jatkamista 

31.12.2021 saakka
• EU- ja Schengen alueen ulkopuolella tärkeitä asiakasryhmiä, 

esim UK ja Israel. 
• Matkailulla ei ole varaa menettää toista talvisesonkia

• Ratkaisuehdotukset
• Ei tulisi jatkaa tartuntatautilain väliaikaisia maahantulon 

säännöksiä 15.10.2021 jälkeen. 
• Toisen testin vaatimus poistettava
• Ei pitäisi jatkaa ulkorajojen matkustusrajoituksia
• Kohdennettuna toimenpiteitä jos tilanne jossakin heikkenee



Kansainvälinen markkinointi ja 
myynti
• Haaste: 

• Kilpailu KV matkailumarkkinoilla on pandemian jälkeen entistä 
kovempi, Suomi on altavastaaja.

• Matkailu elpyy hitaasti 
• Saavutettavuus heikentynyt
• Matkailualan yrityksillä tiukka taloudellinen tilanne, joka ei 

mahdollista lisäpanostuksia markkinointiin ja myyntiin
• Elvytyskeinoja

• Suomi vahvasti näkyville KV markkinoilla. 
• Visit Finlandin budjetti tarvitsee vahvistusta erityisesti 

markkinointiin, ei pienentymistä 2022 eteenpäin. 
• Viestitään vahvasti ja selkeästi, että Suomeen saa taas matkustaa 

vapaa-ajan matkoille
• Alueiden myynnin ja markkinoinnin tukeminen



Tulevaisuuden suunnat

• Kysyntää on – Lappi kiinnostaa
• Turvallisuus
• Väljyys
• Luontomatkailu

• Epävarmuus vaivaa 
• Rajoitukset Suomessa ja lähtömaissa
• Uskaltavatko asiakkaat matkustaa?
• Epäselvyys rajoituksista
• Resurssit

• Jatkuuko kotimaisten vahva kiinnostus?
• Ympärivuotisuus



KIITOS !

nina.forsell@lme.fi
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