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”Ennalta-arvaamaton on raskaampaa
kestää, ja odottamaton lisää
onnettomuuden taakkaa. Kaikille
kuolevaisille tuottaa eniten
kärsimystä se, mikä pääsee
yllättämään.
Minkään ei pitäisi olla meille
ennakoimatonta. Meidän pitäisi käydä
ajatuksissamme läpi ei vain sitä, mitä
tavallisesti tapahtuu, vaan myös sitä
mitä voi tapahtua.”
Stoalainen ©filosofi
Seneca
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S K E N A A R I O I D E N K O H TA L O N K Y S Y M Y K S E T

v

Miten globaali ja Suomen talous selviävät
koronapandemiasta?

v

Miten yritykset selviävät konkursseilta?

v

Millaista on kansainvälinen matkailu
koronapandemian aikana ja sen jälkeen?
Palaako matkailu entiselleen?

v

Mikä on lentoliikenteen tulevaisuus?

v

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Lapin säähän
ja vuodenaikoihin?

v

Vahvistuvatko vastuullisuustrendit
tulevaisuudessa ja miten se näkyy matkailussa?

v

Mitä uusia digitaalisia palveluita
matkailualalle tulee?

v

Mitä palveluita kuluttajat suosivat vuonna
2025?
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SKENAARIOPROSESSI
Vaihe 1

TYÖN FOKUS JA
TIEDONHANKINTA

Vaihe 2

SKENAARIOIDEN
KUVAUKSET

Vaihe 3

SKENAARIOIDEN
VAIKUTUKSET

”Kansainvälisen Pohjolan
platform”
Kohtalonkysymykset
Skenaariokysely

”Moniulotteinen kriisi”

Asiantuntijahaastattelut
Muutostekijöiden analyysi

”Euroopan
matkustusyhteisö”

Skenaarioiden vaikutukset
Lapin matkailuelinkeinoon
ja yrityksiin
Skenaarioista riippumattomat
välttämättömät
toimenpiteet

”Idän ehdoilla”
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SKENAARIOT
”Kansainvälisen
Pohjolan platform”
Ø Koronakriisin ratkaisu löytyy
kansainvälisestä yhteistyöstä.
Rokote saadaan tehokkaasti
markkinoille ja virus häviää.

”Idän ehdoilla”
Ø Kiinan tehokas valvonta- ja
jäljityskoneisto auttavat Kiinaa
selviytymään pandemian kanssa.
Kiinan poliittinen ja taloudellinen
valta kasvaa kriisin jälkeen.

Vahva
talouskasvu ja
yhteiset
koronakriisin
ratkaisut

Koronakriisi
vaivaa
yhteiskuntia
pitkään

”Euroopan
matkustusyhteisö”
Ø Euroopassa joustavat
rajoitustoimet ja yhteistyö
mahdollistavat elämän sujuvan
jatkumisen ”uudessa
normaalissa”.

”Moniulotteinen kriisi”
Ø

Koronapandemia jyllää useiden
vuosien ajan maailmassa.
Liikkuvuuden rajoittamisesta tulee
tavallinen ulkopoliittinen työkalu.
Rokotevastaisuus nostaa päätään
useilla alueilla.
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SKENAARIO 1

“Moniulotteinen kriisi”
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Koronatilanteen säilyessä epävakaana matkustusrajoitukset heikentävät
kansainvälistä matkailua useiden vuosien ajan. Matkailualalla nähdään
useita konkursseja ja alaa ei nähdä enää houkuttelevana työ- tai
koulutuspaikkana. Matkanjärjestäjä kenttä kapenee, kun taloudellisesti
vahvimmat toimijat ostavat kassakriisistä kärsiviä kilpailijoita.
Kuntien taloustilanne on heikentynyt ja julkisia palveluita joudutaan
supistamaan. Kaivosteollisuuden näkymät eivät heikkene oleellisesti,
mikä lisää uusien kaivoshankkeiden määrää Lapissa.

Lentoliikenne

Kansainvälisestä yhteistyöstä ei löydy ratkaisuja niin pandemian kuin
talouden ratkaisuun, mikä lisää blokkiutumista ja eripuraa myös EU:n
jäsenvaltioiden kesken.

Koronakriisi on ajanut lentoyhtiöitä
konkurssiin. Valtiot tukevat omia
lentoyhtiöitään, joskin vuorojen
määrä vähenee.

Matkailutrendit

Koronapandemia jatkuu useiden vuosien ajan ja viruksesta on nähty
useita, voimakkaita aaltoja. Talouden heikko kehitys, työttömyyden
kasvu, ostovoiman romahdus, julkisen talouden kriisi.

Lähimatkailu on jäänyt
koronarajoitusten myötä pysyväksi
trendiksi.

Ilmasto

MONIULOTTEINEN KRIISI

Teollisuuden hankkeita
priorisoidaan luonnon
monimuotoisuuden kustannuksella.
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“Vaellusryhmä karanteeniin Lapissa,
tartuntapiikkejä ympäri Suomea. THL
kommentoi koronarokotteen
sivuvaikutuksia.”
(Lehtiotsikko, 2025)
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SKENAARIO 2

“Idän ehdoilla”
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Suomi löytää itsensä tasapainoilemassa lännen ja idän välillä: valitako
solidaarisuus EU:ta kohtaan vai Aasian tarjoamat kasvumahdollisuudet?
Kiinalaisten investoinnit Lapin matkailuun lisääntyvät ja hotelleja siirtyy
kiinalaisomistukseen, jossa usein työskentelee kiinalaista työvoimaa.
Matkailun rahavirrat valuvat uhkaavasti Aasiaan suurten
matkanjärjestäjien myötä.
Lapin luonto uhkaa kuormittua eksponentiaalisesti kasvaneen
aasialaisen turismin myötä. Myös sosiaaliset kysymykset nousevat esiin
työvoiman olosuhteiden myötä.

Lentoliikenne

Eurooppa ja Yhdysvallat jäävät jälkeen talouskehityksessä, ja kiinalaista
pääomaa virtaa Eurooppaan. Muun muassa lentoyhtiöitä päätyy
kiinalaisomistukseen.

Lapin ja Aasian kohteiden välille
lanseerataan lisää yhteyksiä, joista
osa on täysin uusia (esim. Intia,
Indonesia). Finnair laajentaa idän
strategiaa.

Matkailutrendit

Maailma on elpynyt koronakriisistä Aasian ja erityisesti Kiinan
vetämänä. Kiina lanseeraa ensimmäisenä toimivan koronarokotteen ja
maan geopoliittinen painoarvo kasvaa.

Aasialaisia turisteja kiehtoo
arktinen eksotiikka ja Lappia
käytetään gatewayna
Pohjoismaiden kiertelyyn.

Ilmasto

IDÄN EHDOILLA

Ensimmäiset merkit
biodiversiteetin heikkenemisestä
hallitsemattoman turismin
johdosta.
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“Kiinalainen turistiryhmä eksyi
kansallispuistoon, etsinnät ohi. Ministeri
vetoaa matkailualan yhteisiin
pelisääntöihin - ohjeistusta
tarkennettava”
(Lehtiotsikko, 2025)
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SKENAARIO 3

“Euroopan matkustusyhteisö”
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Kotimainen talouskasvu jakautuu epätasaisesti ja kuluttajien ostovoima
polarisoituu. Työmarkkinat kehittyvät joustavampaan suuntaan, mikä
helpottaa työvoiman saatavuutta Lapissa.
Ympäristötietoisuuden ohjaamana myös suomalaiset valitsevat
kotimaan pakettimatkan ulkomaan lennon sijaan. Lappiin virtaa
turisteja erityisesti Euroopasta.

Lentoliikenne

EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet etenevät, kun
ilmastonmuutoksesta nähdään yhä enemmän konkreettisia merkkejä.
Euroopan ilmastorahasto ohjaa kehitystä ja kuluttajien arvoissa
korostuu kestävyys.

Lappiin lennetään Euroopasta
reittilennoilla ja chartereilla.
Nopeat varaukset ja selkeät
peruutusehdot.

Matkailutrendit

Euroopan integraatio syvenee muun maailman kärsiessä
epäjärjestyksestä. Pandemia on saatu hallintaan ja yhteiset
matkustusrajoitukset ovat helpottaneet matkailualaa pahimman
kriisivaiheen yli.

Matkailussa korostuu joustavuus ja
vastuullisuus. Sesongit sekoittuvat
ja matkustus tapahtuu silloin, kun
se on mahdollista.

Ilmasto

E U R O O PA N M AT K U S T U S Y H T E I S Ö

Merkkejä lumettomista talvista
alkaa näkyä ja sääolot muuttuvat
epävakaiksi. Etelä- ja KeskiEuroopan kesähelteet pahenevat

Ihmiset haluavat tehdä etätöitä lomakohteissa.
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“Euroopan kesälomakausi alkaa
ennätyshelteissä – yhä useampi turisti
valitsee tänäkin vuonna Pohjolan
viileyden. VR varautuu lisävaunuilla”
(Lehtiotsikko, 2025)
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SKENAARIO 4

“Kansainvälisen Pohjolan
platform”
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Isot kansainväliset alustatoimijat yhdistävät pienet toimijat omille
alustoilleen ja lisäävät merkittävästi rooliaan matkailualalla. Lappi joutuu
kilpailemaan alustoilla muiden matkakohteiden kanssa. Valta
asiakasvirran ohjautumisesta karkaa yhä kauemmaksi Lapin
matkailutoimijoiden hallinnasta.
Lapin infrastruktuuri kehittyy kohti Keski-Euroopan tyylistä logistista
verkkoa, mikä mahdollistaa turistien yksilöllisemmät matkareitit.
Kansainväliset matkailijat saapuvat eri kohteisiin omia reittejään pitkin.

Lentoliikenne

Kansainvälinen matkailu elpyy ja Pohjoisen kohteet kiinnostavat
luonnon ja uniikkiuden takia. Lapin ympärivuotisen matkailun määrä
kasvaa, joskin suomalaiset matkustavat mieluummin ulkomaille
koronarajoitusten jäädessä historiaan.

Lentoliikenne on palautunut
ennalleen koronapandemian
jälkeen. Ilmastokompensointi
yleistyy.

Matkailutrendit

Koronapandemia on saatu ratkaistua kansainvälisen yhteistyön avulla.
Talous elpyy ja työperäinen maahanmuutto lisääntyy, myös Lapissa.

Luonnon ja rauhan arvostus
vahvistuvat. Digitaaliset
vaatimukset kasvavat ja matka
järjestetään itsenäisesti alustan
kautta.

Ilmasto

KANSAINVÄLISEN POHJOLAN PLATFORM

Lapin luonto kohtaa
odottamattoman kriisin, joka uhkaa
heikentää alueen mainetta
turvallisena matkakohteena.
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“Tuoreet tilastot kertovat:
Kansainväliset IT-alustat syövät
keskimäärin 30% lappilaisen
matkailuyrittäjän liikevaihdosta”
(Lehtiotsikko, 2025)

17

© COPYRIGHT CAPFUL

CAPFUL
Eteläesplanadi 22 A (3 krs.)
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Puh. 010 281 3960
info@capful.fi

Capful Ltd

@capful_fi

© COPYRIGHT CAPFUL

