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JOHDANTO
Osa 1
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JOHDANTO
Projektin lähtökohtia

MIKSI SKENAARIOTYÖ?
Vuosi 2020 osoittautui nopeasti
poikkeukselliseksi globaalin pandemian
sulkiessa yhteiskuntia ja rajoittaen
liikkumista. Erityisesti matkailu- ja
palveluelinkeinot ovat kärsineet kriisistä.
Skenaariotyön avulla on hahmotettu
erilaisia Lapin matkailun tulevaisuudenkuvia
ja polkuja Covid-19-kriiristä ulos. Miltä
uudet normaalit näyttävät? Mikä
palautuu ennalleen, onko jokin asia
muuttunut pysyvästi?
Skenaariot toimivat työkaluna koko
matkailuelinkeinon ekosysteemin
kehittämisessä, että yksittäisen yrityksen ja
matkailualueen oman toiminnan
kehittämisessä.

Skenaariot tarjoavat mielekkään tavan lähestyä Lapin matkailun toimintaympäristön
epävarmuuksia tilanteessa, jossa nykyhetken radikaalit muutokset vaikuttavat
tulevaisuuden kehityskulkuihin. Projektissa tunnistettiin Covid-19-kriisin tuoman uuden
tilanteen valossa, mitkä toimintaympäristön kehityskulut ovat voimistuneet kriisin
seurauksena ja mitkä puolestaan vaimentuneet. Skenaariotyössä pyrittiin haastamaan
avainhenkilöiden ja sidosryhmien nykyisiä ajattelutapoja ja luomaan skenaarioita, joissa
on hyvin erilaisia näkemyksiä Lapin matkailun toimintaympäristön kehittymisestä.
Skenaarioiden pohjalta on pyritty löytämään välttämättömiä toimenpiteitä, jotka
matkailuelinkeinotoimijoiden tulee tehdä riippumatta siitä, mikä skenaario
tulevaisuudessa toteutuu. Skenaarioista riippumattomien välttämättömien
toimenpiteiden lisäksi jokaisen skenaarion toteutumisen varalle on luotu
varautumissuunnitelma, jotka antavat suuntaa sille, mitä toimijoiden tulee painottaa, jos
maailma muuttuu tietyn skenaarion kaltaiseksi.

Projektin yhteydessä toteutimme sidosryhmäkyselyn ja kaksi sidosryhmätyöpajaa.
Kiitämme lämpimästi asiantuntijuudesta ja yhteistyöstä prosessin eri vaiheissa
näkemyksiään jakaneita organisaatioita ja tahoja. Skenaariotyö on tehty LME:n
toteuttamassa Lapin matkailun post-Covid-19-hankkeessa, joka on saanut Lapin liitolta
EAKR-rahoitusta.
Toivomme, että työstämme on hyötyä kaikkien organisaatioiden
tulevaisuuspohdinnoissa!
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SKENAARIOPROSESSI
Vaihe 1

TYÖN FOKUS JA
TIEDONHANKINTA

Vaihe 2

SKENAARIOIDEN
KUVAUKSET

Vaihe 3

SKENAARIOIDEN
VAIKUTUKSET

”Moniulotteinen kriisi”
Kohtalonkysymykset
Skenaariokysely

”Idän ehdoilla”

Asiantuntijahaastattelut
Muutostekijöiden analyysi

”Euroopan
matkustusyhteisö”

Skenaarioiden vaikutukset
Lapin matkailuelinkeinoon
ja yrityksiin
Skenaarioista riippumattomat
välttämättömät
toimenpiteet

”Kansainvälisen Pohjolan
platform”
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K O H TA L O N K Y S Y M Y K S E T

SKENAARIOIDEN KOHTALONKYSYMYKSET

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS
➢

Miten globaali ja Suomen talous selviävät koronapandemiasta?

➢

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

➢

Minkälaisia palveluita kuluttajat suosivat vuonna 2025?

2. LAPIN MATKAILUELINKEINON SELVIYTYMINEN
➢

Miten turvaamme matkailuyrittäjien selviytymisen
koronakriisissä ja sen jälkeen?

➢

Miten turvaamme kilpailukykyisen matkailuelinkeinon
kehityksen epävarmassa globaalissa toimintaympäristössä?
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SKENAARIOIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lapin alueen matkailuelinkeinotoimijat,
organisaatiot ja yritykset voivat hyödyntää
toimintaympäristön skenaarioita 2025 omaan
toimintaympäristöön tarkennettujen
skenaarioiden luomisessa.

Toimijan skenaariotyön
lähtökohdat
• Strateginen kysymys
• Tavoitteet, resursointi, jne.

Lisätiedonhankinta
• Nettikysely
• Haastattelut
• Aineistoanalyysit

Referenssiskenaariot

Strategiset analyysit
• Toimialan ja toimijan nykytilaanalyysit

• Lähtökohtana Lapin
matkailuelinkeinon
post-Covid 19 skenaariotyö

Tarkennetut skenaariot

Tarkentaminen toimijan
tilanteeseen

Tarkennettuja skenaarioita voidaan puolestaan
hyödyntää
• Nykystrategian kehittämisessä
• Varautumissuunnitelmien laatimisessa
• Strategisten vaihtoehtojen kehittämisessä sekä
riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa

• Johdon strategisen näkemyksen uudistamisessa
• Toimintaympäristön seurannan kehittämisessä ja
tehostamisessa

Toimijan
•
•
•
•

Uskomukset
Kohtalonkysymykset
Muutostekijät
Menestystekijät

• Toimijan tilanteeseen ja strategisiin
kysymyksiin räätälöidyt skenaariot

• Keskeiset logiikat
• Muutostekijät

Skenaarioiden vaikutukset
•
•
•
•
•

Mahdollisuudet ja riskit
Nykystrategian muutostarpeet
Välttämättömät toimenpiteet
Varautumissuunnitelmat
Toimintaympäristön seurannan
kehittäminen ja tehostaminen
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S K E N A A R I O T Y Ö N K O H TA L O N K Y S Y M Y K S E T J A
T O I M I N TAY M P Ä R I S T Ö N K E S K E I S E T
MUUTOSTEKIJÄT
Osa 2
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S K E N A A R I O T R A K E N N E T T I I N O S I S TA
KOKONAISUUKSIIN-MENETELMÄLLÄ
Lukuohje
Tässä osiossa on kuvattu skenaarioiden rakennusvaihe, itse
skenaariokuvaukset juonen vaiheineen sekä skenaarioiden
vaikutukset Lapin matkailulle.
Skenaarioiden työstö aloitettiin tunnistamalla keskeisiä
toimintaympäristön muutostekijöitä ja trendejä (s. 10-11). Näistä
tekijöistä on valittu jatkotyöstöön ne, joihin liittyy kaikista suurinta
epävarmuutta tulevaisuuden kehityksestä ja toisaalta ne, jotka
vaikuttavat eniten Lapin matkailuun. Keskeisimmät 10
epävarmuustekijää on koostettu tulevaisuustaulukkoon (s.12), jossa
kullekin tekijälle on rakennettu kolmesta neljään eri
kehitysvaihtoehtoa. Nämä vaihtoehdot kuvaavat sitä, millaisia
vaihtoehtoisia lopputulemia tekijällä voi olla vuonna 2025.
Tekijöitä yhdistelemällä on rakennettu erilaisia maailmoja
kuvaamaan vuotta 2025. Näistä työhön on valittu neljä
skenaariota, jotka on kuvattu laajan skenaariokuvauksen,
skenaarion juonen sekä matkailukuvauksen avulla. Näiden neljän
skenaarion muodostamiseen ja valintaan käytettiin hyväksi Capfulin
Scenario Builder työkalua.

Ohessa esiteltävät skenaariot ovat kuvauksia Lapin
matkailuelinkeinon ulkoisen toimintaympäristön mahdollisista ja
vaihtoehtoisista tulevaisuuksista vuoteen 2025. Niiden avulla ei
pyritä tulevaisuuden ennustamiseen vaan ajattelun ja
näkemyksellisyyden kehittämiseen.
Jokaiselle skenaariolle on kuvattu oma ”Matka Lappiin” kuvaus,
joka havainnollistaa esimerkin omaisesti skenaariolle tyypillisiä
matkailun elementtejä sekä kuluttajan ajatuksia.
Tarkoitus ei ole valita yhtä skenaariota muiden joukosta
asettamalla skenaarioita todennäköisyys- tai preferenssijärjestykseen, vaan tarkastella skenaarioiden muodostamaa
kokonaisuutta. Tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat
usein yhdistelmiä eri skenaarioista.
Skenaarioiden vaikutuksia pohdittiin projektin toisessa
työpajassa. Näistä keskusteluista on syntynyt skenaariokohtaiset
varautumissuunnitelmat ja Lapin matkailun post-Covid-19 tiekartta.
Skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat kuvaavat niitä
toimenpiteitä, joita tulisi harkita erityisesti silloin, kun kyseisen
skenaarion toteutumisesta näkyy merkkejä.
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S K E N A A R I O K Y S E LY S S Ä T U N N I S T E T T I I N
T O I M I N TAY M P Ä R I S T Ö N M U U T O S T E K I J Ö I T Ä
Lapin matkailun toimintaympäristö

POLIITTISET &
LAINSÄÄDÄNNÖLLISET
TEKIJÄT
• Maailmanpolitiikka
• Matkustamisen sääntely (kuten
rajapolitiikka)
• Verotus

TALOUS JA YHTEISKUNTA
Kansainvälinen talouskehitys
Kauppasodat
Suomen kilpailukyky
Kuluttajien ostovoima
Demografiset muutokset (ml. väestön
ikääntyminen, maahanmuutto)
• COVID-rokotteen saapuminen ja
toimivuus
• Mustat joutsenet (terrorismi,
pandemiat, luonnonkatastrofit)
•
•
•
•
•

SOSIAALISET TEKIJÄT
• Kestävyys- ja
vastuullisuusvaatimukset
• Lentomatkustamisen arvot
• Turvallisuuden ja puhtauden
painottuminen

LOGISTIIKKA
• Lentoliikenne
• Muut logistiset ketjut (esim.
infrastruktuuri, vuorot)

TEKNOLOGIAN KEHITYS
• Uudet teknologiat ja lohkoketjut

EKOLOGISET TEKIJÄT
• Ilmastonmuutos
• Lapin sääolot ja lumivarmuus

•
•
•
•
•

Kotimaanmatkailu
Lähimatkailu ja –tuotanto
Ympärivuotinen matkailu
Omatoimimatkailu
Elämyksellisyys

MATKAILUALAA KOSKEVAT
TEKIJÄT
• Työvoiman saatavuus
• Työvoiman osaamisen uudet
vaatimukset
• Varauskanavien muutos
• Matkanjärjestäjien tulevaisuus
• Matkustamisen hintataso
• Matkailun uusi ekosysteemi

KULUTTAMINEN
• Kuluttajakäyttäytyminen
• Kansainvälinen matkailu
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M U U T O S T E K I J Ä T J A K A U T U VAT
E P Ä VA R M U U S T E K I J Ö I H I N J A T R E N D E I H I N
Lapin matkailun post- COVID-19 skenaariot
10
Matkustamisen sääntely (kuten rajapolitiikka)

SUURI

Suomen kilpailukyky

Työvoiman osaamisen uudet vaatimukset
Yritysten tukipolitiikka

Ympärivuotinen matkailu

Mustat joutsenet (terrorismi, pandemiat,
luonnonkatastrofit)

8

Työvoiman saatavuus
Kansainvälinen matkailu

Turvallisuuden ja puhtauden painottuminen
Lentoliikenne

Muut logistiset ketjut

Verotus
Varauskanavien muutos
Kansainvälisen kaupan kehitys
Lähimatkailu ja -tuotanto
Virtuaalimatkailu
Maailmanpolitiikka
Matkustamisen hintataso
COVID-19 rokotteen
Uudet teknologiat ja lohkoketjut
Kotimaan matkailu
saapuminen ja toimivuus
Erilaiset matkailijaryhmät
Kuluttajien ostovoima
Kuluttajakäyttäytyminen

EPÄVARMUUS

Matkanjärjestäjien tulevaisuus

6

Kansainvälinen talouskehitys

Työperäinen matkailu

5

4

Sijoittajien kiinnostus matkailutoimialaan

Epävarmuudet ja epäjatkuvuudet

4

Työllisyystilanne

Elämyksellisyys

Kuluttajien vapaa-ajan määrä

Demografiset muutokset
Ilmastonmuutos

Capfulin lisäämät muutostekijät
muun tiedonhaun perusteella

PIENI

Kestävyys- ja
vastuullisuusvaatimukset
Globalisaatio

Omatoimimatkailu

Verkostoituminen (yritykset, toimijat,
tuotantoprosessit)
Lentomatkustamisen arvot

Trendit ja varmuudet

PIENI

Matkailun uusi ekosysteemi
Lapin sääolot ja lumivarmuus

5

6

8

10

SUURI

VAIKUTTAVUUS
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T U L E VA I S U U S TA U L U K K O

Keskeiset epävarmuustekijät kehitysvaihtoehtoineen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kansainvälinen
yhteistyö (ml.
pääoman liikkuvuus)

Suomen julkinen
talous
(ml. kuluttajien
ostovoima)

Työvoiman
saatavuus

Ilmasto ja luonnon
tila

Lentoliikenne

Infrastruktuuri ja
logistiikka

Kotimaan
matkailijoiden
matkailutrendit

Kansainvälisen
matkailun
rahavirrat

Kansainväliset
matkanjärjestäjät
ja jakelutiet

Matkailun
määrä Lapissa

Blokkiutuminen ja
protektionismi
Kriisiytyminen ja
matkustusrajoitukset
geopolitiikan
välineenä. Rokote
geopolitiikan
välineenä.

Taantuma
tai lama
Kuluttajien
käytettävissä olevat
tulot romahtavat
(korkea työttömyys,
säästäminen). Heikko
kuntatalous.

Työvoimaa virtaa
Osaavaa työvoimaa
löytyy melko hyvin
sesonkisen matkailun
tarpeisiin. Työperäinen
maahanmuutto lisää
työvoiman liikkuvuutta
kv-tasolla.

Lapin luonto
kestää kriisit
Lapissa säilyvät selkeät
vuodenajat lumisine
talvineen ja luonnon
tila on hyvä.

Lentoliikenne
sinnittelee
pandemian
runtelemana
Lappiin pääsee
reittilennoilla, mutta
yhteyksien määrä on
puolittunut.

Lapin infrastruktuuri
lentojen varassa
Lapin nähdään
selviävän lentoyhteyksien varassa.
Tiet rapistuvat ja junayhteydet vähentyvät.

Itsenäisen kotimaan
matkailun suosio jää
pysyväksi
Kuluttajat suosivat
kotimaan matkailua ja
paikallisia palveluita.
Maksuvalmius nousee.

Yksilölliset, uniikit
valinnat ja
matkailuratkaisut
Kansainväliset
matkailijat saapuvat
eri kohteisiin omia
reittejään pitkin. Hyvät
logistiikkaketjut ja
helppous korostuvat.

Muutaman
jättiläisen pelikenttä
Perinteinen
matkanjärjestäjä
kaatuu ja ala
konsolidoituu
muutamalle isolle
toimijalle.

Ympärivuotinen
matkailijoiden
määrän nousu
Ympärivuotinen
matkailu Lapissa
lisääntyy.

Kansainvälinen
yhteistyö tiivistyy

Talouden
korjausliike

Maiden rajat eivät estä
sairauksia, saasteita,
ilmastonmuutosta.
Vapaasti liikkuvat
hyödykkeet ja ihmiset.

Kuluttajien
käytettävissä olevat
tulot palaavat
ennalleen akuutin
kriisin jälkeen.

Työvoiman kato
Työvoima suuntautuu
muille alueille ja
toimialoille, kun
matkailun infra
menetetään
asiakaskadon myötä.
Alalle ei
kouluttauduta.

Lapin luonnon uhkat
tulevat ulkoa
Globaali ilmastokriisi
pahenee, sääolot
muuttuvat ja
lumettomat talvet
yleistyvät. Yritykset
keksivät innovatiivisia
ratkaisuja.

Paluu pandemiaa
edeltäneeseen
maailmaan
Lentoliikenne palautuu
lähes normaaliksi
verrattuna aikaan
ennen pandemiaa.

Laadukas tieinfra
itsenäiseen
matkailuun
Tieinfraan panostetaan
ja yksityisautoilu
lisääntyy (myös
yhteiskäyttöautoja).

Kotimaan paketti- ja
ryhmämatkat
Paketoidut kotimaan
matkat kiinnostavat –
helppous houkuttaa!
Suomalaiset ovat
valmiita maksamaan
elämyksistä.

Mieluummin
ryhmässä ja muiden
miettimänä
Pakettimatkat ovat
suosittuja: luotettavia,
helppoja ja
edullisempia!

”Amazon Travels”
yhdistää pienet
toimijat
Iso alustatoimija
yhdistää pienet pelurit
kätevästi kuluttajien
ulottuville.

Talvi- ja
kesäsesonkien
ylä- ja alamäkeä
Talvisesongin
matkailijamäärät
palaavat hyvälle
tasolle, kesäisin
hiljaisempaa.

Vahvistuva EU
sekavassa maailmassa
EU:n integraatio syvenee,
EU:n ulkopuolisessa
geopolitiikassa on
haasteita ja pääomien
saatavuus EU:n
ulkopuolelta
hankaloituu.

Kasvua –
mutta ei kaikille
Voimakas
polarisaatio kuluttajien
ostovoimassa
(työttömyys koettelee
tiettyjä toimialoja ja
työtehtäviä).

Kausittaiset haasteet
Kielitaitoisesta ja
osaavasta työvoimasta
on pulaa suosittuina
talvikausina, mutta
kesäkausille tekijöitä
riittää.

Luonnon kestävyys
uhattuna turismin
vuoksi
Lapin luonnon tila
heikkenee ja
biodiversiteetti on
uhattuna
ylikuormituksen takia.

Lentoyhteydet
paranevat
entisestään
Kansainväliset suorat
lennot, erityisesti
reittilennot lisääntyvät.

Lapin yhtenäinen
logistiikkaverkko
Lapin infrastruktuuri
kehittyy kohti KeskiEuroopan tyylistä eri
kulkuvälineet
yhdistävää verkkoa.
Junayhteyksiä ja
yhteistyötä muihin
Pohjoismaihin kanssa.

Ulkomaanmatkat
houkuttelevat
Kansainvälinen
matkailu palautuu pian
normaaliksi ja suomalaiset suuntaavat
matkabudjettinsa ulos
kotimaasta esim.
etelän lämpöön.

Hiljaisuudesta ja
luonnosta luksusta
Yhä kuumemmiksi
käyvien kohteiden
epäsuosio kirittää
Lapin kesämatkailua
talvimatkailun rinnalla.

Matkanjärjestäjien
uusi normaali
Matkanjärjestäjät
toipuvat kriisistä
innovatiivisin
konseptein.

Parin sesongin
tekohengitys ja
matkailun romahdus
Matkailijoiden määrä
kasvaa kotimaan
matkailun tukemana
pariksi sesongiksi,
jonka jälkeen jää
matalalle tasolle.

”Kokousta ja hiihdä”
Etätyö Lapissa
viehättää luonnon ja
aktiviteettien vuoksi.
Firmat ovat
kiinnostuneita
tarjoamaan
työntekijöilleen
etätyöpaketteja.

Lähimatkailu on
globaali trendi
Lappi liian
kaukainen kohde.

Idän dominanssi
Aasia toipuu kriisistä
länttä nopeammin.
Rokote Aasian
ehdoilla. Kiinalaista
pääomaa virtaa
Eurooppaan.

Luonnontilan
heikkeneminen
teollisuuden takia
(esim. liikahakkuut,
kaivostoiminta.)
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L A P I N M AT K A I L U N T O I M I N TAY M P Ä R I S T Ö N
SKENAARIOT
Osa 3

© COPYRIGHT CAPFUL

SKENAARIOT - TIIVISTELMÄ
Kansainvälisen Pohjolan
platform
Koronakriisin ratkaisu löytyy
kansainvälisestä yhteistyöstä.
Rokote saadaan tehokkaasti
markkinoille ja virus häviää.

Idän ehdoilla
➢ 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
➢ Euroopassa joustavat
rajoitustoimet ja yhteistyö
mahdollistavat elämän sujuvan
jatkumisen ”uudessa
normaalissa”.

Moniulotteinen kriisi
➢ 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

© COPYRIGHT CAPFUL

MONIULOTTEINEN KRIISI
Suomen talous ajautuu lamaan ja liikkuminen vaikeutuu

vähentävät kotimaisten matkailijoiden määrää Lappiin.

Koronapandemia jatkuu ja viruksesta nähdään yhä voimakkaampia ja
terveydelle vaarallisempia aaltoja, joita yritetään ratkoa hyvin erilaisin keinoin
maista riippuen. Sulkutoimenpiteet ja kansainvälisen kaupan epävarmuus
eskaloituvat globaaliksi taantumaksi, joka runtelee talouksia finanssikriisin
lailla. Kansainvälisestä yhteistyöstä ei löydy ratkaisijaa koronakriisiin ja myös
EU:n rivit rakoilevat jäsenmaiden ajautuessa kiistoihin unionin
elvytysratkaisuista. Kriittisyys EU:ta kohtaan lisääntyy ja muutama jäsenmaa
uhkaa erota unionista.

Talousahdingon myötä Lapin luonnon tila uhkaa heikentyä kuntien
priorisoidessa teollisuushankkeita heikon taloustilanteen pelastamiseksi.
Lapissa matkailun kannalta tehdään huonoja kaavoituspäätöksiä –
esimerkiksi kaivannais- ja metsäteollisuuden investoinnit menevät edelle
taloutta stimuloidessa. Investoinneista huolimatta Lappi ei kuitenkaan
houkuttele nuoria työpaikkana, vaan nuori ja kouluttautunut työvoima
hakeutuu ennemmin suurempiin kaupunkeihin.

Pandemian voimistuminen näkyy myös Suomessa, joka ajautuu pitkään
taantumaan. Lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden määrä kasvaa
rajusti etenkin aloilla, jotka ovat erityisen herkkiä pandemian tuomille
rajoitteille. Lomautusten ja kasvavan työttömyyden myötä kuluttajien
käytettävissä olevat tulot romahtavat ja ostovoima heikkenee. Suomen valtio
yrittää elvyttää taloutta, mikä lisää tieinfrainvestointeja muun muassa
Lappiin.

Huono taloustilanne Lapissa ja pienyritysten konkurssit johtavat
matkailutoimialan toimijakentän kaventumiseen. Toimialalla nähdään paljon
yrityskauppoja, toisaalta monen pienyrittäjän harkitessa toiminnan
lopettamista tai myymistä. Kansainvälisessä matkanjärjestäjäkentässä
tapahtuu konsolidaatiota, ja jäljelle jäävien toimijoiden neuvotteluvoima
kasvaa.

Lapin kuntien taloudet ovat kriisissä matkailun vähentyessä –
talouspäätökset kohdistuvat teollisuuteen
Heikko taloustilanne, sote-päätösten toimimattomuus ja matkustusrajoitteet iskevät erityisen voimakkaasti Lappiin. Matkustamisesta
voimakkaasti elävien lappilaisten kuntien taloudet heikkenevät
matkustusvirtojen tyrehtyessä ulkomailta.
Yhteisten matkustusrajoitusten puuttuessa ja yleisen epävarmuuden
vallitessa suurin osa kansainvälisistä turisteista jää oman maansa
lomakohteisiin. Suomessa kotimaiset matkailijat löytävät tiensä Lappiin
useamman sesongin aikana, mutta vähentyneestä turistivirrasta
heikentyneen matkailu- ja palveluinfran takia matkustuksen kokonaismäärät
ovat pieniä. Myös vähäluminen 2020-2021 talvi ja heikko kesäkausi

Matkailualan pienet toimijat katoavat ja ala konsolidoituu

Matkailualan heikko työtilanne ja yleinen matkustamisen väheneminen ovat
johtaneet myös matkailualalle kouluttautumisen vähenemiseen ja yhä
harvempi alalle kouluttanut on kiinnostunut matkailuyrittäjyydestä.

Lentoliikenne Lappiin on vähäistä – automatkailu kasvussa
Heikosta tilanteesta huolimatta lentoliikenne sinnittelee kriisissä valtioiden
tukiessa omia yhtiöitään. Reittilennot Lappiin säilyvät mutta vuorojen määrä
vähenee merkittävästi. Lentokenttiä pidetään kunnossa, mutta
matkustusmäärät vähenevät ulkomaalaisten matkustajavirtojen tyrehtyessä.
Lähimatkailu Pohjoismaihin henkilöautoilla ja junalla kasvattaa suosiotaan
Suomessa monien matkustellessa koronan rajoittamana lähialueilla
pidempien lomien sijasta. Suomalaiset mieltävät Pohjoismaat ja erityisesti
Lapin turvasatamaksi pandemian keskellä.
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•

•

•

•
•

•
•

•

•

Kriisi jatkuu

Ailahtelevat rajoitukset

Elvytystä ja eripuraa

Sosiaalisia ja poliittisia haasteita

2021

2022-2023

2024-2025

2025+

Toimivia rokotteita tai lääkkeitä
koronaan ei löydetä. Koronan
ennustetaan pitkittyvän, mikä luo
epävarmuutta talouteen.
Korona-aallot pysyvät säännöllisinä ja
terveydelle vaarallisina vielä vuoden
2021 ajan. Voimistunut korona johtaa
karanteeni- ja pandemiatoimenpiteiden tiukentumiseen.
Ihmisten mielialat laskevat ja
rajoituksia ei noudateta, mikä
kiihdyttää taudin etenemistä.
Perussuomalaiset saavuttavat
vaalivoiton kunnallisvaaleissa 2021.
Useat lomautusjaksot muuttuvat
Suomessa työttömyydeksi, ja
kuluttajien ostovoima heikkenee.
EU:n yhtenäisyys rakoilee maiden
asettaessa erilaisia koronatoimia.
Talvikausi 2020-21 on kotimaisten
turistien varassa. Matkailuyrittäjien ja
muiden pienyritysten konkurssit
kiihtyvät voimakkaista tukitoimista
huolimatta.
Vuosina 2021-2022 koettu
vähäluminen talvi ja huono kesä
vaikeuttavat matkailuyrittäjien arkea.
Tilauslentojen määrä Suomeen laskee
lentoliikenteen turbulenssin jatkuessa.

•

•

•

Matkailutulot laskevat ja matkailusta
elävien kuntien talous heikkenee
edelleen. Kuntien kulurakenteen
haasteet eivät ratkea sote-päätöksillä.
Konkurssiin menneet pienyrittäjät
heikentävät kuntien ja kaupunkien
taloutta entisestään. Kunnat joutuvat
supistamaan palveluitaan.
Konkurssit koettelevat erityisesti
matkailua. Matkailuyrittäjyyden asema
ja imago heikkenee koronakonkurssien
johdosta.

•

Valtio yrittää työllistää massatyöttömiä
infrastruktuuriprojekteilla.

•

Nationalismi ja protektionismi aatteina
nostavat päätään koronarajoitusten
turhauttamien ihmisten keskuudessa.
Syntynyt ääriliikehdintä ja vaikea
massatyöttömyys heikentävät
työvoimaolosuhteita.

•

Kansallisessa politiikassa konsensuksen
löytäminen vaikeutuu.

•

Lapissa matkailun kannalta tehdään
huonoja kaavoituspäätöksiä ja uusia
teollisuushankkeita suunnitellaan.

•

Brexit ei etene ja sopimukset ovat jäissä
– brittimatkailijoiden määrä Lapissa ja
muualla Euroopassa jää vähäiseksi. EU
ei kykene puuttumaan Puolan ja
Unkarin tilanteeseen.

•

•

•

Koronan luoman epävarmuuden myötä
matkailu on pysyvästi jäänyt
lähialueille. Suomalaiset matkustavat
yhä Lappiin, mutta palveluiden
kulutushalukkuus on vähäistä.
EU:n sisäiset ongelmat kasvavat
nationalismin lisääntyessä. Yhteisvastuu
jakaa jäsenmaiden kansalaisia ja Italia
uhkaa erota Euroopan unionista.
Unionin yhteisille elvytysratkaisuille ei
löydy kannatusta.
Suomen valtio velkaantuu
ennätysvauhtia valtion elvyttäessä
vahvasti mm. infrastruktuurihankkein.
Suomen valtio tukee Finnairia ja
reittilennot Suomen sisällä jatkuvat
joskin vuoroja vähennetään.

•

Suuret matkanjärjestäjät konsolidoivat
matkailumarkkinaa ostamalla
pienyrityksiä ja hotelli-infraa.
Skaalaedut korostuvat ja erilaisten
niche-palveluiden tuotanto vähenee.

•

Vuosittaiset konkurssit ovat laskeneet
matkailuliiketoiminnan kapasiteettia.
Lappiin ei saada matkailusopimuksia.

•

Lappiin käynnistetään merkittäviä
teollisuushankkeita ja alue kiinnostaa
erityisesti kaivannaisteollisuutta.

•

Jäsenmaa eroaa Euroopan unionista.
Kriittisyys EU:ta kohtaan lisääntyy.

•

Huoli Lapin luonnon tilasta kasvaa
kaivosteollisuuden lisääntyessä ja
kysymys politisoituu vahvasti.

•

Koronakriisin jälkeiset sosiaaliset
kriisit nousevat tapetille. Nuorison
syrjäytyminen ja päihdeongelmat
näkyvät tilastoissa.

•

Matkailualan koulutuksen suosio on
laskenut alan koetun epävarmuuden
vuoksi ja matkailun koulutuspaikkoja
joudutaan vähentämään.

•

Perinteisen palkkatyön arvostus
korostuu yrittäjyyden sijaan. Yhä
useampi haluaa turvata elantonsa.

•

Kuluttajien ostovoima on kehittynyt
heikosti käytettävissä olevien tulojen
laskiessa ja luottamus tulevaan on
matalalla. Hinta määrittää
kulutuspäätöksiä ja hintakilpailu
kovenee kaikkien palveluiden ja
hyödykkeiden kaupassa.

•

Maailmantalouden kasvu laahaa ja
deflaation uhka leijuu Euroopan
talouden yllä. Myös
matkailupalveluiden hintataso laskee.

17

© COPYRIGHT CAPFUL
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Keskeiset epävarmuustekijät kehitysvaihtoehtoineen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kansainvälinen
yhteistyö (ml.
pääoman liikkuvuus)

Suomen julkinen
talous
(ml. kuluttajien
ostovoima)

Työvoiman
saatavuus

Ilmasto ja luonnon
tila

Lentoliikenne

Infrastruktuuri ja
logistiikka

Kotimaan
matkailijoiden
matkailutrendit

Kansainvälisen
matkailun
rahavirrat

Kansainväliset
matkanjärjestäjät
ja jakelutiet

Matkailun
määrä Lapissa

Blokkiutuminen ja
protektionismi
Kriisiytyminen ja
matkustusrajoitukset
geopolitiikan
välineenä. Rokote
geopolitiikan
välineenä

Taantuma
tai lama
Kuluttajien
käytettävissä olevat
tulot romahtavat
(korkea työttömyys,
säästäminen). Heikko
kuntatalous

Työvoimaa virtaa
Osaavaa työvoimaa
löytyy melko hyvin
sesonkisen matkailun
tarpeisiin. Työperäinen
maahanmuutto lisää
työvoiman liikkuvuutta
kv-tasolla.

Lapin luonto
kestää kriisit
Lapissa säilyvät selkeät
vuodenajat lumisine
talvineen ja luonnon
tila on hyvä.

Lentoliikenne
sinnittelee
pandemian
runtelemana
Lappiin pääsee
reittilennoilla, mutta
yhteyksien määrä on
puolittunut.

Lapin infrastruktuuri
lentojen varassa
Lapin nähdään
selviävän lentoyhteyksien varassa.
Tiet rapistuvat ja junayhteydet vähentyvät.

Itsenäisen kotimaan
matkailun suosio jää
pysyväksi
Kuluttajat suosivat
kotimaan matkailua ja
paikallisia palveluita.
Maksuvalmius nousee.

Yksilölliset, uniikit
valinnat ja
matkailuratkaisut
Kansainväliset
matkailijat saapuvat
eri kohteisiin omia
reittejään pitkin. Hyvät
logistiikkaketjut ja
helppous korostuvat.

Muutaman
jättiläisen pelikenttä
Perinteinen
matkanjärjestäjä
kaatuu ja ala
konsolidoituu
muutamalle isolle
toimijalle.

Ympärivuotinen
matkailijoiden
määrän nousu
Ympärivuotinen
matkailu Lapissa
lisääntyy.

Kansainvälinen
yhteistyö tiivistyy

Talouden
korjausliike

Maiden rajat eivät estä
sairauksia, saasteita,
ilmastonmuutosta.
Vapaasti liikkuvat
hyödykkeet ja ihmiset.

Kuluttajien
käytettävissä olevat
tulot palaavat
ennalleen akuutin
kriisin jälkeen.

Työvoiman kato
Työvoima suuntautuu
muille alueille ja
toimialoille, kun
matkailun infra
menetetään
asiakaskadon myötä.
Alalle ei kouluttauduta

Lapin luonnon uhkat
tulevat ulkoa
Globaali ilmastokriisi
pahenee, sääolot
muuttuvat ja
lumettomat talvet
yleistyvät. Yritykset
keksivät innovatiivisia
ratkaisuja.

Paluu pandemiaa
edeltäneeseen
maailmaan
Lentoliikenne palautuu
lähes normaaliksi
verrattuna aikaan
ennen pandemiaa.

Laadukas tieinfra
itsenäiseen
matkailuun
Tieinfraan panostetaan
ja yksityisautoilu
lisääntyy (myös
yhteiskäyttöautoja).

Kotimaan paketti- ja
ryhmämatkat
Paketoidut kotimaan
matkat kiinnostavat –
helppous houkuttaa!
Suomalaiset ovat
valmiita maksamaan
elämyksistä.

Mieluummin
ryhmässä ja muiden
miettimänä
Pakettimatkat ovat
suosittuja: luotettavia,
helppoja ja
edullisempia!

”Amazon Travels”
yhdistää pienet
toimijat
Iso alustatoimija
yhdistää pienet pelurit
kätevästi kuluttajien
ulottuville.

Talvi- ja
kesäsesonkien
ylä- ja alamäkeä
Talvisesongin
matkailijamäärät
palaavat hyvälle
tasolle, kesäisin
hiljaisempaa.

Vahvistuva EU
sekavassa maailmassa
EU:n integraatio syvenee,
EU:n ulkopuolisessa
geopolitiikassa on
haasteita ja pääomien
saatavuus EU:n
ulkopuolelta
hankaloituu.

Kasvua –
mutta ei kaikille
Voimakas
polarisaatio kuluttajien
ostovoimassa
(työttömyys koettelee
tiettyjä toimialoja ja
työtehtäviä).

Kausittaiset haasteet
Kielitaitoisesta ja
osaavasta työvoimasta
on pulaa suosittuina
talvikausina, mutta
kesäkausille tekijöitä
riittää.

Luonnon kestävyys
uhattuna turismin
vuoksi
Lapin luonnon tila
heikkenee ja
biodiversiteetti on
uhattuna
ylikuormituksen takia.

Lentoyhteydet
paranevat
entisestään
Kansainväliset suorat
lennot, erityisesti
reittilennot lisääntyvät.

Lapin yhtenäinen
logistiikkaverkko
Lapin infrastruktuuri
kehittyy kohti KeskiEuroopan tyylistä eri
kulkuvälineet
yhdistävää verkkoa.
Junayhteyksiä ja
yhteistyötä muihin
Pohjoismaihin kanssa.

Ulkomaanmatkat
houkuttelevat
Kansainvälinen
matkailu palautuu pian
normaaliksi ja suomalaiset suuntaavat
matkabudjettinsa ulos
kotimaasta esim.
etelän lämpöön.

Hiljaisuudesta ja
luonnosta luksusta
Yhä kuumemmiksi
käyvien kohteiden
epäsuosio kirittää
Lapin kesämatkailua
talvimatkailun rinnalla.

Matkanjärjestäjien
uusi normaali
Matkanjärjestäjät
toipuvat kriisistä
innovatiivisin
konseptein.

Parin sesongin
tekohengitys ja
matkailun romahdus
Matkailijoiden määrä
kasvaa kotimaan
matkailun tukemana
pariksi sesongiksi,
jonka jälkeen jää
matalalle tasolle.

”Kokousta ja hiihdä”
Etätyö Lapissa
viehättää luonnon ja
aktiviteettien vuoksi.
Firmat ovat
kiinnostuneita
tarjoamaan
työntekijöilleen
etätyöpaketteja.

Lähimatkailu on
globaali trendi
Lappi liian
kaukainen kohde.

Idän dominanssi
Aasia toipuu kriisistä
länttä nopeammin.
Rokote Aasian
ehdoilla. Kiinalaista
pääomaa virtaa
Eurooppaan.

Luonnontilan
heikkeneminen
teollisuuden takia
(esim. liikahakkuut,
kaivostoiminta)

Koronapandemia jyllää
useiden vuosien ajan.
Protektionismi ja taantuma
vaikuttavat kuluttajien
käytettävissä oleviin tuloihin.
Lähimatkailu on suosiossa.
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Matka Lappiin – esimerkkikuvaus matkustamisesta skenaarion maailmassa
KOTIMAISIA
MATKAILIJOITA

HILLITTY JA KOTIMAINEN MATKAILIJA
• Koronatestejä tehdään jatkuvasti ja moni matkailija päätyy
saapumaan Lappiin omalla autollaan välttääkseen kontakteja
julkisissa kulkuneuvoissa. Lentoyhteyksien määrän väheneminen lisää
autoilua (myös matkailuautot), eivätkä uudet junahankkeet ole
edenneet kuin suunnitelmien tasolla.
• Suomalainen turisti suuntaa Lappiin retkeilemään ja hiihtämään,
ja myös muita pohjoismaalaisia nähdään Lapissa aktiviteettilomien
merkeissä. Ohjelmapalveluita käyttävät pienemmät ryhmät, mutta
tavallinen suomalainen perhe suuntaa suoraan kaupan kautta laduille.
• Vaihtelevat koronarajoitukset vaikuttavat ravintola- ja
tapahtumatoimintaan.
• Matkailutoimijoiden määrä on vähentynyt, mikä on supistanut
palvelutarjontaa. Suuret toimijat, kuten hiihtokeskukset ja
hotelliketjut vetävät matkailijoita. Yksityisyrittäjät ovat myyneet
toimintansa isoille ketjuille, ja kuluttajat saavat näitä palveluita ison
talon kautta.

MATKUSTAMINEN
MAITSE

YMPÄRIVUOTINEN
MATKAILU

PAKETTIMATKOJA

ITSENÄISTÄ
MATKAILUA

MATKUSTAMINEN
LENTÄEN

VAHVAT
SESONGIT
ULKOMAISIA
TURISTEJA

”Tänään sukset autoon ja ajomatka Lappiin kauan odotetulle mökkilomalle
perheen kanssa. Vuosi onkin ollut rankka lomautusten takia, joten rentoutuminen
hiihtoladuilla tulee tarpeeseen. Harmi, että perheen suosikki ravintola oli mennyt
konkurssiin, joten täytynee yhtenä iltana testata jotain uutta saman hintatason
paikkaa.”
- Sosiaalisen median päivitys

• Kuluttajat ostavat matkansa perinteisten myyntikanavien kautta
digitaalisuuden lisääntyessä maltillisesti, ja moni suosii varatessaan
tuttuja ja turvallisia kohteita.
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Moniulotteinen kriisi
KOTIMAISEN MATKAILIJAN HUOMIOIMINEN
• Tuotteiden muotoilu ja markkinointi kotimaisia matkailijoita
huomioiden. Ympärivuotisuuden lisääminen kotimaisen
matkailun avulla.
• Hintakampanjoilla mielikuviin vaikuttaminen, jotta kotimainen
turisti ei mieltäisi Lappia kalliiksi.
• Vaikuttamistyö kotimaisen matkailun porrastamiseen ja siten
kapasiteetin tasaisempaan jakautumiseen (esim. hiihtolomien
jaksotus).
PALUUMUUTON JA ETÄTYÖLÄISTEN HOUKUTTELU
• Asuinympäristön houkuttelevuuden turvaaminen.
• Peruspalveluiden ylläpito ja kehitys (mm. päivähoito,
harrastukset).
• Yritysyhteistyö etätyöpaketeissa ja etätyöpuitteiden luominen
(esim. toimivat nettiyhteydet ja työskentelypisteet mökkeihin).
SESONKITYÖN JA OPISKELUN YHDISTÄMISEN
MAHDOLLISUUDET
• Opiskelijoiden houkuttelussa markkinointia ja kohdennettua
viestintää. Oppilaitosyhteistyö joustavien ratkaisujen
hakemisessa.
• Edellytysten toteutus etäopiskelua varten (esim. toimivat
nettiyhteydet, sähköiset tenttimahdollisuudet).

• Sesonkityön ja opiskelun joustavampi yhdistäminen ja
kehittäminen.
PAREMMAT EDELLYTYKSET OMATOIMIMATKAILUUN
• Laajan palvelutarjonnan kohdentaminen omatoimimatkailijoille.
• Omatoimimatkailijan tarpeiden huomioiminen palveluita
suunniteltaessa (esim. erilaiset ohjeistukset digitaalisten
palveluiden avulla).
YKSITYISAUTOILUN EDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN
• Sähköautojen latausinfran edistäminen Lapissa.
• Caravan-infran kehittäminen.
• Erilaiset yhteiskäyttösovellukset autoilussa (vrt. Drive Now).
MARKKINOINNIN TUKI VAIKEASSA TALOUSTILANTEESSA
• Matkailualueen markkinoinnin ja edunvalvonnan ylläpito
vaikeasta tilanteesta huolimatta.
• Erityisesti pienempien kohteiden markkinoinnin tukeminen.
• Kohdennettu markkinointi eri majoitustarjoamapalveluiden
alustoilla (erityisesti kotimaan markkina huomioiden).
LENTOYHTEYKSIEN SÄILYTTÄMINEN
• Akuutin koronakriisin aikaisiin lentomääriin vaikuttaminen
edunvalvonnalla ja aktiivisilla keskusteluilla.
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IDÄN EHDOILLA
Maailma elpyy koronakriisistä Aasian ehdoilla
Tehokas kansalaisten valvonta ja rokotekehityksen edistysaskeleet
siivittävät Aasian Kiinan johdolla uuteen normaaliin ja talouden kasvuuralle. Euroopassa ja Yhdysvalloissa koronan jälkeiset talousvaikeudet
ovat merkittäviä ja talouskasvu jakautuu hyvin epätasaisesti. Työpaikkoja
ja osaamista häviää Aasiaan vakaamman toimintaympäristön perässä.
Kiinan painoarvo kansainvälisessä politiikassa kasvaa, kun sekä
Yhdysvallat ja EU kompastuvat sisäisiin ongelmiinsa kriisin ratkomisessa.
Suomi löytää itsensä uudesta kylmän sodan kaltaisesta tilanteesta,
painotellen lännen ja idän välillä. Solidaarisuus EU:n taloustalkoita
kohtaan ja Aasian talousalueen luomat elpymismahdollisuudet jakavat
kansaa ja poliitikkoja.

Kiinalaista pääomaa valuu Eurooppaan ja Lappiin
Euroopan potiessa koronan jälkeistä talouskriisiä, Kiinalle avautuu
mahdollisuuksia lisätä infrastruktuuri-investointeja Eurooppaan.
Kassakriiseistä kärsiviä yhtiöitä ja matkailualan toimijoita päätyy
kiinalaisomistukseen. Myös Lapissa kiinalaisomisteisuus lisääntyy
merkittävästi ja keskeisiin matkailukohteisiin syntyy kiinalaisten
omistamia ja suosimia hotelleja ja matkailupalveluita, joissa myös
työvoima on usein kiinalaista. Myös Lapin lentokenttiä laajennetaan
kasvaneen kysynnän myötä.

Lapin matkailusta tulee Suomen uusi Nokia
Vaikeassa taloustilanteessa Suomessa tehdään kaikki mahdollinen
työllisyyden pelastamiseksi, onnistuen siinä osittain. Ulkomaisen
pääoman rajoitteita poistetaan ja Suomen markkinointia kehitetään
aasialaisten turistien ja pääoman houkuttelemiseksi. Suomi vapauttaa
viisumipolitiikkaansa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia paitsi matkailulle,
mutta myös työvoiman liikkuvuudelle.

Lapissa matkailevat niin eksotiikkaa hakevat aasialaiset kuin
etätöitä tekevät suomalaiset
Aasialainen matkailija kaipaa Lapista elämyksiä ja luonnon eksotiikkaa.
Erityisesti kiinalaisturistit suosivat kiinalaisomisteisia palveluita. Lappiin
nousee perinteisten ravintoloiden rinnalle aasialaisia keittiöitä sekä
etnisiä ruokakauppoja. Lappiin avataan paljon uusia lentoyhteyksiä
erityisesti idän suuntaan. Aasialaisten lentoyhtiöiden osuus Lapin
liikennöinnistä on kasvussa, mutta myös Finnair laajentaa idän
reittivalikoimaa. Matkailussa talvisesonki on edelleen suosituin, mutta
myös kesällä Lappiin saavutaan raittiin ilman ja luonnon rauhan takia.
Aasialaiset turistit viettävät Lapissa pidemmän ajan kun yhä useammin
matkat yhdistyvät muihin Pohjoismaihin, joita varten Lapin lentokentät
toimivat gatewayna.
Työelämä on ottanut merkittävän digiloikan, minkä myötä yhä useampi
suomalainen on siirtynyt pysyvästi etätöihin. Etätöiden yleistyminen
mahdollistaa monipaikkaisen asumisen ja pidemmät oleilut Lapissa.
Suuret yritykset suosivat etätyöpaketteja henkilöstölleen ja Lapin
mökkikanta on yhä enemmän B2B käytössä.

Lapin luonnon tila uhkaa ylikuormittua turismin takia
Vahvan idän turismin kasvun myötä Lapin luonnon tila uhkaa heikentyä.
Yritysten ja palveluiden siirtyminen kiinalaisomistukseen ei lisää
työpaikkoja paikallisille kiinalaisten suosiessa omaa työvoimaa. Yhteisten
käytänteiden ja sääntöjen löytäminen alueiden toimijoiden välillä on
vaikeaa, mikä näkyy muun muassa kierrätyshaasteina, asiattomana
luonnossa liikkumisena sekä työvoiman majoituskysymyksissä. Lapin
houkuttelevuus työpaikkana suomalaisten silmin heikkenee epäselvän
tilanteen takia.
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IDÄN EHDOILLA
Epätasainen avautuminen

Suomi Oy:n pelastustalkoot

Aasialainen Lappi

Infrahankkeita ja uusia reittejä

2021

2022-2023

2024-2025

2025+

•

Koronakriisin toinen aalto jatkuu
talvikauden yli. Euroopassa ja
Yhdysvalloissa tartuntamäärät
ailahtelevat ja rajoitustoimia joudutaan
muuttamaan edestakaisin.

•

Kiinassa koronavirus pysyy tiukassa
kontrollissa testauksen ja terveys- ja
paikkatietoja seuraavan sovelluksen
kautta tehdyn valvonnan avulla. Kiina
avustaa muita koronakriisistä kärsiviä
maita mm. lääketarpeilla.

•

•

Aasia avautuu kansainväliselle
matkustamiselle keväällä 2021.
Aasialaiset turistit liikkuvat kuitenkin
omiin matkustuskupliin, joissa
työvoima ei vaihdu.
Yhdysvalloissa sekasorto jatkuu. Ja
presidentinvaalien vallanvaihto on
sekava. Koronatilanteen saaminen
hallintaan Yhdysvalloissa vaatii paljon
korjaustoimia ja maan työttömyys ehtii
kasvaa ennätyskorkeaksi.

•

Kiinalaiset investoinnit ulkomaille
lisääntyvät monen eurooppalaisen
yhtiön kärsiessä kassakriisissä.

•

Lapin talvikausi 2021 on pitkälti
kotimaisten matkailijoiden ylläpitämä,
mutta loppuvuodesta 2021 nähdään
vahvaa kysynnän kasvua Aasian
suunnalta.

•

Kiina on onnistunut luomaan merkittävän
kansainvälisen etulyöntiaseman omilla
rokotteilla, joita maa hyödyntää
diplomaattisena työkaluna.

•

Kiinan vaikuttaminen läntisiin medioihin
ja sosiaalisen median kanaviin lisääntyy
maan pyrkiessä lisäämään globaalia
painoarvoaan.

•

Uutta infrastruktuuria rakennetaan
Lappiin ennätysvauhtia kiinalaisen
pääoman turvin. Kiinnostus
raideinvestointeja kohtaan kasvaa.

•

Akuutin koronakriisin aikaiset
elvytysratkaisut otetaan tarkempaan
syyniin. Kansalaisten
läpinäkyvyysvaatimukset poliitikkoja
kohtaan kasvavat. Hallitukselta vaaditaan
talouskuria.

•

Suomi tasapainoilee idän ja lännen
välillä, kallistuen yhä vahvemmin idän
suuntaan talouskasvun toivossa. Suomen
suhteet Venäjälle paranevat.

•

Lapin lentoliikenne on vilkasta ja Lapin
lentokenttiä laajennetaan vastaamaan
kasvaneisiin lentomääriin.

•

•

Aasialaisen työvoiman määrä Lapissa
lisääntyy merkittävästi. Kiinalaisen
työvoiman kohtelu nousee
uutisotsikoihin ja ristiriitoja syntyy
Suomen työlainsäädännön kanssa.

Tilastot matkailun aluetaloudellisista
vaikutuksista Lapille alkavat kertomaan
karua kieltään: Matkailun liikevaihtoa
valuu yhä enemmän Aasiaan.

•

Maksamisen tavat ovat muuttuneet:
käteisen käyttö on koronan jälkeen
jäänyt olemattomiin, ja kiinalaisten
suosimat maksusovellukset kuten Alipay
ovat toiminnan jatkuvuuden edellytys.

•

Ensimmäiset merkit Lapin luonnon tilan
ylikuormittumisesta todetaan
tutkimuksissa. Biodiversiteetti heikkenee
ja luontopalveluiden käyttöä yritetään
suitsia yhteisin pelisäännöin, joihin kaikki
toimijat eivät kuitenkaan ole valmiita
sitoutumaan.

•

Matkailu on nostettu hallituspolitiikassa
keskeisimmäksi teollisuudenalaksi, osin
hyvityksenä koronakriisin aiheuttamista
vaikeuksista.

•

Kiina lanseeraa valvontasovelluksia myös
maan ulkopuolella ja sovellus rantautuu
turistien myötä myös Eurooppaan ja
Lappiin. Ristiriitoja syntyy länsimaiden
suosiessa vahvaa yksityisyyden suojaa.

•

Hallituspolitiikka siirtyy oikealle vuoden
2023 eduskuntavaaleissa. Yritysten ja
teollisuuden asemaa parannetaan.

•

Kiinalaiset investoinnit Euroopassa ja
Lapissa lisääntyvät. Suomessa
ulkomaisten investointien sääntelyä
lievennetään.

•

Lapin lentoyhteydet laajentuvat ja Finnair
muuttaa strategiaansa yhä vahvemmin
idän suuntaan. Aasialaiset lentoyhtiöt
lanseeraavat uusia reittejä Lapin
lentokentille, joka haastaa myös Finnairia.

•

Lapissa nähdään enenevissä määrin myös
muiden Aasian maiden (esim. Intia,
Indonesia) kasvavaa keskiluokkaa.
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T U L E VA I S U U S TA U L U K K O

Keskeiset epävarmuustekijät kehitysvaihtoehtoineen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kansainvälinen
yhteistyö (ml.
pääoman liikkuvuus)

Suomen julkinen
talous
(ml. kuluttajien
ostovoima)

Työvoiman
saatavuus

Ilmasto ja luonnon
tila

Lentoliikenne

Infrastruktuuri ja
logistiikka

Kotimaan
matkailijoiden
matkailutrendit

Kansainvälisen
matkailun
rahavirrat

Kansainväliset
matkanjärjestäjät
ja jakelutiet

Matkailun
määrä Lapissa

Blokkiutuminen ja
protektionismi
Kriisiytyminen ja
matkustusrajoitukset
geopolitiikan
välineenä. Rokote
geopolitiikan
välineenä

Taantuma
tai lama
Kuluttajien
käytettävissä olevat
tulot romahtavat
(korkea työttömyys,
säästäminen). Heikko
kuntatalous

Työvoimaa virtaa
Osaavaa työvoimaa
löytyy melko hyvin
sesonkisen matkailun
tarpeisiin. Työperäinen
maahanmuutto lisää
työvoiman liikkuvuutta
kv-tasolla.

Lapin luonto
kestää kriisit
Lapissa säilyvät selkeät
vuodenajat lumisine
talvineen ja luonnon
tila on hyvä.

Lentoliikenne
sinnittelee
pandemian
runtelemana
Lappiin pääsee
reittilennoilla, mutta
yhteyksien määrä on
puolittunut.

Lapin infrastruktuuri
lentojen varassa
Lapin nähdään
selviävän lentoyhteyksien varassa.
Tiet rapistuvat ja junayhteydet vähentyvät.

Itsenäisen kotimaan
matkailun suosio jää
pysyväksi
Kuluttajat suosivat
kotimaan matkailua ja
paikallisia palveluita.
Maksuvalmius nousee.

Yksilölliset, uniikit
valinnat ja
matkailuratkaisut
Kansainväliset
matkailijat saapuvat
eri kohteisiin omia
reittejään pitkin. Hyvät
logistiikkaketjut ja
helppous korostuvat.

Muutaman
jättiläisen pelikenttä
Perinteinen
matkanjärjestäjä
kaatuu ja ala
konsolidoituu
muutamalle isolle
toimijalle.

Ympärivuotinen
matkailijoiden
määrän nousu
Ympärivuotinen
matkailu Lapissa
lisääntyy.

Kansainvälinen
yhteistyö tiivistyy

Talouden
korjausliike

Maiden rajat eivät estä
sairauksia, saasteita,
ilmastonmuutosta.
Vapaasti liikkuvat
hyödykkeet ja ihmiset.

Kuluttajien
käytettävissä olevat
tulot palaavat
ennalleen akuutin
kriisin jälkeen.

Työvoiman kato
Työvoima suuntautuu
muille alueille ja
toimialoille, kun
matkailun infra
menetetään
asiakaskadon myötä.
Alalle ei kouluttauduta

Lapin luonnon uhkat
tulevat ulkoa
Globaali ilmastokriisi
pahenee, sääolot
muuttuvat ja
lumettomat talvet
yleistyvät. Yritykset
keksivät innovatiivisia
ratkaisuja.

Paluu pandemiaa
edeltäneeseen
maailmaan
Lentoliikenne palautuu
lähes normaaliksi
verrattuna aikaan
ennen pandemiaa.

Laadukas tieinfra
itsenäiseen
matkailuun
Tieinfraan panostetaan
ja yksityisautoilu
lisääntyy (myös
yhteiskäyttöautoja).

Kotimaan paketti- ja
ryhmämatkat
Paketoidut kotimaan
matkat kiinnostavat –
helppous houkuttaa!
Suomalaiset ovat
valmiita maksamaan
elämyksistä.

Mieluummin
ryhmässä ja muiden
miettimänä
Pakettimatkat ovat
suosittuja: luotettavia,
helppoja ja
edullisempia!

”Amazon Travels”
yhdistää pienet
toimijat
Iso alustatoimija
yhdistää pienet pelurit
kätevästi kuluttajien
ulottuville.

Talvi- ja
kesäsesonkien
ylä- ja alamäkeä
Talvisesongin
matkailijamäärät
palaavat hyvälle
tasolle, kesäisin
hiljaisempaa.

Vahvistuva EU
sekavassa maailmassa
EU:n integraatio syvenee,
EU:n ulkopuolisessa
geopolitiikassa on
haasteita ja pääomien
saatavuus EU:n
ulkopuolelta
hankaloituu.

Kasvua –
mutta ei kaikille
Voimakas
polarisaatio kuluttajien
ostovoimassa
(työttömyys koettelee
tiettyjä toimialoja ja
työtehtäviä).

Kausittaiset haasteet
Kielitaitoisesta ja
osaavasta työvoimasta
on pulaa suosittuina
talvikausina, mutta
kesäkausille tekijöitä
riittää.

Luonnon kestävyys
uhattuna turismin
vuoksi
Lapin luonnon tila
heikkenee ja
biodiversiteetti on
uhattuna
ylikuormituksen takia.

Lentoyhteydet
paranevat
entisestään
Kansainväliset suorat
lennot, erityisesti
reittilennot lisääntyvät.

Lapin yhtenäinen
logistiikkaverkko
Lapin infrastruktuuri
kehittyy kohti KeskiEuroopan tyylistä eri
kulkuvälineet
yhdistävää verkkoa.
Junayhteyksiä ja
yhteistyötä muihin
Pohjoismaihin kanssa.

Ulkomaanmatkat
houkuttelevat
Kansainvälinen
matkailu palautuu pian
normaaliksi ja suomalaiset suuntaavat
matkabudjettinsa ulos
kotimaasta esim.
etelän lämpöön.

Hiljaisuudesta ja
luonnosta luksusta
Yhä kuumemmiksi
käyvien kohteiden
epäsuosio kirittää
Lapin kesämatkailua
talvimatkailun rinnalla.

Matkanjärjestäjien
uusi normaali
Matkanjärjestäjät
toipuvat kriisistä
innovatiivisin
konseptein.

Parin sesongin
tekohengitys ja
matkailun romahdus
Matkailijoiden määrä
kasvaa kotimaan
matkailun tukemana
pariksi sesongiksi,
jonka jälkeen jää
matalalle tasolle.

”Kokousta ja hiihdä”
Etätyö Lapissa
viehättää luonnon ja
aktiviteettien vuoksi.
Firmat ovat
kiinnostuneita
tarjoamaan
työntekijöilleen
etätyöpaketteja.

Lähimatkailu on
globaali trendi
Lappi liian
kaukainen kohde.

Idän dominanssi
Aasia toipuu kriisistä
länttä nopeammin.
Rokote Aasian
ehdoilla. Kiinalaista
pääomaa virtaa
Eurooppaan.

Luonnontilan
heikkeneminen
teollisuuden takia
(esim. liikahakkuut,
kaivostoiminta)

Aasia toipuu länsimaita
nopeammin, talouskasvu
jakautuu epätasaisesti.
Matkailun toimiala
konsolidoituu ja Lapin
sesonkisuus jatkuu.
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IDÄN EHDOILLA
Matka Lappiin – esimerkkikuvaus matkustamisesta skenaarion maailmassa
KOTIMAISIA
MATKAILIJOITA

ELÄMYKSIÄ SHOPPAILEVA KAUKOMATKAILIJA
• Lapin matkailukohteisiin nousee kiinalaisten omistamia ja
suosimia hotelleja ja matkailupalveluita. Näissä kohteissa myös
työvoima on usein kiinalaista. Kasvava osa Lapin matkailun
liikevaihdosta valuu Aasiaan.
• Aasialainen matkailija etsii Lapista luonnon rauhaa, eksotiikkaa
ja elämyksiä. Ohjelmapalveluiden kysyntä kasvaa. Talvisesonki on
suosituin, mutta myös kesämatkailu kasvaa.
• Perinteisten ravintoloiden ja palveluiden rinnalle syntyy
aasialaiseen makuun muokattuja vaihtoehtoja.
• Lappiin saavutaan lentäen, yhä useammin aasialaisen lentoyhtiön
kyydissä. Lapissa viihdytään aiempaa pidempään ja moni yhdistää
matkaansa muita Pohjoismaita.
• Kasvava aasialainen massaturismi johtaa kiistoihin: luonnon tila
uhkaa heikentyä ja yhteisten pelisääntöjen löytämisessä paikallisten
kanssa on haasteita.

MATKUSTAMINEN
MAITSE

YMPÄRIVUOTINEN
MATKAILU

PAKETTIMATKOJA

ITSENÄISTÄ
MATKAILUA

MATKUSTAMINEN
LENTÄEN

VAHVAT
SESONGIT
ULKOMAISIA
TURISTEJA

”Nyt suunta kohti Lappia uudenvuoden viettoon. Haluan nähdä lunta ja
revontulia. Aiomme käydä huskyajelulla ja katsomassa joulupukkia. Yövymme
kiinalaisessa hotellissa, mukava tietää, että lapset saavat tuttua ruokaa. Vietämme
Lapissa viikon ja sen jälkeen käymme vielä Kööpenhaminassa.”
- Sosiaalisen median päivitys

• Suomalaisia Lappiin vetää mukavat olosuhteet etätöiden
tekemiseen. Osa Lapin kohteista on saanut maineen kiinalaisten
puuhamaana, mikä on saanut kotimaiset matkailijat välttämään näitä
kohteita.
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S K E N A A R I O K O H TA I N E N VA R A U T U M I S S U U N N I T E L M A
Idän ehdoilla

TAHTOTILAN MUODOSTAMINEN AASIAN OSALTA

YMPÄRIVUOTISUUDEN RAKENTAMINEN

• Tavoitellun kasvun hahmottaminen Aasian osalta. Laadun ja
volyymin painotukset.
• Riittävän kapasiteetin varmistaminen aggressiivista Aasian kasvua
varten.
• Uusien kohderyhmien tunnistaminen sekä kysynnän ja markkinan
luominen tuotteistamisella (esim. aasialaiset indismatkailijat).
• Tahtotilan ja käytänteiden miettiminen aasialaista pääomaa varten
(esim. rahoitussuunnitelmien kautta ennakointi).

• Eri kohderyhmien huomioiminen eri vuodenaikoina. Kohteiden
profiloiminen ympärivuotisuuden mukaan eri kärjillä – kapasiteetin
täysimittainen hyödyntäminen.
• Pohjoisen parempi tuotteistus selkeäksi kokonaisuudeksi.
Aasialaisten turistien kiertomatkojen rakentaminen, joissa Lappi
toimii gatewayna.
• Lappilaisen arjen tuotteistaminen aasialaisia varten (esim.
koulutusmatkailu).

SAAVUTETTAVUUDEN KEHITTÄMINEN

EDUNVALVONNAN KANSAINVÄLISYYS

• Joustavuuden lisääminen valtioiden välisiin lentosopimuksiin.
• Helsingin gateway-roolin rinnalle suorien lentoyhteyksien
rakentaminen Lappiin.
• Lentoyhtiöiden yhteistyö ja hinnoittelu. Lentoliikenteen
kytkeminen osaksi logistista verkkoa (mm. sujuvat jatkoyhteydet
kohteisiin).
• Raideyhteyksiin panostaminen, myös aasialaiset turistit haluavat
suosia raiteita (vrt. Sveitsin Alpit).
• Linja-autoyhteyksien ja –verkkojen kehittäminen.
• Saavutettavuuden huomioiminen myös ryhmämatkojen
ulkopuolella (mm. vuokra-autot, linja-autot ja kutsutaksit).

• Aasialaista kulttuuria ja kielitaitoa omaavan työvoiman
hankkiminen tai nykyisten työntekijöiden kouluttaminen.
• Lapland Academy: mahdollisuus opiskella eri kielillä (esim. kiina)
Lapin alueen kulttuurista, luonnosta ja työturvallisuudesta.
• Viisumikäytänteiden jouhevoittaminen tukemaan kansainvälisen
työvoiman pääsyä Lappiin.
• Kestävyysnäkökulmasta viestiminen ja toimijoiden yhteisten
pelisääntöjen vahvempi koordinointi.
• Toiminnan pitkän tähtäimen varmistaminen ja yhteinen
strategiatyöskentely toimijoiden kesken. Kriisinkestävyyden
lisääminen.
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SKENAARIO 3
Euroopan matkustusyhteisö
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E U R O O PA N M AT K U S T U S Y H T E I S Ö
Euroopan integraatio syvenee epävarmassa globaalissa
toimintaympäristössä

Matkailun trendit ja matkanjärjestäminen

Matkustamisesta tulee epävarmojen olosuhteiden pakosta hyvin
joustavaa ja varauksia tehdään lyhyemmällä aikajänteellä. Sesongit
sekoittuvat ja matkustaminen tapahtuu silloin kun se on mahdollista.
Matkustajien määrän ennustamisesta tulee yhä haastavampaa ja myös
yrittäjien on kehitettävä uusia joustavampia liiketoimintamalleja.
Suomalaiset valitsevat yhä useammin kotimaan paketti- ja ryhmämatkoja
niiden helppouden ja turvallisuuden tunnun vuoksi. Suomalaiset ovat
valmiita myös maksamaan näistä elämyksistä. Matkailu tapahtuu
kuitenkin edelleen usein omilla autoilla, minkä joustavat pakettimatkat
mahdollistavat. Matkanjärjestäjät mukautuvat uuteen tilanteeseen
kehittäessään innovatiivisia ratkaisuja.
Hiljaisuus ja luonto ovat globaalien matkailutrendien luksusta. Yhä
kuumemmiksi käyvien etelän lomakohteiden epäsuosio kirittää Lapin
kesämatkailua muiden sesonkien rinnalla ja turismin ympärivuotisuus
lisääntyy. Erityisesti eurooppalaiset hakeutuvat yhä useammin arktiselle
alueelle lomailemaan. Matkustusrajoitukset häiritsevät edelleen
Globaalin ilmastokriisin eteneminen jatkuu
globaaleja turistiliikkeitä ja erityisesti aasialaisille turisteille pyritään
Globaalin ilmastokriisin eteneminen jatkuu, jolloin uhat Lapin luonnolle
tarjoamaan virtuaalisia matkailukokemuksia vaihtoehtona fyysiselle
tulevat ulkoa. Merkkejä lumettomista talvista alkaa näkyä ja sääolot
matkailulle. Hiljaisuuden ja luontoarvojen kokeminen digitaalisesti on
muuttuvat epävakaiksi. Etelä- ja Keski-Euroopan kesähelteet pahenevat ja kehittynyt hurjasti ja myös paikasta riippumaton matkailupalveluiden
Pohjoismaat alkavat houkutella kesäisin yhä enemmän matkailijoita.
tuottaminen on lisääntynyt.
EU:n integraatio syvenee muun maailman ollessa epäjärjestyksessä.
Pandemia on saatu Euroopassa hallintaan muuta maailmaa paremmin ja
eläminen kausittaisten/osittaisten rajoitusten ja turvavälien kanssa on
normalisoitunut. EU:n ulkopolitiikkaan tuovat haasteita heikkenevät
suhteet sekä Yhdysvaltoihin että Kiinaan ja pääomien saatavuus EU:n
ulkopuolelta hankaloituu. Globaali toimintaympäristö on edelleen
epävakaa ja EU:n ulkorajat ovat osittain kiinni matkailijoilta.
Sisämarkkinoiden merkitys korostuu.
Eurooppa pyrkii edelleen kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiinsa
maailman sekavasta sopimisesta ja globaalin tahtotilan puuttumisesta
huolimatta. Euroopan ilmastorahasto ohjaa rahoitusta kohti kestäviä
elinkeinoja sekä tukee ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävien
innovaatioiden kehitystä. Myös kuluttajat vaativat läpinäkyvyyttä ja arvot
muuttuvat. Kestävyys nousee statuskysymykseksi.

Suomen talouden kasvu jakautuu epätasaisesti ja
työmarkkinoiden polarisaatio vahvistuu
Kotimainen talouskasvu on jakautunut epätasaisesti ja kuluttajien
ostovoima polarisoituu. Rajun elvytyksen jälkeen julkinen sektori on
tehnyt leikkauksia (yritystuet, koulutus, sosiaaliturva, aluekehitys). Korkea
työttömyys koettelee osaa toimialoista. Työmarkkinat ovat kuitenkin
kehittyneet joustavampaan suuntaan, mikä helpottaa työvoiman
saamista. Matkailualalle kouluttautuminen on vähäistä alan ympärillä
vellovan epävarmuuden takia.

Lentoliikenne Euroopan sisällä lisääntyy, mutta EU:n
ulkopuolelta saapuvat matkustajat vähenevät
Lappiin lennetään Euroopasta reittilennoilla ja chartereilla, sillä matkailijat
suosivat helpoksi kokemiaan ja muiden miettimiä matkustusreittejä,
joissa nopeatkin varaukset ovat mahdollisia ja peruutusehdot selkeät.
Yritysyhteistyöllä ja julkisilla panostuksilla Lappiin kehitetään yhtenäinen,
eri logistiikkamuodot yhdistävä verkosto, joka mahdollistaa näppärän
kulkemisen kohteesta toiseen.

28

© COPYRIGHT CAPFUL

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

•

•

•

•

•

•

•

Uuteen normaaliin

Kansainvälisen matkailun muutos

Joustavuutta ja kestävyyttä

Virtuaalimatkailu yleistyy

2021

2022-2023

2024-2025

2025+

Koronapandemian hillintä Euroopan
tasolla etenee. Rajoitussuosituksia
yhdenmukaistetaan ja alueellisia
rajoituksia tiukennetaan joustavasti.
Selkeät toimintamallit matkustusrajoituksiin ja testauskäytäntöihin syntyvät.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset
näkyvät sään ääri-ilmiöiden rajujen
myrskyjen lisääntymisenä ja
ennätyslämpimänä syksynä.
Rajoitukset tarkoittavat osaltaan
heikkoa ennakoitavuutta, joten
joustavuudesta sekä turvallisuudesta
tulee kuluttajille tärkeät kriteerit loman
suunnittelussa. Kotimaan matkailu
houkuttelee tämän takia edelleen.
Digitaalisen infran kehittäminen
Suomen syrjäseuduilla etenee
vauhdilla, mikä kirittää palveluntarjoajia
parantamaan omaa näkyvyyttään.
Tämä vaikuttaa matkailijoiden alueella
käytettyyn rahaan.
Valtion lentoyhtiön tukitoimia
laajennetaan ja yhteistyö
matkanjärjestäjien kanssa tiivistyy.
Kansainväliset etätyökäytännöt
vakiintuvat, mikä lisää joustavuutta
lomailuun. Puolittainen työnteko
lomakohtaisessa yleistyy.
Suomessa tehdään investointeja osaksi
elvytysrahalla, mikä pitää työllisyyden
kohtalaisella tasolla.

•

•

•

•

•

•

•

•

Maailmalla vallitseva epäjärjestys sekä
USA:n sisäpoliittiset kriisit ajavat myös
EU:n kääntymään sisäänpäin ja
kehittämään erityisesti omien
sisämarkkinoidensa toimivuutta.
Euroopassa viedään päämäärätietoisesti
eteenpäin vihreän kehityksen ohjelmaa.
Kestävyysinnovaatioita tuetaan.
Muun maailman kärsiessä
koronapandemian vaikutuksista,
Euroopan ulkopuolelta tulevien turistien
määrä laahaa edelleen matalana.
Teknologian kehittyessä
virtuaalimatkailuun investoidaan.
Suomi vaikuttaa turvalliselta
matkustusvaihtoehdolta, minkä myös
matkajärjestäjät huomioivat ja
ulkomaalaiset turistit palaavat Suomeen
pikkuhiljaa.
Pakettimatkojen helppous ja joustavuus
on todellinen vetovoimatekijä ja myös
hintakilpailukyky on hyvä.
Lentoliikenteeseen lanseerataan
kansainväliset hygieniastandardit EU:n
aloitteesta.
Kansainväliset etätyömatkailijat löytävät
tiensä Lappiin. Puhtaan luonnon ja tilan
määrä alkaa nostaa merkitystään.
Matkailun palautuessa normaaliksi
työvoimaa riittää Lapin
matkailuelinkeinolle.

•

•

•

•

•

•

Luontoliikunta ja luontomatkailu
kiinnostavat nuoria työpaikkana.
Suomessa koetaan hyvin vähäluminen
talvi, mikä tekee lommon Suomen
maabrändiin talven ihmemaana.
Yritysten toimet kestävyyden
edistämiseksi tulevat julkisen paineen ja
sääntelyn myötä hyvin läpinäkyviksi.
Ihmiset vaativat kestäviä ratkaisuja, kun
tietoisuus kestävyyskriisistä kasvaa ja
arvopohja muuttuu.
Kotimaan pakettimatkat ovat
vakiinnuttaneet asemansa
matkanjärjestäjien portfoliossa.
Matkanjärjestäjien tiivistynyt yhteistyö
erityisesti yritysten välillä, pyrkii luomaan
Suomeen houkuttelevia kohteita ja
tekemään sesongittomuudesta
kivuttomampaa yrittäjille (esim.
työvoiman liikkuvuus).
Luottamus ja turvallisuuden tunne on
palannut matkailuun, vaikka toimiala
näyttääkin hyvin erilaiselta. Matkat ovat
pidentyneet, kaukomatkojen määrä on
romahtanut ja matkailu ei pyöri samojen
sesonkien ympärillä.

•

Virtuaaliset matkailuelämykset ovat
arkipäivää. Erityisesti aasialaisille
markkinoille kehityt virtuaalituotteet
lisääntyvät. Hiljaisuus, luonto ja
kulttuurielämykset pystytään
muuttamaan myös virtuaaliseksi
elämykseksi. Kysymykset maisematekijänoikeuksista nousee yhä
useammin esiin.

•

Suomen väestön ikääntyminen ja
kiihtynyt kaupungistuminen näkyy
nuorten ja opiskelijoiden määrän
vähentymisenä erityisesti harvaan
asutuilla alueilla.

•

Matkailun kestävyyteen kiinnitetään
erityistä huomiota. Sääntelyn sekä
markkinavetoisten toimien myötä
matkailusta halutaan luoda kestävää
kehitystä tukeva toimiala Suomessa.

•

EU-alueen päästökauppamekanismi
toimii saumattomasti. Esimerkiksi
epäsuoria sähkökustannuksia
hyvitetään ennätysmäärä.
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Keskeiset epävarmuustekijät kehitysvaihtoehtoineen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kansainvälinen
yhteistyö (ml.
pääoman liikkuvuus)

Suomen julkinen
talous
(ml. kuluttajien
ostovoima)

Työvoiman
saatavuus

Ilmasto ja luonnon
tila

Lentoliikenne

Infrastruktuuri ja
logistiikka

Kotimaan
matkailijoiden
matkailutrendit

Kansainvälisen
matkailun
rahavirrat

Kansainväliset
matkanjärjestäjät
ja jakelutiet

Matkailun
määrä Lapissa

Blokkiutuminen ja
protektionismi
Kriisiytyminen ja
matkustusrajoitukset
geopolitiikan
välineenä. Rokote
geopolitiikan
välineenä

Taantuma
tai lama
Kuluttajien
käytettävissä olevat
tulot romahtavat
(korkea työttömyys,
säästäminen). Heikko
kuntatalous

Työvoimaa virtaa
Osaavaa työvoimaa
löytyy melko hyvin
sesonkisen matkailun
tarpeisiin. Työperäinen
maahanmuutto lisää
työvoiman liikkuvuutta
kv-tasolla.

Lapin luonto
kestää kriisit
Lapissa säilyvät selkeät
vuodenajat lumisine
talvineen ja luonnon
tila on hyvä.

Lentoliikenne
sinnittelee
pandemian
runtelemana
Lappiin pääsee
reittilennoilla, mutta
yhteyksien määrä on
puolittunut.

Lapin infrastruktuuri
lentojen varassa
Lapin nähdään
selviävän lentoyhteyksien varassa.
Tiet rapistuvat ja junayhteydet vähentyvät.

Itsenäisen kotimaan
matkailun suosio jää
pysyväksi
Kuluttajat suosivat
kotimaan matkailua ja
paikallisia palveluita.
Maksuvalmius nousee.

Yksilölliset, uniikit
valinnat ja
matkailuratkaisut
Kansainväliset
matkailijat saapuvat
eri kohteisiin omia
reittejään pitkin. Hyvät
logistiikkaketjut ja
helppous korostuvat.

Muutaman
jättiläisen pelikenttä
Perinteinen
matkanjärjestäjä
kaatuu ja ala
konsolidoituu
muutamalle isolle
toimijalle.

Ympärivuotinen
matkailijoiden
määrän nousu
Ympärivuotinen
matkailu Lapissa
lisääntyy.

Kansainvälinen
yhteistyö tiivistyy

Talouden
korjausliike

Maiden rajat eivät estä
sairauksia, saasteita,
ilmastonmuutosta.
Vapaasti liikkuvat
hyödykkeet ja ihmiset.

Kuluttajien
käytettävissä olevat
tulot palaavat
ennalleen akuutin
kriisin jälkeen.

Työvoiman kato
Työvoima suuntautuu
muille alueille ja
toimialoille, kun
matkailun infra
menetetään
asiakaskadon myötä.
Alalle ei kouluttauduta

Lapin luonnon uhkat
tulevat ulkoa
Globaali ilmastokriisi
pahenee, sääolot
muuttuvat ja
lumettomat talvet
yleistyvät. Yritykset
keksivät innovatiivisia
ratkaisuja.

Paluu pandemiaa
edeltäneeseen
maailmaan
Lentoliikenne palautuu
lähes normaaliksi
verrattuna aikaan
ennen pandemiaa.

Laadukas tieinfra
itsenäiseen
matkailuun
Tieinfraan panostetaan
ja yksityisautoilu
lisääntyy (myös
yhteiskäyttöautoja).

Kotimaan paketti- ja
ryhmämatkat
Paketoidut kotimaan
matkat kiinnostavat –
helppous houkuttaa!
Suomalaiset ovat
valmiita maksamaan
elämyksistä.

Mieluummin
ryhmässä ja muiden
miettimänä
Pakettimatkat ovat
suosittuja: luotettavia,
helppoja ja
edullisempia!

”Amazon Travels”
yhdistää pienet
toimijat
Iso alustatoimija
yhdistää pienet pelurit
kätevästi kuluttajien
ulottuville.

Talvi- ja
kesäsesonkien
ylä- ja alamäkeä
Talvisesongin
matkailijamäärät
palaavat hyvälle
tasolle, kesäisin
hiljaisempaa.

Vahvistuva EU
sekavassa maailmassa
EU:n integraatio syvenee,
EU:n ulkopuolisessa
geopolitiikassa on
haasteita ja pääomien
saatavuus EU:n
ulkopuolelta
hankaloituu.

Kasvua –
mutta ei kaikille
Voimakas
polarisaatio kuluttajien
ostovoimassa
(työttömyys koettelee
tiettyjä toimialoja ja
työtehtäviä).

Kausittaiset haasteet
Kielitaitoisesta ja
osaavasta työvoimasta
on pulaa suosittuina
talvikausina, mutta
kesäkausille tekijöitä
riittää.

Luonnon kestävyys
uhattuna turismin
vuoksi
Lapin luonnon tila
heikkenee ja
biodiversiteetti on
uhattuna
ylikuormituksen takia.

Lentoyhteydet
paranevat
entisestään
Kansainväliset suorat
lennot, erityisesti
reittilennot lisääntyvät.

Lapin yhtenäinen
logistiikkaverkko
Lapin infrastruktuuri
kehittyy kohti KeskiEuroopan tyylistä eri
kulkuvälineet
yhdistävää verkkoa.
Junayhteyksiä ja
yhteistyötä muihin
Pohjoismaihin kanssa.

Ulkomaanmatkat
houkuttelevat
Kansainvälinen
matkailu palautuu pian
normaaliksi ja suomalaiset suuntaavat
matkabudjettinsa ulos
kotimaasta esim.
etelän lämpöön.

Hiljaisuudesta ja
luonnosta luksusta
Yhä kuumemmiksi
käyvien kohteiden
epäsuosio kirittää
Lapin kesämatkailua
talvimatkailun rinnalla.

Matkanjärjestäjien
uusi normaali
Matkanjärjestäjät
toipuvat kriisistä
innovatiivisin
konseptein.

Parin sesongin
tekohengitys ja
matkailun romahdus
Matkailijoiden määrä
kasvaa kotimaan
matkailun tukemana
pariksi sesongiksi,
jonka jälkeen jää
matalalle tasolle.

Idän dominanssi
Aasia toipuu kriisistä
länttä nopeammin.
Rokote Aasian
ehdoilla. Kiinalaista
pääomaa virtaa
Eurooppaan.

Luonnontilan
heikkeneminen
teollisuuden takia
(esim. liikahakkuut,
kaivostoiminta)

”Kokousta ja hiihdä”
Etätyö Lapissa
viehättää luonnon ja
aktiviteettien vuoksi.
Firmat ovat
kiinnostuneita
tarjoamaan
työntekijöilleen
etätyöpaketteja.

Lähimatkailu on
globaali trendi
Lappi liian
kaukainen kohde.
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EU kokoaa rivinsä muun
maailman epäjärjestyksessä.
Lentoliikenne palautuu
pandemiaa edeltäneeseen
tilaan ja matkanjärjestäjät
mukautuvat uuteen
normaaliin.
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E U R O O PA N M AT K U S T U S Y H T E I S Ö
Matka Lappiin – esimerkkikuvaus matkustamisesta skenaarion maailmassa
KOTIMAISIA
MATKAILIJOITA

SPONTAANI LUONTOMATKAILIJA
• Koronapandemia on saatu Euroopassa hallintaan. Kausittaisista
rajoituksista ja turvaväleistä on tullut ihmisten arkipäivää. Euroopan
ulkorajat ovat osittain kiinni matkailijoilta, joten Euroopan sisäinen
matkailu korostuu.
• Ilmastokriisin merkit alkavat näkymään Euroopassa. Etelä- ja KeskiEuroopasta paetaan kesähelteitä ja tullaan lomailemaan viileään
pohjolaan. Suomessa puolestaan lumimäärät vähenevät.
• Muuttuvat koronarajoitukset tekevät matkailusta joustavaa. Varauksia
tehdään nopealla aikajänteellä ja matkalle lähdetään silloin kun
rajoitukset sen sallivat, sesongista riippumatta. Matkustajien
määrien ennakoiminen vaikeutuu.
• Epävarmassa tilanteessa matkailijat turvautuvat pakettimatkojen helppouteen ja joustavuuteen. Matkanjärjestäjät pyrkivät
vastaamaan tilanteeseen joustavuudella ja uusilla palveluilla.
• Sekä kotimaiset että eurooppalaiset matkailijat ovat valmiita
maksamaan elämyksistä. Erityisesti luontomatkailun palveluille on
paljon kysyntää.

MATKUSTAMINEN
MAITSE

YMPÄRIVUOTINEN
MATKAILU

PAKETTIMATKOJA

ITSENÄISTÄ
MATKAILUA

MATKUSTAMINEN
LENTÄEN

VAHVAT
SESONGIT
ULKOMAISIA
TURISTEJA

”Kännykkä hälytti negatiivista koronatulosta, joten loma kutsuu! Onneksi
varasimme matkan sellaisen toimiston kautta, joka joustaa lähtöpäivissä
koronatilanteen mukaan. Meillä on täällä Madridissa nyt 40-asteen kesähelteet,
joten odotan innolla viileämpää ilmaa ja puhtaasta luonnosta nauttimista.
Ihmeellistä päästä näkemään keskiyön aurinko!” - Sosiaalisen median päivitys

• Lapin matkailun virtuaalipalveluiden tarjonta on lisääntynyt. Palveluita
kehitetään erityisesti aasilaisia turisteja varten.
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Euroopan matkustusyhteisö
HELPPOA MATKUSTAMISTA MATKAKETJUILLA
• Matkaketjujen yhdistämisen täysimittainen hyödyntäminen, eri
kulkuvälineiden saumaton ja joustava yhdistely.
• Integroitavuus eri kulkuneuvojen välillä ja häiriötilanteiden
(esim. matkalaukkujen häviäminen, myöhästymiset)
huomioiminen koko ketjun läpi.
• Skandinavian isot lentokentät (Tukholma, Helsinki)
syöttöliikenteenä muualta Euroopasta ja junayhteydet sujuvasti
Lappiin, esim. samalla lipulla.
• Aktiivista viestintää Euroopan isoihin kaupunkeihin Lapin
kapasiteetista ja mahdollisuuksista.
• Matkan suunnittelun helpottaminen ja ostopolkujen
rakentaminen – mihin vuodenaikaan tahansa. Matkustaminen
osaksi elämystä.
POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN
• Saavutettavuuden kehitys Pohjoismaisella tasolla.
• Pohjoismaisen verkoston ja skandinaavisen matkailun
tuotteistaminen. Tila, viileys ja rauha korostuvat.
• Meriteitse liikkumisen mahdollisuuksien hyödyntäminen (esim.
erilaiset risteilyt Euroopan kohteista).
• Yhteiset markkinoinnin panokset post-Covid19 maailmassa.

• Lumettomien konseptien innovointi (esim. joulumatkailun
uudet painotukset) ja sitä kautta brändikolhujen minimointi.
• Virtuaalimatkailun kehittäminen ja osaamisen hankkiminen.
KORONATURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN
• Yhteisten eurooppalaisten hygieniakäytänteiden huomioiminen
ja uudet innovaatiot terveysturvallisuuden vahvistamiseksi.
Tarvitaan laajaa yhteistyötä koronaturvallisuuden
kehittämisessä ja ylläpitämisessä.
• Suomen koronatilanteesta viestiminen ja kääntäminen eduksi.
• Matkustusrajoitteiden osalta tiedolla johtamista ja yhteistyötä
eri toimijoiden kanssa.
• Lakien valmistelun hitauden huomioiminen toiminnassa (vrt.
talvikausi 2020).
EDUNVALVONTAA YHDESSÄ
• Yhteisten edunvalvontatekojen koordinointi, resurssien
löytäminen ja synergioiden hyödyntäminen.
• Kestävän kehityksen teemojen edistäminen akuutista kriisistä
huolimatta ja kääntäminen Lapin kilpailueduksi.
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SKENAARIO 4
Kansainvälisen Pohjolan platform
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K A N S A I N V Ä L I S E N P O H J O L A N P L AT F O R M
Maailman ja Suomen talous tekevät korjausliikkeen
Koronapandemia ratkaistaan kansainvälisen yhteistyön avulla, kun rokote on
saapunut markkinoille ja sen suojausteho on hyvä. Suojautumistoimia, kuten
hygieniaohjeita ja turvaetäisyyksiä noudatetaan yhä huolellisesti, jolloin
pandemia saadaan nujerrettua vuoteen 2025 mennessä kokonaan.
Ihmiset ja hyödykkeet liikkuvat eri maiden välillä vapaasti akuutin kriisin
jälkeen. Maailman ja Suomen talous tekevät korjausliikkeen ja kääntyvät
kasvu-uralle. Työllisyystilanne paranee ja kuluttajien käytettävissä olevat tulot
palaavat kriisin jälkeen ennalleen. Työperäinen maahanmuutto lisääntyy
Suomessa ja osaava työvoima liikkuu joustavasti Lapin matkailun tarpeisiin.

Kansainvälinen matkailu elpyy ja lähtee kasvuun
Pohjoisen kohteet kiinnostavat turisteja kauniin luonnon, uniikkiuden ja
vuodenaikojen vuoksi. Suomen Lapin mielletty turvallisuus ja matkailijoiden
vahvistuvat arvot, kuten luonnon ja rauhan arvostus saavat kansainvälisen
matkailun määrän Lapissa kasvamaan. Isona trendinä ovat uudenlaiset tavat
luonnossa liikkumiseen (esim. pyöräily tai vaeltaminen.)
Lapin ympärivuotisen matkailun määrä kasvaa, kun matkustajat oppivat, että
Lappiin voi tulla rauhoittumaan kaikkina vuodenaikoina. Suomalaiset
matkailijat kohdentavat matkabudjettinsa kuitenkin ulkomaille, sillä kotimaanmatkailulle haetaan vaihtelua ja uusia kokemuksia.
Kansainväliset matkailijat saapuvat eri kohteisiin omia reittejään pitkin. Hyvät
logistiikkaketjut ja helppous korostuvat, kun indismatkailijat rakentavat
omanlaisensa matkailureitit. Matkailutrendeissä korostuvat yksilölliset valinnat
ja uudet kokemukset. Some-presenssi koetaan tärkeäksi ja Lappiin lentää
useita kansainvälisiä vaikuttajia pitkäjänteisen markkinointityön vaikutuksesta,
mikä lisää eri kohteiden näkyvyyttä. Some ohjaa vahvasti ostopäätöksiä.

Lappi kohtaa odottamattoman luonnonkatastrofin
Lappi kohtaa odottamattoman luonnonkatastrofin, joka järisyttää luonnon

tilaa ja monimuotoisuutta pistemäisesti. Ilmastonmuutoksen etenemisen ja
yhä kuumempien kesien vuoksi metsäpalovaara konkretisoituu tuhoisien
palojen levitessä Lappiin idästä. Metsäpalot aiheuttavat syviä tuhoja Lapin
kansallispuistoissa ja paloalueen biodiversiteetissä. Palot työllistävät
paikallisen sammutushenkilöstön lisäksi laajan joukon vapaaehtoisia ja
alueiden palautuminen ennalleen kestää useita vuosia.

Matkailun uusi digitaalinen aika
Isot kansainväliset alustatoimijat ”Amazon Travels” ja ”AirBnb Trips”
yhdistävät pienet ja keskisuuret matkailun toimijat kätevästi kuluttajien
ulottuville digitaalisille alustoille. Kuluttaja voi vertailla palveluntarjoajia
ketterästi ja halutessaan ostaa matkansa kaikki palvelut samalta sivustolta.
Suomen Lappi ei ole kuitenkaan ainoa kohde, joka houkuttelee kansainvälisiä
matkustajia upeilla luonto-kohteilla ja vuodenaikojen vaihteluilla. Kiihtyvän
digitalisaation myötä kuluttajan on aiempaa helpompi vertailla palveluiden
hintoja, jolloin yrittäjien välinen kilpailu kasvaa ja erottautumisesta tulee
aiempaa kriittisempää.

Lapin luonnonkatastrofin jälkeen osa matkustajista kokee Suomen Lapin
turvattomana ja päätyy matkustamaan toisiin kohteisiin. Lapin luonnonkatastrofi saa useat kansainväliset matkustajat valitsemaan Ruotsin Lapin tai
Norjan Lofootit Suomen Lapin sijaan. Lapin yrittäjät joutuvat ennenkokemattomaan hinta- ja laatuvertailuun sekä –kilpailuun digitalisaation myötä.

Lentoyhteydet palaavat vanhaan normaaliin
Lentoyhteydet palautuvat ennalleen pandemiaa edeltäneeseen aikaan
kasvaneen kysynnän seurauksena. Useat lentoyhtiöt mahdollistavat lentojen
päästöjen vapaaehtoisen ilmastokompensoinnin hakien edelläkävijyyden
statusta. Lapin infra kehittyy kohti Keski-Euroopan tyylistä, eri kulkuvälineet
yhdistävää logistiikkaverkkoa. Yhteistyötä lanseerataan Pohjoismaiden kanssa
ja liikkuminen kohteiden välillä tehdään kuluttajalle helpoksi. Lapin
raideyhteyksiä kehitetään, kun esimerkiksi Laurila-Tornio-rata sähköistetään.
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•

•

•

•
•

•

•

•
•

Kriisistä toipuminen

Innovaatioita ja erottautumista

Kansainvälinen Pohjola digialustalla

Uudistuva infra

2021

2022-2023

2024-2025

2025+

Toimiva Covid-19 rokote saadaan
markkinoille. Rokote on nopea
valmistaa ja jaella. Asenteet
pandemioita kohtaan muuttuvat, ja
niihin osataan reagoida ketterämmin.
Globaalit matkustussäännöt
lanseerataan. Matkustus-rajoitukset
löyhtyvät rokotteen ja
asennemuutoksen vuoksi. EU:n sisäinen
matkailutoimialan toiminta tiivistyy
yhteisten pelisääntöjen ansiosta (*IATA)
Yhteiskunnat oppivat elämään koronatodellisuudessa, jolloin hygienia-toimet
ja sosiaalisen etäisyydet arkistuvat.
Digitaalisten ratkaisujen ja
alustatalouden kehittyminen jatkuvat.
Matkanjärjestäjät sopeutuvat uuteen
tilanteeseen innovoimalla uusia
globaaleja matkustuspalveluita ja –
tuotteita, kuten hyvinvointimatkoja
räätälöityine ruokavalioineen.
Kuluttajien matkustushalukkuus
palautuu. Lentoyhteydet alkavat palautumaan kasvaneen kysynnän myötä.
Suomen valtio tukee omilla toimillaan
matkailun kannattavuutta (mm.
tukirahoitus, ALV-vähennykset).
Enontekiön lentokenttä siirtyy
yksityiseen omistukseen.
Alustatoimijat, kuten Bokun ovat
nostaneet hinnoitteluaan.

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Oma hyvinvointi ja rauhan etsimisen
trendit ohjaavat matkustamista pohjoisen
kohteisiin. Lappi mielletään puhtaaksi ja
terveelliseksi matkakohteeksi.
Isoina trendeinä ovat uudenlaiset tavat
luonnossa liikkumiseen (esim. pyöräily tai
vaellus.) Ohjelmapalvelujen määrä kasvaa
kesällä.
Useat globaalit toimijat, kuten Google,
AirBnb, Amazon kehittävät omia
digitaalisia alustojaan. Alustat ovat
kuluttajalle ja yrittäjälle helppokäyttöisiä
sekä matalalla kynnyksellä saavutettavissa. Osa alustoista arvioi palveluntarjoajia ilmastotekojen perusteella.
Kv-matkanjärjestäjät toimivat Lapissa.
Matkailutoimijoiden polarisaatio lisääntyy
globaalisti osan markkinaosuuden
kasvaessa ja osan pienentyessä
merkittävästi.
Lappi kohtaa luonnonkatastrofin, kun
metsäpalot leviävät Idästä. Sammutustyöt
vievät aikaa ja turistit siirtyvät siksi aikaa
Ruotsin Lappiin.
Sosiaalisessa mediassa heräävät
epäilykset Lapin turvallisuudesta. Lisäksi
kiihtyvä digitalisaatio lisää kilpailua ja
toimijoiden hinta-laatuvertailua.
Työlupia saa Suomeen ketterästi.
Laurila-Tornio-rata sähköistetään.
Logistiikkaverkkoja yhtenäistetään.

* IATA on lyhenne Kansainvälisestä ilmakuljetusliitosta (International Air Transport Association)

•

•

•

•

•

•

Koronapandemia on ratkaistu kvyhteistyön avulla ja maailman sekä
Suomen taloudet ovat kasvussa.
Työllisyystilanne on parantunut ja
kuluttajien käytettävissä olevat tulot ovat
palanneet kriisin jälkeen ennalleen.
Työperäinen maahanmuutto ja
maassamuutto on lisääntynyt Suomessa.
Kv-työlupien määrää vastaa hyvin Lapin
matkailun tarpeisiin.
Lentoyhteydet ovat palautuneet
pandemiaa edeltäneeseen aikaan.
Lentoyhtiöt mahdollistavat lentopäästöjen omaehtoisen ilmastokompensoinnin.
Lappiin lentää systemaattisen
markkinointityön tuloksena kvvaikuttajia, mikä lisää kohteiden näkyvyyttä. Erilaiset somekriisit yleistyvät.
Lapin yrittäjät ovat kovassa hinta- ja
laatukilpailussa muiden Pohjoisen
matkakohteiden kanssa.
Matkailijoiden määrä Lapissa on
lisääntynyt. Kasvaneet turistimäärät
jakautuvat Lappiin aiempaa
ympärivuotisemmin.
Google ja muut globaalit toimijat
kehittävät matkailun turvallisuuden
tunnetta ja vastuunkantoa, ja saavat siten
markkinaosuutta.

•

Lapin matkailutoimiala ei ole niin
riippuvainen yksittäisestä lentoyhtiöstä
tai matkanjärjestäjästä, mutta
digitaalisilla alustoilla läsnä oleminen
on erittäin tärkeää.

•

Alexan tai muun tekoälyn käyttäminen
arjen apurina yleistyy. Tekoäly voi myös
ostaa kokonaisen matkan palveluineen
kuluttajan käskystä.

•

Digitaalisten matkailualustojen
palveluille ja tuotteille antamat
kestävän kehityksen ja
ilmastoystävällisyyden arviot nousevat
aiempaa suurempaan rooliin alustan
kuluttajille ensin esille nostamista
tuotteista.

•

Osa Lapin lentokentistä siirtyy pois
Finavian omistuksesta kuntien
kilpailutuksen ja markkinatalouden
ohjaamana, jolloin kenttien
operoiminen kilpailutetaan. (Esim.
Kemi-Tornio.)

•

Kemi-Kolari-rata sähköistetään ja
jäämeren radan suunnitteluhanke
aloitetaan.
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Keskeiset epävarmuustekijät kehitysvaihtoehtoineen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kansainvälinen
yhteistyö (ml.
pääoman liikkuvuus)

Suomen julkinen
talous
(ml. kuluttajien
ostovoima)

Työvoiman
saatavuus

Ilmasto ja luonnon
tila

Lentoliikenne

Infrastruktuuri ja
logistiikka

Kotimaan
matkailijoiden
matkailutrendit

Kansainvälisen
matkailun
rahavirrat

Kansainväliset
matkanjärjestäjät
ja jakelutiet

Matkailun
määrä Lapissa

Blokkiutuminen ja
protektionismi
Kriisiytyminen ja
matkustusrajoitukset
geopolitiikan
välineenä. Rokote
geopolitiikan
välineenä.

Taantuma
tai lama
Kuluttajien
käytettävissä olevat
tulot romahtavat
(korkea työttömyys,
säästäminen). Heikko
kuntatalous.

Työvoimaa virtaa
Osaavaa työvoimaa
löytyy melko hyvin
sesonkisen matkailun
tarpeisiin. Työperäinen
maahanmuutto lisää
työvoiman liikkuvuutta
kv-tasolla.

Lapin luonto
kestää kriisit
Lapissa säilyvät selkeät
vuodenajat lumisine
talvineen ja luonnon
tila on hyvä.

Lentoliikenne
sinnittelee
pandemian
runtelemana
Lappiin pääsee
reittilennoilla, mutta
yhteyksien määrä on
puolittunut.

Lapin infrastruktuuri
lentojen varassa
Lapin nähdään
selviävän lentoyhteyksien varassa.
Tiet rapistuvat ja junayhteydet vähentyvät.

Itsenäisen kotimaan
matkailun suosio jää
pysyväksi
Kuluttajat suosivat
kotimaan matkailua ja
paikallisia palveluita.
Maksuvalmius nousee.

Yksilölliset, uniikit
valinnat ja
matkailuratkaisut
Kansainväliset
matkailijat saapuvat
eri kohteisiin omia
reittejään pitkin. Hyvät
logistiikkaketjut ja
helppous korostuvat.

Muutaman
jättiläisen pelikenttä
Perinteinen
matkanjärjestäjä
kaatuu ja ala
konsolidoituu
muutamalle isolle
toimijalle.

Ympärivuotinen
matkailijoiden
määrän nousu
Ympärivuotinen
matkailu Lapissa
lisääntyy.

Kansainvälinen
yhteistyö tiivistyy

Talouden
korjausliike

Maiden rajat eivät estä
sairauksia, saasteita,
ilmastonmuutosta.
Vapaasti liikkuvat
hyödykkeet ja ihmiset.

Kuluttajien
käytettävissä olevat
tulot palaavat
ennalleen akuutin
kriisin jälkeen.

Työvoiman kato
Työvoima suuntautuu
muille alueille ja
toimialoille, kun
matkailun infra
menetetään
asiakaskadon myötä.
Alalle ei
kouluttauduta.

Lapin luonnon uhkat
tulevat ulkoa
Globaali ilmastokriisi
pahenee, sääolot
muuttuvat ja
lumettomat talvet
yleistyvät. Yritykset
keksivät innovatiivisia
ratkaisuja.

Paluu pandemiaa
edeltäneeseen
maailmaan
Lentoliikenne palautuu
lähes normaaliksi
verrattuna aikaan
ennen pandemiaa.

Laadukas tieinfra
itsenäiseen
matkailuun
Tieinfraan panostetaan
ja yksityisautoilu
lisääntyy (myös
yhteiskäyttöautoja).

Kotimaan paketti- ja
ryhmämatkat
Paketoidut kotimaan
matkat kiinnostavat –
helppous houkuttaa!
Suomalaiset ovat
valmiita maksamaan
elämyksistä.

Mieluummin
ryhmässä ja muiden
miettimänä
Pakettimatkat ovat
suosittuja: luotettavia,
helppoja ja
edullisempia!

”Amazon Travels”
yhdistää pienet
toimijat
Iso alustatoimija
yhdistää pienet pelurit
kätevästi kuluttajien
ulottuville.

Talvi- ja
kesäsesonkien
ylä- ja alamäkeä
Talvisesongin
matkailijamäärät
palaavat hyvälle
tasolle, kesäisin
hiljaisempaa.

Vahvistuva EU
sekavassa maailmassa
EU:n integraatio syvenee,
EU:n ulkopuolisessa
geopolitiikassa on
haasteita ja pääomien
saatavuus EU:n
ulkopuolelta
hankaloituu.

Kasvua –
mutta ei kaikille
Voimakas
polarisaatio kuluttajien
ostovoimassa
(työttömyys koettelee
tiettyjä toimialoja ja
työtehtäviä).

Kausittaiset haasteet
Kielitaitoisesta ja
osaavasta työvoimasta
on pulaa suosittuina
talvikausina, mutta
kesäkausille tekijöitä
riittää.

Luonnon kestävyys
uhattuna turismin
vuoksi
Lapin luonnon tila
heikkenee ja
biodiversiteetti on
uhattuna
ylikuormituksen takia.

Lentoyhteydet
paranevat
entisestään
Kansainväliset suorat
lennot, erityisesti
reittilennot lisääntyvät.

Lapin yhtenäinen
logistiikkaverkko
Lapin infrastruktuuri
kehittyy kohti KeskiEuroopan tyylistä eri
kulkuvälineet
yhdistävää verkkoa.
Junayhteyksiä ja
yhteistyötä muihin
Pohjoismaihin kanssa.

Ulkomaanmatkat
houkuttelevat
Kansainvälinen
matkailu palautuu pian
normaaliksi ja suomalaiset suuntaavat
matkabudjettinsa ulos
kotimaasta esim.
etelän lämpöön.

Hiljaisuudesta ja
luonnosta luksusta
Yhä kuumemmiksi
käyvien kohteiden
epäsuosio kirittää
Lapin kesämatkailua
talvimatkailun rinnalla.

Matkanjärjestäjien
uusi normaali
Matkanjärjestäjät
toipuvat kriisistä
innovatiivisin
konseptein.

Parin sesongin
tekohengitys ja
matkailun romahdus
Matkailijoiden määrä
kasvaa kotimaan
matkailun tukemana
pariksi sesongiksi,
jonka jälkeen jää
matalalle tasolle.

Idän dominanssi
Aasia toipuu kriisistä
länttä nopeammin.
Rokote Aasian
ehdoilla. Kiinalaista
pääomaa virtaa
Eurooppaan.

Luonnontilan
heikkeneminen
teollisuuden takia
(esim. liikahakkuut,
kaivostoiminta.)

”Kokousta ja hiihdä”
Etätyö Lapissa
viehättää luonnon ja
aktiviteettien vuoksi.
Firmat ovat
kiinnostuneita
tarjoamaan
työntekijöilleen
etätyöpaketteja.

Lähimatkailu on
globaali trendi
Lappi liian
kaukainen kohde.

Koronapandemia ratkaistaan
kv-yhteistyön ja rokotteen
avulla. Suomen talous tekee
korjausliikkeen ja kuluttajilla
on rahaa käytettävissään.
Suomalaisten matkailu
kohdistuu pois kotimaasta.
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Matka Lappiin – esimerkkikuvaus matkustamisesta skenaarion maailmassa
KOTIMAISIA
MATKAILIJOITA

DIGINATIIVI JA KANSAINVÄLINEN MATKAILIJA
• Covid-19-rokote saadaan markkinoille nopeasti ja jaellaan
kansalaisille ketterästi. Hygieniaohjeita ja turvaetäisyyksiä
noudatetaan globaalilla tasolla tunnollisesti. Vaikka suojautumistoimia
noudatetaan, asenteet pandemioita kohtaan ovat samalla
arkipäiväistyneet.
• Pohjoisen kohteet kiinnostavat kansainvälisiä turisteja. Puhdas luonto
ja vuodenaikojen vaihtelu sekä Suomen Lapin mielletty turvallisuus
viehättävät globaalisti, jolloin kansainvälisen matkailun määrä Lapissa
kasvaa. Matkailijoita saapuu Lappiin niin Euroopasta, Itä-Aasiasta kuin
myös Amerikan mantereiltakin. Pyöräily, vaeltaminen tai esim. marjastus
ovat isoja trendejä. Matkailija hakee aktiviteettien lisäksi myös
pysähtymisen kokemuksia, joten Lapin rauha ja hiljaisuus vetävät
puoleensa.
• Matkailutrendeissä korostuvat yksilölliset valinnat ja matkailijat
kokoavatkin omannäköisensä matkan itse eri palveluntarjoajien
valikoimasta globaaleja digitaalisia alustoja hyödyntäen. Suomen
Lappi ei ole ainoa matkailijoiden harkinnan kohde, jolloin Lapin yrittäjät
joutuvat ennennäkemättömään kansainväliseen kilpailuun, kun
kuluttajat vertailevat eri palveluntarjoajia kätevien alustojen välityksellä.

MATKUSTAMINEN
MAITSE

YMPÄRIVUOTINEN
MATKAILU

PAKETTIMATKOJA

ITSENÄISTÄ
MATKAILUA

MATKUSTAMINEN
LENTÄEN

VAHVAT
SESONGIT
ULKOMAISIA
TURISTEJA

”Odotan innolla Lapin matkaani Suomeen! Korona on onneksi jo selätetty ja
Suomeen on turvallista matkustaa. Värikäs pohjoisen luonto kiehtoo – en ole
nähnyt sitä ennen. Löysin myös upean diilin Amazon Travels –sivuston kautta
maastopyöräilemään. Taidan klikata aktiviteettilistalleni vielä myös
sienestysretken ja suomalaisen kokkausillan.” - Sosiaalisen median päivitys

• Sosiaalinen media ohjaa ostopäätöksiä vahvasti ja erilaiset
somekohut voivat myös ryvettää matkakohteen maineen hetkessä.
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Kansainvälisen Pohjolan platform
DIGITAALINEN MATKAILUN EDISTÄMINEN
•

•

•
•

Yritysten verkkosivustojen helppokäyttöisyyden ja hakukoneoptimoinnin
kehittäminen sekä konversiopisteiden määritteleminen. Hakukonemarkkinointi
kuluttajaryhmittäin. Sivustojen mobiilioptimoinnin ja –lähtöisyyden
kehittäminen kärjessä.
Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinointikanavana. Someyhteistöiden
toteuttaminen ja oman sosiaalisen median sisällön hyödyntäminen
orgaanisesti, eli maksamatta.
Digitaalisen osaamisen (mm. markkinointi- ja tietojenkäsittelyosaamisen)
vahvistaminen ja uusien trendien ketterä havainnointi.
Työkalujen tarjoaminen yrityksille kansainvälisten alustatoimijoiden kanssa
toimimiseen (esim. hinnoittelustrategiat).

EDUNVALVONNAN JA MARKKINOINNIN YHTEISET
PANOKSET
•

•
•

•

Visit Finlandin roolin kasvattaminen nykyisestä (rahoitus ja toiminnan laajuus).
Verkoston uudelleen herättely ja tiedon jakamisen esim. matkustusrajoitteisiin
liittyen.
Lapin kilpailualueiden analysointi ja aktiivinen seuraaminen. Dataa tueksi
digitaalisilta alustoilta (esim. varausasteet).
Koko Suomen laajuisen matkailun edunvalvonnan kehittäminen ja maabrändin
entistä vahvempi rakentaminen. Edunvalvontaa ja markkinointia myös
Pohjoismaisella tasolla.
Destination management –organisaatioiden rakenteen muutokseen parempi
yhteiskunnan poikkileikkaavuus.

LENTOLIIKENTEEN PALUUN TUKEMINEN
•

•
•

Lentoliikenteen kapasiteetin nopean palautumisen tukeminen (työkaluina
esim. markkinointi, julkiset avustukset, kuluttajien matkustushalukkuuden
nosto).
Turvallisen lentomatkustamisen turvaaminen logistisilla ketjuilla (esim.
itsepalvelupisteiden lisääminen).
Uusien lentoyhteyksien tutkiminen ja tuki kansainvälisille yhtiöille.

JULKISEN LIIKENTEEN ENNAKOIVA KEHITTÄMINEN
•

•

Vuorojen lisääminen kysyntää ennakoiden. Ketterä kapasiteetin kasvatus (esim.
vaunujen lukumäärä, ylimääräiset vuorot). Ympärivuorokautisen liikenteen
kehitys (esim. ”maanantaiaamuksi töihin”).
Saavutettavuuden toimijoiden yhteistyön kehittäminen.

KOULUTUS JA TYÖELÄMÄ KETTERÄSTI KEHITYKSEN
MUKANA
•
•
•

•

Koulutuksen kehittäminen ja saatavuus vastaamaan työelämän tarpeita (esim.
täydennyskurssit). Etäopiskelumahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen.
Oppilaitosyhteistyön kehittäminen jo toiselta asteelta käsin (esim.
työharjoittelujen lisääminen).
Yrittäjyysmyönteisyyden lisääminen ja hyvän ilmapiirin ylläpito kriisin akuutin
vaiheen yli. Rahalliset kannusteet, yrittäjyyskoulutus ja –tapahtumat (esim.
hackathonit). Yritysten tukeminen akuutin kriisin yli taloudellisesti ja
neuvontapalveluiden osalta.
Työkaluja erityisosaajien (esim. vaativat ohjelmapalveluiden työntekijät)
houkutteluun. Lappi-brändistä hyötyä työvoiman saamisessa.
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SKENAARIOIDEN KONKRETISOINTI
Muuttujat

Suomen talouskehitys
(% / vuosi / ka)

Skenaariokohtaiset konkretisoinnit
kuvaavat lopputilannetta vuonna 2025

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 3

Skenaario 4

2020

-7%

-5%

-5%

-4%

2021

-6%

-3%

-2%

3%

-3%

-2%

-1%

2%

2023

-2,5%

-1%

0,5%

2%

2024

-2%

0%

1%

2%

73 % (2019)

66%

70%

72%

76%

- 6,9 (10/2020)

-15,0

-1,8

2,0

7,0

Lentomatkustus on vähäistä ja
vuoroja vähennetään

Suoria yhteyksiä lanseerataan
Aasiaan

Lentämisen ympäristövaikutukset
nousevat tapetille. Juna- ja
laivayhteydet.

Kansainvälisen matkailun vahva
elpyminen ja monipuoliset reitit.

Nykytila

2022

Työllisyysaste (%)

Kuluttajien luottamusindikaattori (luottamus omaan ja Suomen
talouteen)
Matkailuyritysten toimipaikkojen lukumäärä (kpl) Lapissa vuonna
2025

1 % (2019)

1800 kpl

Lentomatkustajien määrä Lapin lentoasemilla vuonna 2025

1,4 milj. (2019)

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä Lapissa (vuonna
2025)

1,6 milj. (2019)

Ulkomaisen matkailijoiden keskimääräinen viipymä
majoitusyksikössä Lapissa (vuonna 2025)
Ravintoloiden käyttö: Kodin ulkopuolella syödyn ruoan osuus
(%) vuonna 2025
MaRa-alan kehitys (odotukset kasvusta/vuosi)
Ohjelmapalveluiden käyttö Lapissa (vuonna 2025)

2,5 (2017)

35 %
4,7 % (2018)
-
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L A P I N M AT K A I L U N P O S T - C O V I D - 1 9 T I E K A R T TA
Lukuohje

Seuraavalla sivulla on kuvattu skenaarioista
riippumattomia, välttämättömiä toimenpiteitä. Nämä
toimenpiteet on sijoiteltu suuntaa-antavalla aikajanalle.
Aikajanan on tarkoitus havainnollistaa, mitä
toimenpiteitä yritysten ja edunvalvonnan toimijoiden
tulisi tehdä akuutin kriisin keskellä, edeten kohti
pidemmän aikavälin laajempia kehityskohteita.
Välttämättömät toimenpiteet voivat olla konkreettisia
toimenpide-ehdotuksia, keskustelun paikkoja tai jo
olemassa olevan tekemisen entistä vahvempia
painotuksia.
Tiekartan tarkoituksena on auttaa niin yrityksiä kuin
edunvalvonnan toimijoita hahmottamaan tietä ulos
koronakriisistä ja jäsentää tarvittavien toimenpiteiden
määrää.
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YRITYKSET

Turvallisten matkustuskäytänteiden ylläpito ja uusien
ratkaisujen innovointi: Kansainvälisten ja kansallisten
koronasuositusten huomioiminen, hygieniakäytänteet ja
turvavälit. Terveys-turvallisuuden kääntäminen
kilpailutekijäksi (Suomen maine koronan hallinnassa).

Talvikauden 2020-2021 turvaaminen: Matkustusrajoitusten jatkuessa kotimaan matkailun rooli korostuu.
Pakettimatkojen lisääminen, erilaiset kampanjat
kotimaisten matkailijoiden mielikuviin vaikuttamiselle (eri
hintaluokat) ja etätyö ja –opiskelu mahdollisuuksien
lisääminen.

Talvikausien 2021-2023
rakentaminen kohti
”normaalia”: Paluu vanhoihin
asiakasmääriin, mutta
uudenlaisella tekemisellä
maustettuna. Matkailun
kehittäminen yhdessä
sidosryhmien kanssa – millaista
matkailua alueella halutaan? Mitä
alue hyötyy matkailusta?

LAPPI-TASO

2020
Yritysten tukeminen akuutissa
kriisissä: Neuvonta rahoituksen
järjestelyissä, toimeentulon tukeminen –
”ei päästetä pöhinää kaatumaan”.
Terveysturvallisuustoimet ja
edunvalvonta matkustusrajoituksista,
lainsäädäntöuudistuksista ja matkailulle
kohdennettavista rahoituksista
Työvoiman saatavuudesta
huolehtiminen: Opiskelijoiden
etäopiskelu mahdollisuuksien
hyödyntäminen esim. majoitusta ja
tenttimahdollisuuksia tarjoamalla.
Kannustetaan KV-osaajia pysymään
Lapissa vaikeasta talvikaudesta
huolimatta.

Ympärivuotisuuden kehittäminen:
Uudenlaiset tuotteet ja palvelut,
kohderyhmien määritys ja
hinnoittelustrategiat. Kotimaisen
kesämatkailun vakiinnuttaminen.
Tuotekehitys uusille kohderyhmille,
huomioiden lumeton aika (resilienssi).

Erilaisten asiakasprofiilien
huomioiminen: Kielen ja kulttuurin
tunteminen, erilaiset
hinnoittelumallit, vuodenaikojen
väliset erot.

2025

2022
Kulkuyhteyksien
kehittäminen:
Lentoliikenteen
kapasiteetin palauttaminen,
junavuorojen ketterä lisäys.
Lapin logistisen verkon
suunnittelu (ml. Ruotsiyhteys).

Lapin kilpailuaseman parantaminen:
Tiedon saatavuuden kehittäminen ja
tiedolla johtaminen. Visit Finlandin
kautta toimenpiteiden kohdentaminen
Lapin toipumiseen. Neuvotteluaseman
vahvistaminen kv-toimijoihin nähden.
Kotimaan sisällä kilpailuasetelmaan
vaikuttaminen

Edunvalvonnan ja markkinoinnin
yhtenäistäminen: Vastuualueiden
selkeämpi jakaminen ja ketterä
reagointi muuttuviin tilanteisiin.
Kansallinen ja kansainvälinen
edunvalvonta, Lapin äänen saaminen
kuuluviin. Yhteisen tahtotilan
määritys kansainväliselle kasvulle ja
pääomatarpeelle.

Pohjoismaisen yhteistyön
vieminen uudelle tasolle:
Yhteinen edunvalvonta ja
infrastruktuurin
kehittäminen. Kansainvälisen
markkinoinnin synergiat ja
rengasreitti-konseptien
edistäminen.

Kestävyysnäkökulman huomioiminen:
Kuluttajakäyttäytymisen muutoksen
ennakointi (”koronasta opit ilmastokriisiin”).
Matkanjärjestäjien kestävyystavoitteisiin
vastaaminen etupainotteisesti. .
Kestävyydestä kilpailuetua Lapille jo
tehtyjen toimien myötä. Kestävyyden ja
digitalisaation yhdistäminen (esim. älykäs
matkan hiilijalanjäljen mittaaminen).

Lapin elinkeinoelämän, työllisyyden
ja koulutuksen pitkäjänteisen
kehittämistyön jatkaminen:
Työvoiman säilytys, veto- ja
pitovoimatekijät ja yrittäjähenkisyyden
lisääminen. Koulutuksen
kohdentaminen ja kehittäminen,
monitoimijayhteistyö ja urapolkujen
rakennus matkailussa –
osaamistarpeeseen vastaten.
Laajakaistayhteys tukee
ympärivuotista etätyötä.

Saavutettavuuden kehittäminen ryhmämatkojen
ulkopuolella: Indismatkailijoiden tukeminen erilaisilla
logistisilla ratkaisuilla ja yksilöllisillä palveluilla (ns.
”itsepalvelumatkailu”). Matkaketjujen kehittäminen.
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