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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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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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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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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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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.
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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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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 T A
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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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

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.

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.

2025
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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