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Pohjoismaissa ja valtakunnan tasolla

VUONNA 2018 kansainvälisiä matkoja tehtiin 1,4 miljardia ja kansainvälinen matkailu kasvoi 
merkittävät 6 %, mikä on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.  Kasvua siivitti globaalin talouden 
suotuisa kehitys käytännössä lähes kaikilta markkinoilta, viisumikäytännöt sekä kohtuullisen hintai-
nen lentomatkustus.  Lähi-Idässä ja Afrikassa kansainvälinen matkailu kasvoi globaalia keskiarvoa 
enemmän.¹

Euroopassa kasvua oli 6% ja nopeinta kasvu oli Lähi-Idässä (10%) ja Afrikassa (7%). Euroopan mat-
kailun kasvua siivitti globaalin talouden suotuisan kehityksen lisäksi mm. Venäjän matkailukysyn-
nän elpyminen.  Euroopassa kansainvälinen matkailu kasvoi voimakkaimmin Etelä-Euroopassa ja 
Välimeren maissa mutta myös Pohjois-Euroopassa päästiin yli 5 % kasvulukuun. 

UNWTO:n pitkän aikavälin ennusteen mukaan globaali matkailu jatkaa kasvuaan noin 4 % vuosi-
vauhtia ja vuoteen 2030 mennessä kansainvälisiä matkoja tehdään jo 1,8 miljardia. Kahtena edelli-
senä vuonna kansainvälisen matkailun kasvu on ollut tätä ennustetta suurempaa. 

1  UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2019
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Globaalisti matkailu on kolmanneksi suurin vientiala heti kemikaaliteollisuuden ja polttoainevien-
nin jälkeen, ja taakse jää mm. autoteollisuuden tuotteet. Monissa maissa matkailusta on tullut 
sosioekonomisen kehityksen avaintekijä kun huomioidaan vientitulot, työpaikkojen ja yritysten 
syntyminen, sekä infrastruktuurin kehittyminen. 

Pohjoismaiden majoitusliikkeissä rekisteröitiin vuonna 2017 kaikkiaan 47,4 miljoonaa ulkomaista 
yöpymistä, yöpymiset lisääntyivät 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen matkailu taas on 
kasvanut viime vuonna eniten koko Pohjoismaissa, +17 %.  Kokonaisuudessaan Suomen markkina- 
osuus Pohjoismaiden matkailussa on 14 %. Talvella markkinaosuus on hyvä, jopa 25 %, mutta  
kesällä vain 11 %  

Kuva 1: Matkailun globaali ennuste, UNWTO.
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Suomessa rekisteröitiin vuonna 2018 22 miljoonaa yöpymistä, mikä oli 1,4 % enemmän kuin  
edellisenä vuonna. Kansainväliset yöpymiset kasvoivat 1,3 % edellisvuodesta. Matkailu Suomeen 
kasvoi erityisesti Alankomaista, Espanjasta, USA:sta, Ranskasta ja Kiinasta. Suurimmat kansain- 
väliset markkinat ovat Venäjä, Saksa, Iso-Britannia, Ruotsi ja Kiina. Ulkomaalaisten osuus kaikista 
yöpymisistä oli 31 %. 

Matkailutilipidon 2018 mukaan Suomen matkailun kokonaiskysyntä oli vuonna 2015 noin 13,8 
miljardia euroa ja vientiin rinnastettava matkailutulo oli noin 3,6 miljardia euroa. Matkailutulo on 
kasvanut tasaisesti ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan edelleen.  Matkailun osuus Suomen brutto-
kansantuotteesta on 2,5 %.   

Matkailuala on merkittävä työllistäjä. Matkailutilinpidon mukaan ala työllisti vajaat 140 000 hen-
kilöä, eli 5,5 prosenttia Suomen työvoimasta. Tämä luku ei kuitenkaan huomioi vuokratyövoimaa, 
jonka osuus matkailualoilla on suuri. Esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla tehty vuokratyö  
merkitsee noin 6000 täysiaikaiseksi muutettua työpaikkaa.² Matkailu työllistää erityisesti nuoria.   

Matkailutillinpidon vuoden 2015 lukujen jälkeen muun muassa yöpymisten kehitys on ollut vahvan 
positiivista, joten em. luvuista tähän päivään on kasvua.

2  Alueellinen matkailutilipito, TEM 2018

Kuva 2: Rekisteröityneet yöpymiset Pohjoismaissa 2017. Lähde: VisitFinland
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2. Matkailun kehitys Lapissa 
2.1. Yöpymiset ja asiakkaat

Lapissa matkailu on kasvanut erittäin voimakkaasti parin viimeisen vuoden aikana. Matkailu on 
kasvanut nimenomaan kansainvälisen kysynnän voimin, kotimaan kysyntä on polkenut paikoillaan. 
Vuonna 2018 Lapin rekisteröidyt yöpymiset kohosivat 3 miljoonaan. Todellisuudessa luku on mer-
kittävästi suurempi, sillä rekisteröinnin ulkopuolelle jää suuri osa vuokrattavista loma-asunnoista 
sekä esimerkiksi AirBnB-toiminta. Eräiden arvioiden mukaan todellinen yöpymismäärä on 2,5–3  
-kertainen rekisteröityneisiin majoitusvuorokausiin verrattuna.  Kansainvälisten yöpymisten osuus 
oli 52 %, joten Lapin matkailusta kansainvälistä on selkeästi suurempi osa kuin maassa keskimäärin. 
Maakunnittain verrattuna Lapin kansainvälisyysaste rekisteröityneissä yöpymisissä on Suomen 
suurin.

Kuva 3: Rekisteröityneiden yöpymisten kehitys Lapissa. Lähde: Tilastokeskus
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Matkailun kehitys on Lapin eri alueilla ollut hieman eritahtista, vaikka kaikilla alueilla on ollut 
kasvua. Viimeisen 3 vuoden (2015–2018) aikana suurimmat kasvuluvut kokonaisuudessaan olivat 
Pyhä-Luostolla, Rovaniemellä ja Sallassa ja heikoimmat Inarissa ja Muoniossa. Viimeisen vuoden 
(2017–2018) aikana suurinta prosentuaalista kasvua Sallassa, Enontekiöllä, Pyhä-Luostolla ja  
Inarissa ja vastaavasti heikointa Muoniossa, Kittilässä ja Kolarissa.

Kansainvälisten matkailijoiden suhteelliset osuudet ovat suurimmat Inarissa, Rovaniemellä,  
Muoniossa ja Saariselällä. 

Kuva 4: Rekisteröityneiden yöpymisten kehitys matkailualueilla 2013–2018. Lähde: Visiittori/Tilastokeskus

Kansainvälinen matkailu lähti ennennäkemättömän voimakkaaseen kasvuun vuonna 2015. Viime 
vuosina merkittävää kasvua on kirjattu etenkin Aasian markkinoilta ja Kiina on ohittanut Norjan vii-
deksi suurimpana markkina-alueena. Merkittävä Iso-Britannian markkina-alue on kehittynyt viime 
vuosina hyvin, mutta matkailu esim. Venäjältä ei ole kääntynyt kasvuun taantuman jälkeen. Lapin 
riippuvaisuus yhdestä tai kahdesta markkina-alueesta on vähentynyt ja uusia nousevia markkinoita 
ovat mm. Yhdysvallat, Australia ja Intia. 
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Pelkästään rekisteröityviä yöpymisiä tarkasteltaessa näyttää, että kotimaisen matkailun kehitys 
Lapissa olisi polkenut paikallaan. Tämä ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan pidä paikkaansa:  
Suomalaisten matkailu -tutkimuksen mukaan vuonna 2018 Lappiin tehtiin 1 950 000 yöpymisen 
sisältänyttä kotimaan vapaa-ajan matkaa, mikä on n. 60 000 matkaa enemmän kuin edellisenä 
vuonna (+3 %). 

Lappiin suuntautuvien matkojen määrä oli vielä voimakkaammassa kasvussa 2016–2017 (+7 %). 
Matkojen määrän kasvu Lapissa on ollut selkeästi nopeampaa kuin Suomessa keskimäärin.  
Erityisesti maksullisen yöpymisen sisältävien matkojen määrä on ollut kasvussa.³

3  Tilastokeskus. Suomalaisten matkailu.

Kuva 5: Rekisteröityneiden yöpymisten kehitys päämarkkina-alueilla. Lähde: Tilastokeskus 
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2.2. Sesonkivaihtelut

Lapin matkailu on varsin riippuvainen talvesta. Talven osuus vuosittaisista rekisteröityneistä yöpy-
misistä on lähes kaksi kolmasosaa ja majoitusmyynnistä jopa yli 70 %. Kuvassa 6 kuukausittainen 
tarkastelu osoittaa, että sekä heinä-elokuussa että loka-marraskuussa on saavutettu kasvua yöpy-
misissä, mutta talvikuukaudet ovat kasvaneet paljon voimakkaammin. 

Kuva 6: Rekisteröityneet yöpymiset kuukausittain 2010, 2014 ja 2018.

Matkailu on talvella myös rakenteellisesti erilaista kuin kesällä. Talvella (marras-huhtikuu) kansainvä-
listen matkailijoiden osuus on jo pitkään ollut suurempi kuin kotimaisten osuus ja etenkin viime vuo-
sien aikana kasvanut merkittävästi. Kesämatkailussa (touko-lokakuu) ollaan edelleen varsin riippuvai-
sia kotimaan markkinoista, kotimaisten osuus kesän rekisteröityneistä yöpymisistä oli 70 % vuonna 
2018 ja Lapin markkinaosuus koko Suomen kesän rekisteröityneissä yöpymisissä on vain 8 %.
Tällä hetkellä Lapin matkailun tulos tehdään talvikaudella, jolloin keskihinta ja käyttöaste ovat korkealla.

Kuva 7: Kotimaisten ja kansainvälisten rekisteröityneiden yöpymisten kehitys, talvi ja kesä.  
Lähde: Visiittori, Tilastokeskus, matkailutilasto
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2.3. Majoituskapasiteetti ja käyttöaste

Lapissa oli vuonna 2018 yhteensä 26 140 vuodepaikkaa Tilastokeskuksen rekisteröinnin piirissä. 
Luku sisältää kapasiteetin majoitusliikkeissä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa. Tämä kuvaa vain 
osaa Lapin majoituskapasiteetista, arvioitu kokonaiskapasiteetti on n. 100 000 vuodepaikkaa eli yli 
kolminkertainen rekisteröityvään kapasiteettiin verrattuna. Arvioiden mukaan suurin kapasiteetin 
kasvu on kohdistunut ei-rekisteröityvään kapasiteettiin, johon kuuluu esim. Airbnb-kohteet.

Majoitusliikkeiden huonekäyttöaste on kehittynyt positiivisesti ja vuonna 2018 se oli Lapissa keski- 
määrin 44,5 %. Käyttöasteen paraneminen on kuitenkin keskittynyt talvisesongille ja touko-loka-
kuun käyttöaste oli vuonna 2018 sama kuin vuonna 2013. Vuonna 2018 käyttöaste oli lumettoma-
na aikana matalimmillaan toukokuussa 16,7 % ja korkeimmillaankin heinäkuussa vain 36,7 %. 

Kuva 8: Huonekäyttöasteen kehitys Lapissa.

Suurimmissa matkailukeskuksissa talven huippusesongilla kapasiteetista on jo pulaa, mutta  
kapasiteetti-investointeja rajoittaa matala ympärivuotinen käyttöaste. Suurimmat ympärivuotiset 
käyttöasteet vuonna 2018 olivat Rovaniemellä (57,5 %), Muoniossa (52,8 %) ja Kittilässä (49,7 %) 
ja Lapin keskiarvoa selkeästi matalammat Kolarissa (33,6 %) sekä Pyhä-Luostolla ja Meri-Lapissa 
(39,1 %) sekä Inarissa (40,3%).  Talvella (marras-huhti) käyttöasteet ovat suurimmat Rovaniemellä, 
Kittilässä ja Muoniossa ja vastaavasti kesällä (touko-lokakuu) suurimmat käyttöasteet olivat  
Enontekiöllä ja Rovaniemellä.

KÄYTTÖASTEEN KEHITYS

Koko vuosi Touko-loka Marras-huhti

2013 40,2 % 31,0 % 48,6 %
2014 39,8 % 30,3 % 48,3 %
2015 40,0 % 31,2 % 51,3 %
2016 42,8 % 32,1 % 56,3 %
2017 45,8 % 33,5 % 57,1 %
2018 44,5 % 31,0 % 53,9 %
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2.4. Majoitusmyynti

Rekisteröityneen kapasiteetin osalta majoitusmyynti Lapissa vuonna 2018 oli 166 milj. € ja kasvu-
vauhti on ollut merkittävästi suurempaa kuin maassa keskimäärin. 

Rekisteröityneen kapasiteetin majoitusmyynti ei anna kattavaa kuvaa todellisuudesta, sillä iso osa 
kapasiteetista ei rekisteröidy. Vertailun vuoksi voi todeta, että Rovaniemellä vuonna 2018 rekiste-
röidyn kapasiteetin majoitusmyynti oli 47,6 Milj € ja Airbnb kokonaismyynti 10,7 Milj. €.

Kuva 9: Rekisteröityvän kapasiteetin majoitusmyynti Lapissa.  
Lähde: Visiittori/Tilastokeskus



LAPIN MATKAILUSTRATEGIA
2020 – 2023

MATKAILUN TILANNEKUVA-ANALYYSI    |   TOUKOKUU 2019

MATKAILUN TILANNEKUVA-ANALYYSI 12

2.5. Saavutettavuuden kehittyminen

Saavutettavuus on parantunut talvikaudella etenkin lisääntyneen lentoliikenteen ansiosta. Lapin 
kentille on avautunut useita suoria kansainvälisiä reittiyhteyksiä, keskittyen pääasiassa Rovaniemen 
ja Kittilän lentoasemille. Lumettoman ajan matkailun kehittämisen näkökulmasta heikko saavutet-
tavuus on edelleen pullonkaula.
 
Vuonna 2018 yhteenlaskettu lentomatkustajien määrä Lapin kentillä oli 2,6 miljoonaa. Lentoliiken-
teen matkustajamäärät ovat kasvaneet markkinaehtoisesti kasvaneen kysynnän tuloksena. Lentolii-
kenne Lapin kentillä on kehittynyt eri tahtiin, mutta kaikilla kentillä on ollut kasvua. 

Kuva 10: Matkustajamäärien kehitys Lapin matkailua palvelevilla lentoasemilla 2013–2018. Lähde: Finavia

Finavia on investoinut Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon lentoasemien terminaalien ja infran kehittämi-
seen ja uudistusten myötä kapasiteetti riittää 2 miljoonalle vuotuiselle matkustajalle. 
 
Junamatkustus Lappiin on lisääntynyt edellisellä strategiakaudella. Vuonna 2018 Rovaniemen ase-
malla matkamäärät kasvoivat 6 %, Kemissä 7 %, Kolarissa 4 %, mutta Kemijärven asemalla matka-
määrät vähenivät 7 %⁴.

4  VR/Juho Hannukainen, esitys työpajassa 5.2.2018
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2016 2017 Muutos % 2016 2017 Muutos % 2016 2017 Muutos%
MAJOITUS 308 321 4,2 % 1 367 1 387 1,5 % 208 719 244 325 17,1 %
RAVITSEMUS 425 441 3,8 % 1 453 1 433 -1,4 % 159 712 168 376 5,4 %
OHJELMAPALVELUSEKTORI 448 465 3,8 % 1 224 1 346 10,0 % 180 941 221 734 22,5 %
LIIKENNE, VUOKRAUS JA LEASING 502 494 -1,6 % 1 184 1 209 2,1 % 131 155 143 730 9,6 %
MATKAILUALAT YHTEENSÄ 1683 1 721 2,3 % 5 228 5 375 2,8 % 680 527 778 165 14,3 %

KAIKKI TOIMIALAT LAPISSA YHT. 12235 12 711 3,9 % 38 577 39 086 1,3 % 11 997 653 13 225 027 10,2 %

MATKAILUTOIMIALOJEN OSUUS 13,5 % 13,8 % 5,9 %

MATKAILUTOIMIALOJEN OSUUS, 
liikenne, vuokraus, leasing poislukien 9,7 % 10,7 % 4,8 %

Ennakkotieto, tarkentuu

Ti las tolähde: Ti las tokeskus , toimia loi tta inen yri tys tietopalvelu

Liikevaihto 1000€Henkilöstön määräToimipaikat

Tarkastelussa  hyödynnetty  TEM Matkai lun toimia laraportin matka i lun laa jassa  klusteri tarkastelussa  käytettyä  toimia loja  
sekä  TEM:n suos i tusta  matka i lun a lueel l i s i s sa  tulo- ja  työl l i syysselvi tyks issä  käytettävis tä  pää- ja  a latoimia lois ta .

2.6. Matkailun merkitys Lapin aluetaloudessa

Matkailu on merkittävä toimiala Lapissa, sillä se työllistää väestöä myös alue- ja kuntakeskusten 
ulkopuolella, auttaa ylläpitämään liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta, sekä tuo positiivista elin-
voimaa maaseudulle. Matkailukeskukset ovat tärkeitä palvelukeskittymiä myös paikallisen väestön 
tarpeisiin. Kansainvälisyys on luontainen osa Lapin matkailua ja se heijastuu myönteisesti myös 
muuhun aluetalouteen. 

Toimialatilasto 2017
Matkailutoimialojen (majoitus, ravitsemus, ohjelmapalvelut, liikenne vuokraus ja leasing) liikevaih-
to vuonna 2017 Lapissa oli yhteensä 780 miljoonaa euroa ja toimialoilla oli henkilöstöä n. 5 400. 
Matkailun osuus kaikkien toimialojen liikevaihdosta oli 6 % ja kaikkien toimialojen henkilöstömää-
rästä 14 %.  

Matkailu on kasvanut Lapissa muita aloja nopeammin. Matkailutoimialojen liikevaihto oli kasvanut 
edellisestä vuodesta 14 % (kaikki alat +10 %) ja henkilöstön määrä 3 % (kaikki alat +1 %). Eniten 
sekä liikevaihto että henkilöstön määrä on kasvanut ohjelmapalvelusektorilla. 

Kuva 11: Matkailusektorin liikevaihto ja henkilöstön määrä 2016-2017.

Kuva 12 matkailukeskusten liikevaihdon trendeistä osoittaa vuoden 2015 käynnistyneen merkit-
tävän kasvuvaiheen. Kehitys on ollut selkeän positiivista kaikilla matkailualueilla ja erittäin vahvaa 
Rovaniemellä ja Saariselällä.
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Alueellinen matkailutilinpito vuoden 2015 luvuin
Alueellisen matkailutilinpidon mukaan Lapissa matkailun kokonaiskysyntä oli vuonna 2015  
865 miljoonaa euroa, josta ulkomaisen osuus 44 %. Matkailutoimialat työllistivät vuonna 2015  
Lapissa 6000 henkilöä eli lähes 8 % kaikista työllisistä. Tässä ei ole huomioitu vielä vuokratyö- 
voimaa, jonka osuus etenkin majoitus- ja ravitsemusaloilla on merkittävä. 

Matkailun tuottama osuus BKT:sta Lapissa on merkittävä, 5,7 %, kun maan keskiarvo oli 2,5%.  
Majoitus-palveluiden osuus Lapissa matkailutoimialojen tuotoksesta on karkeasti noin viidennek-
sen eli yksinkertaistettuna matkailijat tuovat alueelle noin viisi kertaa sen verran euroja mitä he 
maksavat majoituksestaan.⁵

Laskennallinen arvio matkailutulosta vuoden 2017 luvuin
Lapin matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksia ei ole viime vuosina tutkittu, mutta eri tietolähteiden 
pohjalta tehtyjen arvioiden mukaan matkailun tulovaikutukset välilliset vaikutukset huomioiden 
olisi lähes miljardi euroa.⁶

Välitön matkailutulo on laskettu vuoden 2017 liikevaihtotiedoilla ja laskennallisen mallin mukaan 
välillinen matkailutulo oli vuonna 2017 yli 900 miljoonaa euroa. 

Kuva 12: Lapin matkailukeskusten liikevaihdon trendit.

5  Alueellinen matkailutilipito 2018 
6  Arviot Lapin kauppakamari, Lapin liitto ja ELY-keskus
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Kansallispuistoilla on tärkeä merkitys Lapin matkailulle. Suomen 40 kansallispuistosta Lapissa on 
seitsemän. Suomen kansallispuistoihin tehtiin vuonna 2017 yli 3,1 miljoonaa käyntiä, joista 1,3 
miljoonaa suuntautui Lapissa sijaitseviin kansallispuistoihin.  

Kävijöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat Suomessa yht. 206,5 milj. eu-
roa ja 2 055 henkilötyövuotta, joista Lapissa 139 milj. euroa ja 1390 henkilötyövuotta. Pallas-Ylläs- 
tunturin kansallispuisto on Suomen suosituin kansallispuisto ja Metsähallituksen mukaan se myös 
tuotti eniten rahaa paikallistalouteen.⁷

7  Metsähallitus, Luontopalvelut

 ARVIO OSUUS

Vuonna 2017
VÄLITON MATKAILUTU-
LO

MATKAILUTULOS-
TA

MAJOITUS 219 893 24 %
RAVITSEMIS 92 607 10 %
OHJELMAPALVELUSEKTORI 199 561 22 %
LIIKENNE, VUOKRAUS JA LEASING 60 367 7 %

VÄHITTÄISKAUPPA JA HUOLTAMOTOIMINTA 335 321 37 %
YHTEENSÄ 907 747 100 %

Kuva 13: Laskennallinen arvio Lapin matkailutulosta vuoden 2017 luvuin.
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3. Lapin kilpailuasema
MATKAILUALUEEN KILPAILUASEMAAN globaaleilla markkinoilla vaikuttavat monet teki-
jät, joista keskeisimpiä ovat saavutettavuus, imago, hinta ja esimerkiksi markkinointiin käytettävät 
resurssit. Lapin haasteet liittyvät erityisesti saavutettavuuteen ja hintaan, jotka ovat kytköksissä 
toisiinsa. Korkeat lentohinnat maan sisällä nostavat Lapin matkailutuotteen kokonaishintaa kan-
sainvälisen matkailijan näkökulmasta. Esimerkiksi Norjan Tromssaan on tällä hetkellä edullisemmat 
ja paremmat lentoyhteydet kuin Lappiin. Myös korkea verotus ja työvoiman hinta vaikuttavat mat-
kailutuotteen hintaan. Kotimaan matkailijoiden vaihtoehtojen valikoimassa Lapin matka kilpailee 
edullisten etelän lomien ja verovapaata alkoholia tarjoavien risteilytuotteiden kanssa. 

Kansainvälisessä matkailussa Lapin matkailutuote kilpailee samanlaisia vetovoimatekijöitä tarjo-
avien naapurimaiden kanssa. Talvi- ja luontomatkailun osalta lähimmät kilpailijat löytyvät  
Pohjois-Norjasta, Pohjois-Ruotsista ja Islannista, mutta myös Kanada ja Alaska jakavat markkinoita.

Pohjois-Norjan matkailuvaltteja ovat vuoristo- ja vuonomaisemien lisäksi revontulet ja keskiyön 
aurinko. Sekä Lappi että Pohjois-Norja ovat viime vuosina painottaneet matkailumarkkinoinnissaan 
revontulia, minkä voidaan arvioida tuottaneen molemminpuolista hyötyä ja lisänneen kansainvälis-
tä näkyvyyttä. Myös Swedish Lapland nojaa tuotetarjonnassaan samoihin vahvuuksiin kuin Lappi. 
Lapin kilpailuetuna on toistaiseksi ollut monipuolinen tuotetarjonta, hyvä infrastruktuuri ja matkai-
lun ammattimaisuus, mutta näiden tekijöiden osalta etumatka on kaventumassa. Lapin matkailun 
vahvuutena on se, että Lappi on vetovoimainen monella markkina-alueella. Mikäli kysyntä jollain 
markkina-alueella heikkenee, jokin muu yleensä kompensoi sitä. Toisaalta Lapissa esim. matkailu-
markkinointiin käytettävät resurssit ovat suhteellisen pienet, mutta niitä on onnistuttu lisäämään 
esim. hankkeiden kautta. 

Tulevaisuudessa kilpailu matkailijoista kiristyy entisestään ja resurssit pysyvät niukkoina. Matkailun 
kehittämisessä on tehty rajat ylittävää yhteistyötä ja jatkossa sen merkitys korostuu. Visit Arctic 
Europe -hankekokonaisuudessa on yhteistyössä Suomen Lapin, Pohjois-Norjan ja Ruotsin Lapin 
kesken markkinoitu aluetta yhteisenä arktisena matkailukohteena kohdemarkkinoille ja rakennettu 
rajat ylittäviä matkapaketteja. 
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4. Matkailun kehittämisen  
ja markkinoinnin organisointi 
LAPIN MATKAILUN toimijakenttä on varsin laaja. Hyvin monella toimijalla ja organisaatiolla on 
vahvoja kytköksiä matkailuun, vaikka varsinainen toiminnan pääpainopiste saattaakin olla muualla. 
Kehittämistä ja markkinointia tehdään monella tasolla ja eri toimijoiden toimesta.  Haasteeksi 
nykytilassa on koettu se, että toimijoita on paljon ja toimijoista muodostuva matkailuekosysteemi 
voisi toimia nykyistä tehokkaammin mm. työnjakoa kehittämällä ja yhteistyötä tehostamalla.

Matkailun alueorganisaatiot ovat alueillaan avainasemassa matkailun kehittämisessä ja markki-
noissa sekä yhteistyön koordinoinnissa. Organisaatiomuotona yleensä osakeyhtiö tai rekisteröity 
yhdistys. Kaikilla pienemmillä matkailualueilla varsinaista alueorganisaatiota ei ole, mutta alueorga-
nisaatiotoiminnan tehtäviä toteutetaan esim. osana kunnallista kehittämisyhtiötä. 

Alueorganisaatioille 2018 toteutetun kyselyn mukaan alueiden rahalliset resurssit kehittämiseen 
ja markkinointiin vaihtelivat parista kymmenestä tuhannesta aina yli miljoonaan euroon saakka. 
Yhteenlaskettuna rahalliset panokset matkailun kehittämiseen ja markkinointiin alueilla olivat n. 
6,1 miljoonaa euroa. Tästä kokonaisuudesta yli 40 % saatiin myyntituottoina, vajaa 30 % oli julkista 
rahoitusta ja neljäsosa osakkaiden jäsenmaksuina. Kaikilla alueorganisaatioilla ei ole myyntitoimin-
taa, jolloin rahoitus kerätään jäseniltä.

Kuva 14: Matkailun alueorganisaatiotoiminnan rahoitus.
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TOIMIJA TEHTÄVÄN / TOIMINNAN / ROOLIN KUVAUS
Matkailuyrittäjät Liiketoiminta, tuotekehitys, markkinointi, myynti, omat muut kehityshankkeet. 

Osallistuminen alueorganisaation toimintaan alueellaan, mukana mahd. yhteisissä 
kehittämishankkeissa. 

Matkailun alueorganisaatiot Oman alueensa matkailun kehittäminen ja markkinointi. Eri alueilla erityyppistä 
toimintaa: myynti, aluestrategia, latu- ja reittiverkoston kunnossapito, matkailu-
neuvonta jne. 

Elinkeinoyhtiöt ja seudulliset 
edunvalvontaorganisaatiot

Matkailun kehittäminen alueella

Lapin matkailuelinkeinon liitto 
LME ja 

Visit Arctic Europe -hanke

Matkailuelinkeinon edunvalvonta, jäsenten välisen yhteistoiminnan ja alan yleisten 
toiminta- edellytyksien parantaminen. 

Matkailumarkkinointi VAE-hankkeen kautta. 
House of Lapland Lapin alueellinen markkinointi- ja viestintätalo. Markkinoi Lappia matkakohteena, 

asuinympäristönä, bisnesympäristönä sekä elokuvakomissiotoiminnan kautta  
kuvauslokaationa. Vahva painotus digitaaliseen markkinointiin. 

Lapin kauppakamarin matkailu-
valiokunta

Matkailutoimialan kehityksen seuranta; toimialan edunvalvonta

Lapin yrittäjät Toimialan edunvalvonta
Julkinen sektori, virastot, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot
Lapin kunnat Matkailutoimialan toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen

Lapin liitto Kehittämishankkeiden rahoitus, maakuntatason strategiatyö, koordinointi, edun-
valvonta, maakuntatason matkailukehityksen seuranta, kehittämistyö valikoiduissa 
teemoissa hankkeiden kautta.

Lapin ELY-keskus Rahoitus, suunnittelu
Finnvera Rahoitus
Lapin aluehallintovirasto Matkailualan turvallisuus ja valvonta
Metsähallituksen luontopalvelut Kansallispuistojen vetovoiman kehittäminen, viestintä ja yritysyhteistyö. Luonto-

matkailun infrastruktuurin ylläpitäminen ja kehittäminen. 
Metsäntutkimuslaitos Luontomatkailun tutkimus, yhteistyö MTI:n kanssa

Matkailualan tutkimus- ja  
koulutusinstituutti MTI

Tiedontuotanto, koulutus, tutkimus ja kehittäminen

Pohjoisen kulttuuri-instituutti Tiedontuotanto, koulutus, tutkimus ja kehittäminen

Muut Lapin korkeakoulu- 
konsernin oppilaitokset, jotka 
tarjoavat matkailualan tai  
matkailun liitännäisalojen  
koulutusta

Tiedontuotanto, koulutus, tutkimus

Keskeisten toimijoiden nykyinen tehtäväkenttä ja roolit 

Tärkeimmiksi tehtävikseen tällä hetkellä alueorganisaatiot nimesivät perinteisen matkailumarkki-
noinnin (tutustumismatkat, messut, esitteet, myyntimatkat jne.), matkailumarkkinoinnin digitaa-
lisissa kanavissa sekä tiedon välittämisen ja jalostamisen toimijoiden käyttöön. Digitalisaatio on 
muuttanut ja muuttaa edelleen alueorganisaatioiden toimintakenttää, alueorganisaatioilla on tällä 
hetkellä paineita lisätä etenkin digiosaamista ja -koordinointia.

House of Lapland vastaa Lapin kansainvälisestä imagomarkkinoinnista ja toteuttaa sitä digitaalisissa 
kanavissa, toimintaa ohjaa markkinointiryhmä. Alueorganisaatiot toteuttavat sen rinnalla omaa 
sekä kotimaan että kansainvälistä markkinointia.
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Muut 

Saamelaiskäräjät Toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa ja turvaa saamelaisen alkuperäis- 
kansakulttuurin säilymistä ja kehittymistä, tehty mm. saamelaismatkailun eettiset 
ohjeet. 

Lapin turvallisuusverkosto Eri toimijoista koostuva verkosto, jonka tavoitteena on matkailun häiriöttömän  
toiminnan varmistaminen ja suotuisan kehityksen turvaaminen

Lapin matkailun asiantuntija- 
ryhmä

Eri toimijoista koottu ryhmä, joka kokoontuu n. 4 krt vuodessa ja ohjaa Lapin  
liitossa tehtävää maakunnallista matkailun strategiaa ja koordinointia.

Matkailun toimialaklusteri Ennakointihankkeessa perustettu ryhmä, jonka tavoitteena on muodostaa  
näkemystä toimialan nykytilasta ja kehitysnäkymistä sekä tulevaisuudesta.  
Muodostuu yritysten, julkisen sektorin, koulutuksen järjestäjien ja aluehallinnon 
edustajista.

Valtakunnalliset matkailutoimijat
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) Suomen matkailupolitiikka, matkailun kehityksen seuranta 

(toimialaraportti, toimialapäällikkö) 
Visit Finland, Business Finland Suomen matkailumarkkinointi, Suomen maabrändin kehittäminen, matkailun 

kehittämisen koordinointi ja tuotekehityksen ohjaus sekä tutkimustiedon  
tuottaminen. Aloitettu suuralueyhteistyö, jonka puitteissa aluepäällikkö Lapissa.

Matkailu- ja ravintolapalvelut ry. 
(MaRa)

Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän  
hyvinvointipalvelualan edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö

Suomen matkailu- 
organisaatioiden  
yhdistys (SUOMA)

Toimii kotimaan matkailun alueellisten organisaatioiden, matkailukeskus- 
organisaatioiden ja I-kilpi matkailutoimistojen yhteiselimenä ja edunvalvonta- 
järjestönä matkailualan keskusjärjestöihin, valtion matkailuhallintoon ja  
muihin alalla toimiviin yhteisöihin nähden. SUOMA panostaa kotimaan yhteis-
markkinointiin

Suomen matkailijayhdistys SMY Kotimaan matkailun edistäminen

Tilastokeskus Matkailu- ja liikennetilastot
Finavia Lentoasemaverkoston ylläpito
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5. Edellisen strategian toteutuminen  
ja näkymiä tulevalle strategiakaudelle

VUONNA 2014 voimaantulleessa matkailustrategiassa määriteltiin visio vuoteen 2025 saakka 
seuraavalla tavalla:

Lappi on elinvoimainen, kansainvälinen, helposti saavutettava ja ympärivuotinen matkakohde. 
Lapissa on yli kolme miljoonaa rekisteröityä yöpymistä vuosittain. Kesästä on kehittynyt toinen 
vahva sesonki talven rinnalle. Matkailutulo on kaksinkertaistunut nykyisestä 630 M€:sta. Matkailu 
on hyvä business! 

Lappi on saavutettavissa suorien kansainvälisten lentoyhteyksien kautta. Maaliikenneyhteydet ovat 
toimivat ja matkaketjut sujuvia. Lapissa osataan tunnistaa ja hyödyntää strategisia kumppanuuksia 
ja Lappi on myös haluttu kumppani. Lappi on vahvasti läsnä virtuaalimarkkinoilla ja hallitsee loppu-
kuluttajamyynnin. 
 
Tämä visio vuoteen 2025 on nykytilanteessa edelleen pääosin validi, osa kirjatuista asioista on 
strategiakaudella edennyt hyvin, mutta monessa teemassa on vielä paljon tehtävää. Seuraavassa 
kappaleessa tilannetta analysoidaan tarkemmin. 
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5.1. Yöpymiset ja saavutettavuus

Kaudelle 2014–2018 määrällisiksi tavoitteiksi oli asetettu mm. rekisteröityjen yöpymisten kasvat-
taminen 2,9 miljoonaan ja kansainvälisten yöpymisten osuuden ylittävän 50 %. Rekisteröityneiden 
majoitusvuorokausien määrän sekä kansainvälisten yöpymisten osuuden osalta edellisen strategia-
kauden tavoite saavutettiin hieman etuajassa. Ympärivuotisuus on kehittynyt hieman positiiviseen 
suuntaan, mutta sen edelleen lisääminen on tunnistettu tulevan strategiakauden keskeisimmäksi 
haasteeksi.

Hotellien huonekäyttöasteen osalta strategiakauden tavoite on saavutettu, keskihinnan sekä ma-
joitusmyynnin arvon osalta taas selkeästi ylitetty. Hinnan osalta selittäviä tekijöitä ovat kasvaneen 
kysynnän lisäksi se, että strategiakaudella rakennetussa uudessa majoituskapasiteetissa korostuu 
entistä enemmän korkeamman hintaluokan erikois- ja elämysmajoitus. Käyttöasteen paranemi-
nen on strategiakaudella Lappi-tasolla tapahtunut vain talvikauden kasvaneen kysynnän ansiosta, 
lumettomana aikana käyttöaste ei ole kohentunut.

Lentoliikenteen osalta määrällinen kasvutavoite on ylitetty. Talviajalle on myös käynnistynyt suoraa 
reittiliikennettä muutamilta keskeisiltä markkinoilta, saavutettavuuden parantuminen onkin strate-
giakaudella keskittynyt lähes kokonaan talviajalle ja lumettoman ajan saavutettavuus on edelleen 
merkittävä haaste.  

Yhtenä tavoitteena edellisessä strategiassa oli säilyttää toiminnassa kaikki Lapin kuusi lentokenttää.  
Enontekiön lentoaseman toiminnan jatkuvuus on noussut huoleksi strategiakaudella; Finavia voi 
nykyisen lentoliikennestrategian pohjalta lakkauttaa lentoaseman, ellei sille ole reittiliikennettä. Ti-
lausliikenteen ansiosta Enontekiön kentän matkustajamäärät ovat nousseet, mutta reittiliikenteen 
jatkosta ei ole varmuutta ja siten myös lentokenttätoiminnan jatko on epävarma. 

Raideliikenteen osalta edellisellä strategiakaudella asetettu varsin maltillinen 2 % vuosikasvu- 
tavoite on saavutettu. Raideliikenteen kehittäminen on noussut entistä vahvemmin keskusteluun 
mm. ympäristönäkökohtien vuoksi. Tehtyjen selvitysten perusteella Jäämeren radan linjaukseksi 
on muotoutunut Rovaniemi-Kirkkoniemi -ratavaihtoehto, mutta ratahanke ei ainakaan lähivuosina 
ole etenemässä, sillä se on todettu tällä hetkellä kannattamattomaksi. Tornio-Laurila rataosuuden 
sähköistäminen ei ole strategiakaudella edennyt. EU:ssa suurin osa väylien kehittämiseen käytettä-
västä rahoituksesta kohdistuu TEN-T -ydinkäytäviin, joten Lapin, Suomen ja arktisen alueen mer-
kittävien kuljetuskäytävien saaminen osaksi EU:n strategista liikenneinfrastruktuuria on keskeistä 
kehittämisen mahdollistamiseksi. Komission kesällä 2018 tekemässä esityksessä on mukana esitys 
Suomen ja Ruotsin liikenteen ydinverkkokäytävien pidentämisestä ja yhdistämisestä Perämeren-
kaarella. Tällöin esim. Perämerenkaaren ratahanke voisi olla niin kutsutun TEN-T-tuen piirissä ja 
parantaisi hankkeen toteutumismahdollisuuksia.  
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Suomen sisällä Lappiin suuntautuvassa raideliikenteessä keskeisenä haasteena on pitkä matka-aika, 
joka johtuu hyvin pitkälle pääradan kunnosta. Lisäksi pula ratakapasiteetista pääradan eteläisillä 
pullonkaulakohdilla vaikeuttaa junatarjonnan lisäämistä myös pohjoisen yhteyksien osalta. 

Edellisen matkailustrategian tavoitteissa oli myös kehittää matkaketjuja ja liityntäliikennettä toimi-
vaksi Lapin sisällä yksilömatkailijan näkökulmasta. Nykyisellään julkinen liikenne ei vastaa matkai-
lijan tarpeisiin. Lapin sisäinen saavutettavuus ei ole viime vuosina konkreettisesti juurikaan paran-
tunut, mutta kehittämistyössä on otettu edistysaskeleita ja tehty linjauksia esim. Open Arctic Maas 
-hankkeessa sekä Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut -hankkeessa. Jatkossa tarpeena on 
kehittää digitaalinen reittiopaspalvelu joka yhdistää eri liikennemuodot ja yhteyksien tarjoajat. Tällä 
hetkellä matkailijan matkaketjujen kehittäminen ei ole tarpeeksi kenenkään vastuulla. On myös 
todettu, että työhön tarvitaan yhtä maakuntaa laajempi ratkaisu, koko Suomen reittiopaspalvelu,  
ja sitoutuminen sen, sekä matkaketjujen kehittämiseen eri sektorien toimijoilta. 

Saavutettavuuden osalta tärkeä näkökohta on myös rajat ylittävät liikenneyhteydet Pohjois-Norjan 
ja Pohjois-Ruotsin kanssa, rajat ylittävä liikenneverkkoajattelu mahdollistaa isomman kehittämisen. 
Asiaa on strategiakaudella tarkasteltu mm. Visit Arctic Europe -hankkeessa sekä Lapin saavutetta-
vuuden katto -hankkeessa. Näiden hankkeiden suosituksia ei ole vielä juuri viety käytäntöön ja tällä 
hetkellä rajat ylittäviä liikenneyhteyksiä on vain vähän.
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5.2. Markkinointi, myynti ja tuotekehitys

Edellisellä strategiakaudella kansainvälistä matkailumarkkinointia on toteutettu House Of  
Laplandin (HOL) vetovastuulla sekä sen rinnalla Visit Arctic Europe (VAE) -hankkeessa.  
Yhteisesti on linjattu, että House of Lapland keskittyy etenkin digitaalisen markkinoinnin keinoihin 
sekä markkinointiin suoraan kuluttajille. Digitaalisen markkinoinnin toteuttamisessa on onnistuttu 
varsin hyvin. Markkinointiviestinnän kampanjoiden kautta saatu näkyvyys on ollut useita miljoonia 
euroja, mikä on erittäin hyvä suhteessa panostuksiin. Vuonna 2018 House of Laplandin viestintä 
sai yli 400 miljoonaa katselukertaa. Suurimman näkyvyyden toivat osaajamarkkinoinnin kansain-
välinen mediaviestintä sekä matkailumarkkinoinnin toimenpiteet. Vuoden 2018 aikana toteutettiin 
Work in Lapland -kampanjakokonaisuus, joka tavoitti globaalisti yli 200 miljoonaa ja Suomessa 3 
miljoonaa katselukertaa.  Kampanja houkutteli noin 10 000 kiinnostunutta työntekijää tutustumaan 
Lapin työmahdollisuuksiin matkailusesongilla.

Kansainvälinen kiinnostus Lapin kuvauspaikkoja kohtaan kasvoi huimasti. Vuoden aikana Lapissa 
kuvattiin mm. Ivalo-tv-sarja, Mestari Cheng -elokuva sekä Ailo – pienen poron suuri tarina -elokuva 
sekä lukuisia muita tuotantoja. Tuotantojen Lappiin jättämä tulo kaksinkertaistui. Myös todella 
suuren budjetin tuotannot kiinnostuivat Lapista kuvauspaikkana.

Matkailumarkkinoinnissa uudistimme Lapin kesän brändin ja toteutimme useita pienempiä ilmiö-
markkinoinnin toimenpiteitä sekä kesän The Lapland Bucket List -vaikuttajakampanjan. Matkailu-
markkinointi tavoitti noin 180 000 miljoonan yleisön.

VAE -hankkeessa matkanjärjestäjille suunnattua markkinointia ja yhteistyötä valituilla kohdemark-
kinoilla on tehty hyvin tuloksin ja tämä työ jatkuu VAE II -hankkeessa keväälle 2021 saakka. Näiden 
maakunnallisten toimien rinnalla Lapin matkailualueet toteuttavat itsenäisesti omia kansainvälisiä 
markkinointikampanjoitaan, pääasiassa jakelutiehen. 

Business Finland / Visit Finland on osana Matkailu 4.0 -kokonaisuutta käynnistänyt vuonna 2018 
suuralueyhteistyön, jonka tavoitteena on määrittää, tunnistaa ja viestiä alueen brändistä, kehittää 
USP:eista ammentavaa laadukasta tuotesisältöä, kiihdyttää kohteen houkuttelevuutta, saavutetta-
vuutta ja myyntiä kohderyhmien keskuudessa sekä edistää suuralueen tuotannon pääsyä markki-
noille. Suuralueyhteistyöhön on määritelty tietty budjetti, jonka hyödyntäminen vaatii alueilta vas-
tinrahoitusta. Lapissa on koettu, että toimintamalli vaatii vielä hiomista, yhdessä tehtäviä linjauksia 
ja lisää suunnitelmallisuutta. 
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Merkittävimpiä asioita digimyynnin kehittämisessä strategiakaudella oli alustatalouden periaatteita 
hyödyntävien ratkaisujen laaja esiinmarssi. Bókun toi myös pienille matkailuyrityksille mahdolli-
suuden online-myyntiin verkossa helposti, alusta palvelee aktiviteettien ja yhdistelmätuotteiden 
myynnissä. Bokunin lisäksi markkinoilla on muita vastaavalla periaatteella toimivia alustoja. 

Majoituksen vertaismyyntiin tarkoitettu Airbnb on noussut yhdeksi merkittäväksi myyntikanavaksi 
strategiakaudella. Etenkin Rovaniemellä Airbnb-kohteiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja 
2018 Rovaniemellä niitä oli asukaslukuun suhteutettuna kolme kertaa enemmän kuin Helsingissä, 
ja jonkin verran enemmän kuin esimerkiksi Barcelonassa⁸. Tämä on jo nostanut vastustusta, sillä 
Airbnb-majoitus alkaa muistuttaa kaupallista majoitusta, toimien kuitenkin eri sääntöjen ja käytän-
töjen mukaan. 

Suomen matkailun digitiekartassa on määritelty yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat, joiden kautta 
kehitetään matkailun digitaalista ekosysteemiä. Digitiekartan visio on Suomesta älykäs matka- 
kohde, joka tarjoaa edelläkävijänä matkailijalle sujuvimman polun haaveilusta matkalle.⁹  

Lapissa matkailutoimijat ovat paikoin hyvin aktiivisesti lähteneet mukaan digitaalisiin myynti- 
kanaviin. Matkailualueista muun muassa Rovaniemi, Ylläs ja Saariselkä ovat lähteneet kehittämään 
digimyyntiä Bokun-alustaa hyödyntäen. Iso osa matkailuyrityksistä on kuitenkin vielä digitaalisen 
myynnin ulkopuolella ja kanavien käyttöönotto vaatisi merkittävää osaamisen kehittämistä erityi-
sesti pienissä yrityksissä. 

Päätöksiä eri alustoista ja kanavista tehdään alue- ja yritystasolla, Lappi-tasolla ei ole yhteistä mat-
kailun kauppapaikkaa. Strategiakaudella toteutettiin DigiAurora -selvitys, joka mallinsi millä tavalla 
Lapin digimyyntiä voitaisiin jatkossa toteuttaa koordinoidusti. Lappi-tason tuoteinventaari ja  
sen tarpeellisuus on keskustelun alla, tällä hetkellä akuuteinta on saada yritystasolle riittävästi  
osaamista, jotta tuotteet saadaan alustojen kautta mukaan digimyyntiin.  Visit Finlandin digipilotti- 
ohjelman pilotit käynnistettiin loppuvuodesta 2018. Mukana Lapista ovat Visit Rovaniemi kumppa-
ninaan Finnair (alueen palvelujen digitaalinen ostettavuus), House Of Lapland ja Helsinki dashbo-
ard, joka liittyy tiedolla johtamiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Lapin matkailun asiakasprofiileja ei ole kokonaisuudessaan kuvattu, sillä kullakin matkailualueella 
ne ovat hieman erilaisia. Lappi-tasolla voidaan todeta perinteisen matkanjärjestäjien kautta tulevan 
ryhmämatkailun olevan edelleen selkeästi merkittävin. Yksilömatkailu on ollut kasvussa, ja kasvun 
odotetaan jatkuvan. Yksilömatkailun kasvavaan kysyntään vastaaminen vaatii Lapissa entisestä 
poikkeavaa tuotekehitysajattelua. 

8  Infograafi Rovaniemen Airbnb-majoituksesta. MTI 2019. 
9  Suomen matkailun digitiekartta. Visit Finland.
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Strategian mukaisesti matkailun ympärivuotisuutta on pyritty edistämän teematuotteiden sekä 
kansallispuistojen matkailupotentiaalin hyödyntämisellä. Erityisesti kesäajan matkailutuotteiden 
kehittämistä on painotettu mm. suuntaamalla julkista tukea ja alueilla on kiinnitetty huomiota  
palvelujen entistä parempaan ympärivuotiseen aukioloon.  

Edellisessä strategiassa linjattiin myös että tuotekehitykseen haetaan kumppanuuksia sektorirajat 
ylittäen. Tästä esimerkkinä on mm. revontulihälyttimet, joita on otettu laajasti käyttöön eri  
kohteissa. Myös yhteistyö esim. autotestaustoiminnan kanssa on tuonut uudenlaista kysyntää. 
Matkailun ja muiden toimialojen yhteistyötä voidaan kuitenkin edelleen merkittävästi lisätä.  
Merkittävää potentiaalia on esim. teknologian entistä paremmassa hyödyntämisessä sekä  
kumppanuuksissa elintarvikealan kanssa. 
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5.3. Turvallisuus ja laatu

Lapissa matkailun turvallisuuden kehittäminen on ollut yksi keskeinen painopiste edellisillä strate-
giakausilla. Lapissa on rakennettu matkailun turvallisuusjärjestelmä, jonka puitteissa on syntynyt 
kansainvälisestikin ainutlaatuinen verkostoyhteistyön malli. Matkailun turvallisuusjärjestelmä on 
saavuttanut sekä kansallisia että kansainvälisiä tunnustuksia¹⁰.  Useille Lapin matkailualueille on 
laadittu matkailun turvallisuussuunnitelmat työkaluineen ja työtä koordinoidaan paikallisesti  
matkailualueiden monialaisissa turvallisuus- ja laatutyöryhmissä. 

Matkailun kasvu on Lapissa näkynyt lisääntyneinä tehtävinä esim. Pelastuslaitoksella (esim.  
moottorikelkkaonnettomuudet). Itsenäisesti erämaahan lähtevät matkailijat ovat aiheuttaneet  
entistä enemmän pelastustarpeita silloin, kun maastoon lähdetään puutteellisin varustein tai 
taidoin ilman opasta.  Jatkossa yksilömatkailun sekä esim. Airbnb-majoituksen kasvu asettavat 
haasteita matkailun hyvän turvallisuustason säilyttämiselle. Lapissa on entistä enemmän matkaili-
joita, jotka eivät ole minkään toimijan kirjoilla tai vastuulla, mikä aiheuttaa ongelmia mahdollisissa 
kriisitilanteissa. 

Matkailun laadun kehittäminen on menneellä strategiakaudella nojannut pitkälle yritysten teke-
mään omaan kehittämiseen, ja monet Lapin matkailuyritykset sekä alueet ovat jo aiemmin käyneet 
läpi erilaisia laatuohjelmia.  Viime vuosina Lapin kärkikohteet ja -yritykset ovat saaneet useita laa-
tupalkintoja¹¹. Lapin matkailun kokonaislaadun ja -turvallisuuden kannalta haasteita asettaa se, että 
etenkin sesonkiin on tullut uusia toimijoita esim. ulkomailta ja heidän käsityksensä laatutasosta ja 
turvallisuudesta huolehtimisesta ovat osin erilaiset kuin lappilaisilla matkailutoimijoilla.

10  Valinta kansalliseksi hyväksi käytännöksi (Sisäasiainministeriö) ja EPSA 2013 -palkinto (European Public Sector Award) 
11  Esim. SantaPark Arctic World: Vuoden matkailuyritys 2018 ja Kemin Seaside Glass Villas: World Luxury Hotel Awards  
      2018
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5.4. Kestävä matkailun kehittäminen, vastuullinen toiminta  
ja yhteensovittaminen

Edellisessä matkailustrategiassa kestävä ja vastuullinen liiketoiminta oli kirjattu toiminnan arvoksi. 
Strategiakaudella kestävä kehitys ja vastuullinen matkailutoiminta nousivat voimakkaasti agendalle, 
ja IPCC:n ilmastoraportti nosti globaalit ilmastonmuutoksen vaikutukset keskusteluun. Lapissa 
matkailun voimakas kasvu on herättänyt huolta siitä, miten kasvun kestävyys varmistetaan ja miten 
kasvetaan hallitusti. 

UNWTO:n määritelmän mukaan kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat 
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, 
matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet on huomioitu. 

Kestävyyttä tarkastellaan ekologisesta, taloudellisesta ja sosio-kulttuurisesta näkökulmasta.  
Vastuullisella matkailulla taas tarkoitetaan kestävän kehityksen osa-alueiden toteuttamista käytän-
nön toiminnassa. Kestävän matkailun kolmen peruspilarin lisäksi vastuullisessa matkailussa koros-
tuu eettisyys ja turvallisuus. Vastuullisen matkailun kehittäminen tarkoittaa valintoja, jotka tuotta-
vat mahdollisimman vähän haittoja ja mahdollisimman paljon hyötyjä. 

Ympäristön ja ekologisuuden osalta strategiakaudella on keskusteltu paljon lentomatkustuksen 
päästöistä ja sitä kautta koituvasta mahdollisesta lentomatkustuksen hinnan noususta. Matkailun 
kasvu merkitsee väistämättä myös liikenteen päästöjen kasvua. Lapin matkailu on voimakkaasti 
lentoriippuvaista ja lentomatkustuksen päästöille ei voida alue- tai maatasolla tehdä merkittäviä 
toimia. Lentovero ei ole matkailun kehittämisen näkökulmasta kannatettava vaihtoehto, mutta 

Kuva 15: Kestävä matkailun kehitys Lapissa. 



LAPIN MATKAILUSTRATEGIA
2020 – 2023

MATKAILUN TILANNEKUVA-ANALYYSI    |   TOUKOKUU 2019

MATKAILUN TILANNEKUVA-ANALYYSI 28

suorien lentoyhteyksien edistäminen välilaskun sisältävien lentojen sijaan on koettu olevan toivot-
tavaa. Lapissa matkailutoimijat voivat kuitenkin merkittävästi panostaa siihen, millainen on alueella 
tapahtuvan matkailutoiminnan hiilijalanjälki. Yrityksissä ja alueilla on jo aloitettu varsin mittaviakin 
panostuksia tähän, esimerkkeinä Levin ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatin ja Pyhän hiilineut-
raali hiihtokeskus -ohjelma. Lapin liiton ja LME:n yhteistyönä on valmisteilla Välkky - Vähähiilisyys  
ja taloudellinen kestävyys Lapin matkailussa -hanke , jossa tullaan laatimaan malleja matkailu- 
keskustason hiilijalanjäljen laskentaan sekä edistämään hiilineutraalien käytänteiden käyttöön  
ottoa matkailukeskuksissa ja yrityksissä. 

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys tarkoittaa Lapissa mm. sitä, että matkailulla on laaja hyväk-
syntä ja sosiaalinen toimilupa, se tuottaa asukkaille enemmän hyötyjä kuin haittoja ja kunnioittaa 
alueen kulttuuria. Matkailun voimakas kasvu viime vuosina on nostanut sosiaalisen ja kulttuurisen 
kestävyyden keskusteluihin. Matkailukohteiden lähellä asuvat ovat Pohjois-Lapissa sesonkiaikana 
paikoin kokeneet kotirauhansa häiriintyneen ja esim. Rovaniemellä Airbnb-toiminnan muuttumi-
nen vertaismajoituksesta ammattimaiseksi liiketoiminnaksi vakituiseen asumiseen tarkoitetuissa 
rakennuksissa on aiheuttanut keskustelua ja yhteisten pelisääntöjen on todettu puuttuvan.  
Matkailu on kuitenkin luonut merkittäviä mahdollisuuksia työllistymiseen ja asumiseen alueilla, 
joissa muita elinkeinoja on niukasti. Välillisesti matkailu on luonut kysyntää ja tarjontaa yksityisille 
ja julkisille palveluille ja tukenut siten paikallisyhteisöjen palveluiden säilymistä. Pääsääntöisesti 
matkailun kasvun vaikutukset paikallisyhteisöille ovat strategiakaudella olleet positiivisia. Matkailun 
kasvun myötä paikallisten asukkaiden kokemia vaikutuksia ja niissä tapahtuvia mahdollisia muutok-
sia tulee kuitenkin seurata ja tehdä tarvittaessa korjaavia toimia.

Saamelaisuus on Lapin kulttuurinen erityispiirre, joka on matkailun merkittävä vetovoimatekijä. 
Saamelaiskulttuurin kunnioittaminen ja sen hyödyntäminen matkailussa kestävällä ja hyväksyttä-
vällä tavalla on yhteinen tahtotila. Saamelaiskäräjät on laatinut vuonna 2018 valmistuneet vas-
tuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteiden 
laatiminen on hyvä pohja, ja työtä voidaan jatkaa määrittelemällä vastuulliselle kehittämiselle 
konkreettinen tiekartta, eli millä toimintamallilla kehittämistä tehdään.  

Taloudellisen kestävyyden osalta matkailussa tavoitellaan maakuntaan jäävän matkailutulon 
kasvua. Merkittävin haaste on ympärivuotisuuden kehittäminen. Kasvattamalla lumettoman ajan 
matkailua voidaan tukea ympärivuotista käyttöastetta ja kannattavaa liiketoimintaa joka puolestaan 
tuo enemmän ympärivuotisia työpaikkoja.  Matkailun kasvu keskittyy matkailukeskuksiin, mutta 
enenevässä määrin tukee myös ympäröivien alueiden yritystoimintaa. 
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Strategiakauden lopulla käynnistyneitä toimia kestävyys-teemassa:

• Vuoden 2018 aikana perustettiin Lapin vastuullisen matkailun verkosto MTI:n ja Harrinivan  
aloitteesta. Verkosto on avoin, eikä sillä ole virallista organisaatiota. Verkosto tukee eri toimi-
joiden yhteistyötä ja monipuolista tiedonvaihtoa sekä lisää lappilaisen vastuullisen matkailun 
näkyvyyttä. 
• Business Finlandilla on käynnissä Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projekti 2018–2019, 
jonka tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen mukaista toimintaa suomalaisissa matkailu- 
yrityksissä ja matkakohteissa, markkinoida Suomea kestävän kehityksen matkakohteena ja  
ohjata Suomeen saapuvia matkailijoita ja ulkomaisia matkanjärjestäjiä toimimaan kestävän  
kehityksen mukaisesti. 
• Visit Finland kehittää Sustanaible Finland -merkkiä ja pilottikohteina ohjelmaan Lapista  
osallistuvat Itäisen Lapin alue ja Utsjoki. 

Eri toimintojen ja elinkeinojen yhteensovittaminen maankäytössä liittyy myös läheisesti vastuulli-
seen ja kestävään kehittämiseen. Vuonna 2014 laaditussa Lapin matkailun maankäyttöstrategiassa 
teemaa käsiteltiin laajasti ja siinä ehdotettuja periaatteita, esim. vyöhykkeisyysajattelu, on otettu 
käytäntöön strategiakaudella. Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen on koettu haas-
teellisimmaksi ja asia on korostunut Ylläksellä Hannukaisen kaivossuunnitelmien osalta. Lisäksi 
paikallisia intressien törmäyksiä on ollut etenkin koiravaljakkotoimijoiden ja poronhoidon välillä. 
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5.5. Tutkimus, koulutus, kehittäminen ja ennakointi

Korkeakoulujen ja elinkeinon yhteistyötä on tiivistetty strategiakaudella erilaisen hanketoiminnan 
kautta. Elinkeinon tarpeita on pyritty huomioimaan koulutuksen ja tutkimuksen suunnittelussa, 
mutta edelleen tarvitaan myös yhteistyön tiivistämistä. 

Tilastoinnin, tiedontuotannon ja tiedon käytettävyyden osalta ei strategiakaudella ole tapahtunut 
merkittäviä kehitysaskeleita. Haasteena on edelleen se, että johtamisen ja toimenpiteiden suun- 
taamisen tueksi käytössä on puutteellista tai vanhaa tietoa.  Majoitustilastointiin saadaan pieni 
parannus vuonna 2019, kun mökkimajoitusta saadaan entistä enemmän rekisteröinnin piiriin.  
Maakunnan matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksia ei ole tutkittu vaan käytössä on vain laskennalli-
sia arvioita. 

Tietoa tarvitaan monella eri tasolla: vuosi-, kuukausi-, sesonkitason tietoa kehityksestä keskipitkän 
ja lyhyen aikavälin suunnitteluun sekä viikkotason ja jopa päivätason dataa markkinoinnin koh-
dentamiseen ja toiminnan sujuvoittamiseen. Näiden lisäksi keskeisistä teemoista vielä tarkempaa 
tutkittua tietoa asioista, joita ei voi tilastoinnin kautta tarkastella. 

Strategiakauden lopulla on käynnistynyt Helsingin ja House of Laplandin datapilotti, jolle on suuret 
odotukset. Pilotoinnin jälkeen toiminnalle tulee luoda pysyvä toimintamalli. Datan hankkimisen ja 
analysoinnin kustannukset ovat suuria ja järkevänä on nähty koko valtakunnan yhteinen toteutus-
malli. 
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5.6. Nostoja Lapin matkailun kehittämiseen vaikuttavista trendeistä

Megatrendit ja matkailun haasteet ovat pysyneet samoina jo pitkään, mutta painotukset ovat 
muuttuneet. Tällä hetkellä matkailuun liittyvää keskustelua hallitsevat ilmastonmuutos ja sen  
vaikutukset matkailijoiden valintoihin, Brexitin vaikutukset, turvallisuusuhat ja arktisen alueen 
mahdollisuudet.

Brexitin vaikutuksia on vaikea arvioida, koska vielä ei tiedetä millä tavalla Iso-Britannian eroaminen 
EU:sta tulee tapahtumaan. Joka tapauksessa kasvu näiltä markkinoilta on uhattuna. Euromonitor 
on arvioinut, että sopimuksettoman Brexitin seurauksena brittien ulkomaanmatkustukseen  
käyttämä rahamäärän kasvu pysähtyy kokonaan muutamaksi vuodeksi¹².

12  Euromonitor International, Euromonitor Travel Forecast Model Q3 2018 update. Brexit scenarios for Q1 2019

Kuva 16: UK:n ulkomaan matkailuun käytettävän rahamäärän kehitysennuste Brexit huomioiden.  
Lähde: Euromonitor 2018
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OECD:n matkailukomitea (OECD 2018) on määritellyt neljä matkailun  
megatrendiä vuoteen 2040: 

Maailman matkailijamäärät kasvavat ja uudet matkailijaryhmät muuttavat kysyntää. 
Ikääntyvä väestö on vaurasta ja keskiluokasta on tulossa globaalisti suurin yhteiskunta- 
luokka. Z- ja Y-sukupolvet eroavat matkustustottumuksiltaan ja -käyttäytymiseltään  
vanhemmista ikäluokista 

Matkailun kestävän kasvun vaatimus korostaa matalahiilistä ja resurssitehokasta  
globaalia taloutta esimerkiksi ruoan tuotannon ja jätteiden minimoinnin suhteen sekä 
tuo painetta matkailun päästöjen vähentämiseen ja paikallisten asukkaiden sosiaalisen 
ja kulttuurisen hyvinvoinnin huomioimiseen. 

Uusien ja mahdollistavien teknologioiden (mm. digitaaliset alustat, Internet of Things, 
autonomiset ajoneuvot, tekoäly, lohkoketjut) avulla matkustamisesta voi tulla aiempaa 
tehokkaampaa ja saavutettavampaa, myös taloudellisesti.

Liikkumisessa tapahtuu suuria muutoksia. Liikkumista pyritään sujuvoittamaan ja  
toimintaympäristön turvallisuutta kehittämään tulli-, viisumi- ja terminaalitoimintojen 
suhteen, ja liikenneinnovaatioiden odotetaan tuovan ratkaisuja matkaketjuihin ja  
asiakastarpeisiin vastaamiseen. Liikenneyhteyksien toimivuus ja matkaketjujen  
sujuvuus ovat keskeisiä matkailun tulevaisuuden kannalta.¹³

1

2

3

4

13  TEM matkailun toimialaraportti 2019; OECD Tourism Committee.

Matkailijoiden asiakaskäyttäytyminen muuttuu koko ajan ja muutokset voivat olla hyvin nopeitakin, 
erilaiset hetkellisetkin ilmiöt voivat vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen. Vastakohtaisilta vaikuttavat 
ilmiöt voivat olla yhtä aikaa pinnalla, esim. yksilöllisyyden korostaminen ja yhteisöllisyys, henkilö-
kohtainen palvelu ja itsepalveluratkaisut, extreme/yllätykset ja paluu perusasioihin jne. Asiakkaat 
ovat entistä tietoisempia valintojensa vaikutuksista ja siksi myös entistä valikoivampia matka- 
kohteensa suhteen. Perinteisen ryhmämatkailun rinnalle on noussut yksilömatkailu ja sen kasvun  
odotetaan jatkuvan.

Eniten matkailijoiden asiakaskäyttäytymistä viimeisen vuosikymmenen aikana on muuttanut 
digitaalisuus, internet ja mobiiliteknologia. Tiedonhaku, varaaminen, ostaminen ja kokemusten 
jakaminen tapahtuu jo tällä hetkellä netin lisäksi mobiilisti.  Pelillisyys ja lisätty todellisuus nousevat 
matkailumarkkinoinnissa ja -tuotteissa
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Keskeisiä matkailun kehittämiseen vaikuttavia trendejä

Muutosvoimia ja niiden vaikutusta Lapin matkailun tulevaisuuteen  
on käsitelty tarkemmin skenaariotyössä.



LAPIN MATKAILUSTRATEGIA
2020 – 2023

MATKAILUN TILANNEKUVA-ANALYYSI    |   TOUKOKUU 2019

MATKAILUN TILANNEKUVA-ANALYYSI 34

MAHDOLLISUUDET

5.7. Lapin matkailun SWOT-analyysi

Matkailun kehittymistä sekä tulevia mahdollisuuksia ja uhkia on tiivistetty seuraavassa  
SWOT-analyysin muotoon. 

Kuva 17: Lapin matkailun kehittämisen SWOT tilannekuva-analyysiin perustuen.

VAHVUUDET HEIKKOUDET
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• Vahva talvibrändi ja talven kärkituotteet
• Talven saavutettavuus kehittynyt vahvasti
• Monipuolinen luonto, kansallispuistot
• Puhtaus (ilma, vesi, ruoka)
• 8 vuodenaikaa
• Laadukas matkailuinfrastruktuuri
• Turvallisuus
• Matkailun merkitys yhtenä kärkielinkeinona
   tunnustettu
• Elinkeinon ja julkisen sektorin yhteistyö
• Rajat ylittävä yhteistyö (esim. VAE)
• Tuloksellinen markkinointi
• Perinteet ja osaaminen kv-jakelutiemyynnissä

• Sesonkiluonteisuus
• Lumettoman ajan saavutettavuus
• Kesän ja lumettoman ajan hahmottumaton 
   brändi ja hajanainen tuotesisältö
• Työvoiman saatavuus sesonkiin
• Sisäinen liikenne ja matkaketjut
• Digitaalinen ostettavuus
• Ruoka, perinteet ja ainutlaatuinen kulttuuri
   alihyödynnettynä matkailussa
• Matkailumarkkinoinnin rahoitus
• Tietyillä alueilla edelleen riippuvuus 
   1–2 markkinasta

• Vahva talouskasvu nousevilla markkinoilla
• Matkailun näkökulma vahvemmin mukaan
   yleiseen liikenteen kehittämiseen
• Ratayhteyksien kehittyminen 
   (pääradan kunto, Perämerenkaaren rata)
• Rajat ylittävän saavutettavuuden kehittyminen
• Yhteistyö muiden toimialojen kanssa tukee
   matkailun kehitystä (teknologia, kiertotalous,
   energia, elintarvike jne.)
• Investoinnit Lappiin

• Julkisen infran rapautuminen keskusten
   ulkopuolella
• Epäonnistuminen eri maankäyttömuotojen
   yhteensovittamisessa
• Lumellisen ajan merkittävä lyheneminen
• UK-markkinan tilanne (Brexit)
• Muut globaalin talouden ja poliittisen
   tilanteen negatiiviset vaikutukset
• Voimakkaan kasvun aiheuttamat haitat  
   kääntyvät matkailun kehittymistä vastaan
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