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SISÄLTÖ

• Megatrendit
• Matkailualueen ja 

yrityksen 
tulevaisuudenkuvat

• 4 skenaariota koronan 
jälkeisestä 
talouselämästä

• Resonanssimatkailu –
tuleva trendi

• Kohde- ja yritystason 
lähitulevaisuuden 
askeleita



TUTUT MEGATRENDIT VAIKUTTAVAT JATKOSSAKIN

STABIILIT MEGATRENDIT

• Turvallisuus
• Terveys
• Verkottuminen
• Yksilöllisyys me-

hengellä
rikastettuna

• Globalisaatio + 
lokalisaatio (glockal)

UUSIIN 
LIIKETOIMINTAMALLEIHIN 
HAASTAVAT MEGATRENDIT

• Uudenlainen työ
• Hopeaikäisten

yhteiskunta
• Uusekologia

KORONAN RAVISTELEMAT 
MEGATRENDIT

• Sukupuoliroolien
muutos

• Tietokulttuuri
• Liikkuvuus
• Kaupungistuminen

Lähde: Zukunftsinstitut



TASO 1

RIITTÄVÄN SELVÄ 
TULEVAISUUS 

Yksittäinen 
tulevaisuudenkuva

TASO 2 

VAIHTOEHTOISIA 
TULEVAISUU-

DENKUVIA

Rajoitettu määrä 
tulevaisuudenkuvia, 

joista yksi on 
todennäköinen

TASO 3

VALIKOIMA 
TULEVAISUUDEN-

KUVIA

Joukko skenaarioita, 
jotka kuvaavat 
vaihtoehtoisia 
tulevaisuuksia.

TASO 4

TÄYDELLINEN 
EPÄVARMUUS

Ei ole edes 
vaihtoehtoisia 

tulevaisuudenkuvia, 
joista valita 

Lähde mukaillen: McKinsey & Company sekä Destination Think

Pitäisi 
reagoida 

näin!

TULEVAISUUDENKUVIA 
Suurin 

osa 
reagoi 
näin



TALOUSELÄMÄ KORONAN JÄLKEEN - 4 SKENAARIOTA 
Zukunftsinsitut 2020 

OPTI-
MIS-
MI

PES-
SI-

MISMI

GLOBAALI TALOUS

ROMAHDUS – JATKUVA KRIISI
- Jännitteitä maiden välillä: välillä pyrkimystä yhteistyöhön, 

välillä luottamuspula 
- Kansalaiset eivät luota omaankaan valtiojohtoon, 

digitaalisuus, big data, tekoäly yms. osana kriisihallintaa 
(valvontaa, tietosuoja heikkenee)

 Staycation, jossain määrin kotimaanmatkailua, ajoittain 
kansainvälistä matkailua toisiinsa luottavien maiden välillä

MAIDEN ERISTÄYTYMINEN
- Kansallisvaltiokorostus, tuontirajoitukset, vapaa 

liikkuvuus loppuu, turvallisuus keskiössä
- Maallemuuttoa, kotimaiset elintarvikkeet, isojen 

tapahtumien, ravintoloiden ja palvelukeskittymien 
kuihtuminen

 Kotimaanmatkailua, 
kansainvälistä resonanssimatkailua?

HEIMOUTUMINEN
- Usko kansainväliseen yhteistyöhön ja 

kansallisvaltioonkin horjuu 
- Turvaa haetaan samoin ajattelevista, jakamis- ja 

kiertotalous & käden taidot ja omavaraisuus,  
maallemuutto

 Virtuaalimatkailua, kotimaanmatkailua, 
kansainvälistä resonanssimatkailua?

SOPEUTUMINEN & UUDISTUMINEN
- Tasapaino globaalin ja paikallistalouden välillä; ymmär-

retään, että ilmastokriisi ja pandemiat ratkaistava 
yhdessä, mutta myös alueelliset arvoketjut tärkeitä

- Holistinen, ennaltaehkäisevä terveysajattelu solidaarisuus 
ja muutosjoustavuus arvoina määrittävät talouselämää 
(lähiruoka, terveellinen työ- ja asuinympäristö yms.)

 Vastuullista kotimaan- ja kansainvälistä matkailua

KANSALLISTALOUS



MIKÄ IHMEEN RESONANSSIMATKAILU?
TAUSTAA:
• Jo ennen koronaa matkailu kärsinyt imagon laskusta (ilmastokriisi, liikamatkailu, negatiiviset 

vaikutukset luontoon ja paikalliskulttuuriin ym.) ja nyt pandemia levisi hetkessä matkailun myötä

• Koronan seurauksena matkustaminen varsinkin ulkomaille muuttunee hankalammaksi 
(pandemiaturvatoimet, matkustusrajoitukset, tartuntariskit)

• Elämystutkijat ovat jo aiemmin tunnistaneet elämyshakuisissa asiakkaissa a) nautintoa, mielihyvää 
ja viihtymistä etsivät kuluttajat ja toisaalta b) itsensä kehittämistä ja henkistä kasvua (pitkäkestoista 
muutosta) tavoittelevat kuluttajat.

RESONANSSIMATKAILU:

• Matkoja tehdään jatkossa harvemmin, kohteet valitaan huolellisemmin, etsitään uudenlaista 
suhdetta elämään, kanssaihmisiin, luontoon - jotain, joka koskettaa, opettaa, auttaa ymmärtämään 
elämää.

• Jatkossa menestyvät ne toimijat, jotka toimivat vastuullisesti, paikallisyhteisön ehdoilla ja tarjoavat 
elämänlaatua, holistista terveyttä, turvallisuutta, aitoa vuorovaikutusta, kasvun mahdollisuuksia  
ihmisenä sekä verkottumismahdollisuuksia vierailleen sekä sidosryhmilleen.
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Lähde mukaillen: McKinsey & Company sekä Destination Think

Olemme täällä 

KOLME KESKEISTÄ FOKUSPISTETTÄ KOHDETASOLLA 

• Ota johtajan rooli. 
• Luo ketterät ja helposti muuttuvat 

suunnitelmat rajoitusten ajaksi 
samalla kun työstät uudelleen 
aloitusta ja kuvittelet matkailulle 
uudet tulevaisuuden vaihtoehdot. 

• Toimi rajoitusten haittojen 
minimoimiseksi. 

• Heti kun rajoitukset poistuvat 
pysyvästi, aloita uudelleen 
huomioiden, mitä palvelutuottajia 
on tarjolla. 

• Ketkä pystyvät nopeimmin 
korjaamaan tilanteen luotettavasti ja 
talouden vetureina toimien?

• Älä oleta tilanteen olevan sama, kuin 
koronan alkaessa. 

• Kuvittele parempi tulevaisuus 
matkailualalle, asukkaille ja 
ympäristölle. 



Koronan
vaikutukset

(mittaa & ennusta)

Epävarmuudet
(epäile, “jossittele”)

DMO 
lähtökohdat

Lähde mukaillen: McKinsey & Company sekä Destination Think

KOHDETASO: TEE PERUSTELTUJA RATKAISUJA POHJAUTUEN TIETOON, TUTKIMUKSEEN, 
ASIANTUNTIJOIDEN MIELIPITEISIIN JA ANALYYSIIN

• Destination Marketing 
Organisaation tyyppi 
(kansallinen, alueellinen, 
kaupunki, jne.)

• Rahoituspohja & turvallisuus

• Pandemian kesto ajallisesti
• Pandemian vaikutus 
• Hallituksen toimet
• Matkailijoiden 

kuluttajakäyttäytymisen muutos

Organisaatio
• Budjetti
• Henkilöstö
• Partnerit/alihankkijat
• Etätyö

Paikalliset markkinat
• Terveys
• Talous
• Kulttuuri

Paikallinen matkailuteollisuus
• Peruutukset (huoneet, tapahtumat, jne.)
• Suljetut matkailuyritykset 

(määräaikaisesti/lopullisesti)
• Menetetyt matkailutyöpaikat
• Vähentyneet liikenneyhteydet



YRITYSTASO – MITEN ETEENPÄIN?
• Lähtötilanne Varsinais-Suomessa hyvä: pääosin vastuullista matkailutarjontaa, kotimainen kysyntä vahvaa
• PEP-johtaminen (purpose, education, participation) – toiminnan tarkoitus/mitä hyvää teemme yhteiskunnalle 

ja luonnolle, miten uudistumme & mitä meidän on opittava, sidosryhmien osallistaminen
• Tarjooman kehittäminen/muokkaaminen rajoituksiin sekä muuttuneeseen kysyntään sopivaksi, 

brändilupauksen tarkistus
 kohderyhmät: kanta-asiakkaat, kotimaiset indikset, pienryhmät
 tuotteet: etäelämykset, kävely-, retkeily-, pyöräily-, melonta-, soutu ym., ylipäänsä ulkotarjonta, take

away/huonepalvelu, lahjakortit, uudenlaisia matkailupalveluyhdistelmiä
 prosessien hiomista: hygienia- ja terveydenseurantatoimet, palvelu- ja tilaratkaisuissa huomioitava etäisyydet, 

asiakasmäärärajoitukset ym.
• Markkinointiviestintä: 

 anna asiakkaille aihetta unelmoida sekä positiivisia yritykseesi liittyviä tunteita, hae markkinointiyhteistyöllä enemmän 
näkyvyyttä, mutta informoi myös tarvittaessa koronatoimenpiteistä

 aloita tuotemarkkinointi retargetoinnilla eli kohdentamalla esim. kotisivuillasi käyneille
 varaudu käynnistämään liiketoiminta nopeasti rajoitusten lieventyessä, panosta avaukseen (=> puskaradio) 
 pidä yllä kv-yhteyksiä, sillä joitakin matkailukäytäviä avautunee lähimaista

• Sopimuksiin ja varauksiin ”koronaehdot” (korona ei ole enää force majeure uusissa sopimuksissa)
• Muista people & nature first -ajattelu



Yhdessä uudistuen eteenpäin 

KIITOS!
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