
Matkailun toimialatapaaminen 6.10.2020

 Klo 9:00 Tervetuloa!  Salon matkailu lukuina ja muuta ajankohtaista | Maija Pirvola, Yrityssalo

 Millainen on matkailualan uusi normaali | Telle Tuominen, Turku AMK

 Suunnittele seuraava seikkailusi Outdoor Activessa. Salon elämyksille tulossa uusi kanava | Tiina Kattilamäki, Ellare Oy

 TAUKO  5 - 10 min

 Suomalainen matkailutieto pian yhdessä paikassa = >  Visit Finlandin DataHUB |  Asta Laaksonen, Business Finland

 Salon kaupungin markkinoinnin ajankohtaiset matkailuun liittyen | Sanna Lammervo, Salon kaupunki

 Yrityssalon ajankohtaiset kehittämistoimet matkailuyrityksille syksyllä 2020 | Maija Pirvola

 Avointa keskustelua ja kommentointia aamupäivästä

 Viimeistään klo 12.00 Tilaisuuden päätös
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Matkailusta tilastojen valossa

• Suomen matkailusta
• Yöpymisten kokonaismäärä laski 36 % tammi-elokuussa 2020, kun verrataan vastaavaan 

lukuun 2019
• Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 26,4 %  ja ulkomaisten vähenivät 59,5 % 

edellisvuodesta.

• Varsinais-Suomen matkailusta
• V-S matkailu tulee tänä vuonna olemaan valtaosin kotimaanmatkailua 

• Salon matkailusta
• Korona-aikana Salo on pärjännyt suhteellisen hyvin
• Pitkällä tähtäimellä kansainvälisen matkailun kasvattaminen 
• Viipymän lisääminen on ensiarvoisen tärkeää
• Ei voi tuudittautua siihen, että samat kotimaan matkailijat tulee taas ensi vuonna jne
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Arviot matkailukysynnän elpymiseen

• Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut kehitysarvioita matkailukysynnästä. 

• Arvioiden mukaan Suomen matkailun palautuminen vuoden 2019 tasolle kestää ainakin vuoteen 
2023. 

• Optimistisen arvion mukaan kotimainen matkailukysyntä voisi palautua vuoden 2019 tasolle kesään 
2021 mennessä. Pessimistisen arvion mukaan se tapahtuisi vasta vuoden 2021 lopulla. 

• Kansainvälisen matkailun palautuminen tapahtuu myöhemmin. Selvityksessä arvioidaan myös 
tekijöitä, jotka vaikuttavat kysynnän kehitykseen. 

• Lue koko TEM:n raportti/esitys
https://www.businessfinland.fi/4a5b9d/globalassets/julkaisut/visit-
finland/tutkimukset/2020/suomen-matkailukysynnan-elpyminen-090920-sannakyyra-
katarinawakonen.pdf
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Salon matkailu lukuina 01-08/2020

• Salon matkailun tilannetta yleisesti voi seurata seuraavista tietolähteistä

1. Tilastokeskuksen majoitustilastot Visitorystä ja Rudolfissa
• https://visitory.io/fi/salo/ (Visitory)

• Vertailukelpoista tietoa muiden kaupunkien/kuntien kanssa

• Haasteena Salossa on vain 7 majoitusliikettä mukana => ei kerro kokokuvaa, keväällä korona-aikaan vain 4-5 mukana 
raportoinnissa

• http://visitfinland.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/VisitFinland (Tilastopalvelu Rudolf)
• Haasteena Salossa on vain 7 majoitusliikettä mukana => ei kerro kokokuvaa, keväällä korona-aikaan vain 4-5 mukana 

raportoinnissa

2. Yrityssalon sivuilla suhdannekatsaus, josta näkyy toimialan yritysten liikevaihtomuutosta ja 
henkilöstömuutosta
• https://yrityssalo.fi/info/toimintaymparisto-suhdannekatsaukset/

3.     Normaalissa seurannassa on myös muita varteenotettavia, vuotuisia tilastoja kuten
• Metsähallituksen käyntimäärät Teijon kansallispuistossa, Suvisalon iltatorin kävijäarvio, Veturitallin kävijät jne
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Rekisteröidyt hotelliyöpymiset Salo 2020
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Korona-kriisi on 
oppimisen, kasvun ja 
kehittymisen paikka. 

Koskaan ennen ei ole ollut parempaa aikaa uudistaa ja uudistua!



Mahdollisuuksia uuden kehittämiseen/uudistumiseen/uuden 
toimintamallin luomiseen

1. Ota digiloikka! 
• Ota koppi digivinkeistä! Joka maanantai 

uusi vinkki!

• https://yrityssalo.fi/ajankohtaista/digivink
it/saavutettavuus-somessa/

2. Ajattele asioita uudella twistillä!
• Osallistu ideariihiin lokakuussa!

• 12.10 | 19.10 | 26.10 iltapäivisin
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Mahdollisuuksia uuden kehittämiseen/uudistumiseen/uuden 
toimintamallin luomiseen

3. Valitse itsellesi yksi kehittämisen 
teema!
• Turvallisuus 
• Vastuullisuus ja kestävä kehitys
• Digitaalisuus 
• Tiedolla johtaminen
• Tuotteistus
• Yhteistyö jälleenmyyjien kanssa |   

muiden yritysten kanssa
• Kokeilu aukiolojen pidentämiseen…
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Koulutuksia, työpajoja, webinaareja
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Lokakuun matkailun uutiskirjeestä poimittua

• 7.10 klo 10-12 Visit Finlandin tilannekatsaus matkailun 
näkymistä DACH- (Saksa, Itävalta, Sveitsi) ja Benelux 
(Alankomaat, Belgia ja Luxemburg) -maissa WEBINAARI 
(BusinessFinland.fi)

• Ma 12.10 klo 12.30 - 16 Matkailun ideariihi #1 | Teemana 
aktiviteettireitit (multiaktiviteetti, melonta, pyöräily) | LIVE 
Kirjakkalan Ruukkikylä (Yrityssalo.fi)

• Pe 9.10 klo 9.30-13 Hakukoneoptimointi 1/2 ja 
Ke 14.10 klo 9.30-13 Hakukoneoptimointi 2/2 WEBINAARI 
(Novago.fi)

• Ma 19.10 klo 12.30 – 15 Matkailun ideariihi #2 | Teemana palkitut 
kylät ja lähiruoka | WEBINAARI (Yrityssalo.fi)

• 20.10 klo 10-12 Kuinka luoda verkkokauppaan myyvät tuotteet? 
WEBINAARI (BusinessFinland.fi)

• 20.10 klo 12-16 SMAL laki -päivä, arvonlisävero- ja 
matkapakettilainsäädäntö LIVE (Turkubusinessregion.com)

• 21.10 klo 10-12 Visit Finlandin WEBINAARI (BusinessFinland.fi)
tilannekatsaus matkailun näkymistä Ranskassa, Italiassa ja 
Espanjassa 

• To 22.10 klo 9-12 Vastuullisuusviestintä WEBINAARI (Novago.fi)

• 23.10 klo 10-12 Hinnoittelu verkkokauppaan WEBINAARI 
(BusinessFinland.fi)

•
Ma 26.10 klo 12.30 – 15 Matkailun Ideariihi #3 | Teemana 
Ideoista kokonaisuuksiin | (yrityssalo.fi | WEBINAARI

• 26.10 klo 8.45-12.30 Esteetön matkailu LIVE ja WEBINAARI 
(Kimitoon.fi)

• 29.10 klo 10-12 Luontoaktiviteettien tuotesuositukset 
WEBINAARI (BusinessFinland.fi)

• 4.11 klo 12.30-15.30 Matkapakettilaki WEBINAARI (novago.fi)
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Muuta ajankohtaista Yrityssalosta

• Jos kaipaat apua yritystoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen, suunnan muuttamiseen, 
tehdään yhdessä suunnitelma sen toteuttamiseen

• Jos yrityksen talousasiat sakkaa, voit saada maksutta talousasiantuntijan apua

• Jos yrityksen myynti/ostaminen on ajankohtaista, voit saada maksutta yrityskaupan 
asiantuntijan apua (esim. arvon määritys, asiantuntijaapu ostajan löytämisen, 
verotusasiat…)

• Jos kaipaat apua ELYn tai Business Finlandin loppuraporttiin, autamme ja ohjeistamme 
raportoinnissa

• Vielä voi maaseudun yritykset ja alkutuottajat hakea koronatukea. Autamme hakemisessa  

 https://yrityssalo.fi/ | Tilaa Yrityssalon uutiskirje | Tilaa Matkailun uutiskirje

 Kaikki tapahtumat https://yrityssalo.fi/tapahtumakalenteri/
 Seuraa somessa: Yrityssalo FB | Salon Matkailutoimijat FB
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