
Matkailualan etätapaaminen 15.12 klo 8.30-10

Matkailualan ajankohtaisaamussa käydään läpi seuraavaa:

• Pääkohdat Salon matkailuvuodesta 2021
- Matkailun tärkeät luvut, onnistumiset ja mitä opittavaa, korjattavaa jne.

• Yhteenveto matkailukyselyn tuloksista
- Mm. yritysten tarpeet kehittämiseen, yritysten mainitsemat kärkikohteet

• Matkailuvuosi 2022
- Mitä Yrityssalossa tarjolla matkailualan yrityksille talvella ja keväällä 2022

• Varsinais-Suomen matkailu

• Kustannustuki viides kierros

• Terveiset Salon kaupungilta/Sanna Lammervolta
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Salon matkailuvuosi 2021

• Koronaepidemia ja rajoitukset leimasi alkuvuotta
• Valtio myönsi ns. kriisiapua yrityksille, jotka olivat joutuneet 

vaikeuksiin koronarajoitusten takia yhteensä 900 milj. €
• Kustannustuki

• Sulkemiskorvaus

• Tapahtumatakuukorvaus

• Terveys-, hygienia- ja turvallisuusohjeita yrityksille ja 
matkailijoille

• Rokotuksia!

• Vain kotimaan matkailijoita liikkeellä, pääosin vapaa-ajan 
matkailijoita. 

• Työ- ja kokousmatkustus puuttui, etätyöskentelyä

• Matkailun superkesä 2021
• Kotimaanmatkat lisääntyivät lähes kolmanneksen 

hellekesänä 2021 koko Suomessa

• Historian paras kesä yritysten liikevaihdon ja 
majoituslukujen osalta Salossa

• Päivämatkoja suomalaiset tekivät touko-elokuun aikana 12 
miljoonaa. 

• Päivämatkojen suosituimmat
maakunnat olivat Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

• Mökkilomailu oli hellekesänä kovassa suosiossa

• Suomen rajat alkoi avautua, kv-matkailu hyvin pientä, 
mutta kotimaan matkailu oli voimissaan

• Ulkomaanlentojen määrä alkoi myös hiljalleen lisääntyä kesää 
kohden

• Matkailua pienryhmissä, tuttavaporukoissa, omalla autolla, 
luonnossa ja väljästi 

• Syksyllä koronarajoitukset säätivät 
matkailuyritysten toimintaa

• Suomen rajat auki rajoituksineen

• B2B-kokousmatkailu vireytyi, tapahtumat käynnistyi

• Uudet rajoitukset 11/2021

• Rokotuksia! 
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Onnistumisia ja opittavaa, korjattavaa 2021

• Terveysturvallisuutta ja asiakkaiden 
ohjeistusta ei ole koskaan riittävästi

• Maskit ja rokotukset

• Bookingpoint –verkkokauppa Lyyti –
alustalla avattiin 05/2021

• Finnisharchipelagoroutes.fi myös auki 
06/2021

• Kesän 2021 digikampanjat 06-
08/2021

• Luonnostaan lumoava Salo
• Vaikuttajamarkkinointikampanja

• Yli 50 yritystä mukana omalla 
kustannuksellaan

• Näkyvyyttä => lähes 2 milj näyttökertaa

• Varautumista tapahtumien 
tuottamiseen

• Vrt. äkilliset, uudet rajoitukset

• Enemmän aikaa suunnitteluun
• Markkinointia ei koskaan voi olla liikaa
• Kampanjointiin on varattava riittävästi 

aikaa
• Kuviin on panostettava enemmän
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Luonnostaan lumoava Salo –kampanja
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Kampanjalla saatu näkyvyyttä lähes 2 milj. näyttökertaa!!



Vaikuttajakampanjat kesä 2021
Tarinat ja kuvat kts https://www.instagram.com/visitsalo/

15.12.2021
Yrityssalo 
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Matkailu lukuina Salossa 2021

https://yrityssalo.fi/yrityspalvelut/matkailun-
toimialapalvelut/
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Lähde: Tilastokeskus Suhdannepalvelu
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Rekisteröity ja rekisteröimätön majoitus Salossa ajalla 
01-10/2021
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Rekisteröity ja rekisteröimätön majoitus Salossa ajalla 
01/2019-10/2021
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Mistä kotimaiset matkailijat saapuivat Saloon ajalla 01-10/2021
TOP5 kuntaa/kaupunkia, josta kotimaiset matkailijat saapuivat Saloon 
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TAK Oy on kehittänyt datapalvelun, jonka avulla voidaan seurata kotimaisten 
matkailijoiden määrää ja liikkumista valituilla alueilla. Tässä tapauksessa 
fokus on Salossa. Tieto perustuu Elisan keräämään teleoperaattoridataan.
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Mistä kotimaiset kesämatkailijat saapuivat Saloon
TOP5 mistä kunnista/kaupungeista kotimaiset matkailijat saapuivat Saloon kesä-elokuussa 2021

Helsinki           Turku           Espoo Vantaa Raasepori
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Mistä kotimaiset matkailijat saapuivat Saloon 01-10/2021 
’Suomen TOP10 suurinta kaupunkia väkiluvun mukaan ja miten kotimaiset matkailijat saapuivat juuri näistä 
väkirikkaimmista kaupungeista Saloon’ 
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Yhteenveto matkailukyselyn tuloksista

https://www.lyyti.fi/questions/1936d4486e

Kyselyyn voi edelleen osallistua. Linkki auki loppuvuoden ajan
Tähän mennessä 30 vastausta

15.12.2021 Yrityssalo 15

https://www.lyyti.fi/questions/1936d4486e


Mainitse Salosta max kolme matkailun kärkiteemaa, matkailukeskittymää tai kohdetta, 
jotka mielestäsi ovat koko Salon alueen KOTIMAAN matkailun kärkituotteita
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Kehittämisen osa-alueita 2022

Yrityskyselyn tulosten mukaan 
(tähän mennessä):

• Digimarkkinointi

• Kestävä kehitys

• Tuotteistus/erottautuminen (off-
season)

• Hinnoittelu

• Online/verkkokauppakoulutus
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• Kevään painopisteitä 
Yrityssalossa

• Työvoimapulan helpottamiseen 
keinoja työnantajille

• Kestävä kehitys ja vastuullisuus 
(STF)

• Tiedolla johtaminen

• Digitaalisuus/digitaalinen 
asiakaspolku 



Matkailuvuosi 2022
Mitä Yrityssalossa tarjolla matkailualan yrityksille talvella ja keväällä 2022

• 13.1. klo 14-16 Ravintolatreffit 
Rosmariini, Salo

• Matkailun rekrytapahtuma 1.2.2022

• Työllistämisen edut Salossa 2022 
(esim. palkkatuki, edelleensijoitus, 
kesätyöseteli, oppisopimus)

• Miten työnantaja voi parantaa 
työnantajamielikuvaa työnhakijoille

• Kesätarjoilijakoulutus (SSKKY)

 Ilm.linkki tulossa loppukuun uutiskirjeessä

• 1.2 Matkailun rekrytapahtuma 2022 Salossa
• Tapahtumassa esillä avoimet työpaikat, 

kesätyöpaikat, harjoittelupaikat ravintola-, kahvila-
, catering-, majoitus-, puhtauspalvelualoilta

• Rekrytapahtuman ideana on, että yrityksissä eri 
puolilla Saloa on avoimet ovet klo 14-17. Yrityksissä 
paikan päällä esitellään työtehtäviä, työn 
vaatimuksia, näytetään millaiset työskentelyolot, 
kerrotaan työntekijä’eduista’ jne

• Osaan kohteista maksuton bussikuljetus
• Reitit suunnitellaan mukaan lähtevien yritysten mukaan 

• Kesäpaikat voivat varata maksuttoman ständin
ammattiopistolta klo 13-14, jossa myös esitellään 
alan koulutusmahdollisuuksia

 Lisätietoa ja ilm.linkki tulossa!
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Matkamessut 2022 ja SMALin tietoiskut Hgin messu-
keskuksessa

Perjantai 21.1.2022, Matkatieto-lava hallissa 7, (European Stage, osasto 
vahvistuu myöhemmin)

• 11.00-12.30 Sustainable Travel Competition – finale and award ceremony / In 
co-operation with Matka Nordic Travel Fair

• 15.30-17.00 Opiskelijakilpailun finaali ja inspiraatioseminaari

• Matkatieto-seminaarit ovat maksuttomia ja niihin voi ilmoittautua 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1b9122fe-2123-401f-
80c7-33c4bcca9077?displayId=Fin2425737

• Kaikki seminaareihin ilmoittautuvat saavat messulipun, joten jos sinulla ei 
vielä sellaista ole, ota yhteyttä osoitteeseen jenni.kemppainen@smal.fi.
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Torstai 20.1.2022, Siipi tila 204-205

• 8.30-12.00 Hungry For Finland - Eväitä yhteistyöhön / Yhteistyössä Haaga-
Helia ammattikorkeakoulu

Torstai 20.1.2022, Siipi tila 201

• 14.00-17.00 Kohti hiilineutraalia matkailua datan avulla - 6Aika Carbon
Neutral Tourism-hankkeen loppuseminaari / Yhteistyössä Helsingin kaupunki

Torstai 20.1.2022, Matkatieto-lava hallissa 1

• 9.30-9.50 Vuoden matkailualue 2021 / Yhteistyössä TAK ja Suoma ry

• 10.00-12.00 Tutkimuksella tulosta! / Yhteistyössä Suomen 
Matkailututkimuksen Seura

• 12.00-13.00 Keynote: Matkailun uusi alku - miten mennään kriisistä 
eteenpäin?

• 13.00-14.00 Lupa matkustaa - License to Travel

• 14.15-14.45 Perfect Destination / Yhteistyössä Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulu

• 15:00-15:45 Sinustako diginomadi? Ulkomaan etätyön juridiikka: mitä 
työnantajan tulisi huomioida ja miten väistetään sudenkuopat? Yhteistyössä / 
Bird & Bird Asianajotoimisto Oy

• 16.00-17.00 Uudistuksella uutta liiketoimintaa

http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit/2022/SustainableTravelCompetition
http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit/2022/Opiskelijat
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1b9122fe-2123-401f-80c7-33c4bcca9077?displayId=Fin2425737
mailto:jenni.kemppainen@smal.fi
http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit/2022/HungryforFinland
http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit/2022/CarbonNeutralTourism
http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit/2022/VuodenMatkailualue2021
http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit/2022/TutkimuksellaTulosta
http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit/2022/Keynote
http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit/2022/LupaMatkustaa
http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit/2022/PerfectDestination
http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit/2022/SinustakoDiginomadi
http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit/2022/UudistuksellaUuttaLiiketoimintaa


Matkailuvuosi 2022
Mitä Yrityssalossa tarjolla matkailualan yrityksille talvella ja keväällä 2022

Markkinoinnin menestyjät 2022 -aamuwebinaarit alkaa

• Millaisella markkinointistrategialla yritys onnistuu vuonna 2022 ja miten saa 
asiakkaat houkuteltua ja vakuutettua? Videot valtaa markkinoita, mutta miten 
niillä tavoitetaan omat kohderyhmät? Onko sosiaalinen media tullut tiensä 
päähän?

• Vastauksia mm. näihin kysymyksiin ja vinkkejä tehokkaaseen 
markkinointiin saat alkuvuoden Markkinoinnin aamuissa torstaisin 27.1, 
3.2, 10.2 klo 9-10.

• Valmentajina ovat Myynninmaailman digitaalisen viestintään erikoistuneet 
avainhenkilöt. Webinaarisarja on suunnattu yrityksille, jotka haluavat tehdä 
markkinoinnin avulla tuloksellista myyntiä

To 27.1 klo 9-10 B2B -yrityksen markkinointi osana yrityksen strategiaa

• Miksi markkinoinnin pitää olla osana yritysten strategiaa

• Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö ja siinä huomioitavat asiat.

• Asiakaskokemuksen tärkeys ja sen mittaaminen.

To 3.2 klo 9-10 Videotuotanto B2B -yritysmyynnin tueksi

• Miksi ja miten hyödyntää videoita B2B-yrityksen viestinnässä, markkinoinnissa ja 
myynnin tukena

• Minkälainen video sopii eri käyttötarkoituksiin tai eri medioihin

• 5 vinkkiä kustannustehokkaaseen videotuotantoon

To 10.2 klo 9-10 B2C -kuluttajamarkkinoinnissa huomioitavat asiat

• Some markkinointi – miksi ja miten ja missä kanavissa tavoitat asiakkaasi

• Kohderyhmämäärittelyt ja ostajapersoonat – tuo ihminen/asiakkaasi kaiken keskiöön

• Muista myös seurata ja mitata tuloksia – tiedät mikä toimii ja mikä ei

ILMOITTAUDU https://yrityssalo.fi/tapahtumakalenteri/
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Matkailuvuosi 2022
Mitä Yrityssalossa tarjolla matkailualan yrityksille talvella ja keväällä 2022

• Maaliskuussa tulossa kestävän kehityksen valmennussarja
• tavoitteena on saada mahdollisimman monelle yritykselle sertifikaatti 

käyttöön ja yritys mukaan STF-ohjelmaan

• Maaliskuussa tulossa JOHKU –verkkokauppakoulutuksia
• Vasta-alkajille peruskoulutus 1-2 krt

• Käyttäjille käyttöönotto/kertauskoulutus 1-2 krt

• Kevät-talvella benchmarkausmatka lähialueelle (1 pvä)
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Varsinais-Suomen matkailun tiekartta 
2021-2027 Mitä maakunnan matkailun yhteistyö tarjoaa yrityksille
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Salon kaupungin terveiset matkailuaamuun

• Salo2022 esite menossa painoon
• Jaossa mm. 15.-16.1.2022 Salon Messuilla ja Matkamessuilla 

Hgissä 21.-23.1.2022

• Rannikkoreitin kyltitys on loppusuoralla 

• VisitSalo -enkkusivut on työn alla, mutta valmistuminen 
menee ensi vuoden puolelle 

• Alkuvuodesta 2022 on tulossa koostetta, kyselyä & 
osallistamista & organisoitumista markkinoinnin osalta.

15.12.2021 Yrityssalo 25


