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Taloudellinen tilanne Venäjällä
• Venäjän talous kärsinyt koronapandemian seurauksena muita talouksia vähemmän lievien
koronavirusrajoitusten vuoksi
• Taloudellinen tilanne paranee entisestään pandemian väistyessä
• Öljyn hinnat hienoisessa kasvussa
• GDP voi palautua kriisiä edeltäviin lukemiin jo loppuvuodesta 2021

• Ruplan arvo vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin
• Valuutta menettänyt 24 % arvostaan vuoden 2020 aikana
• Mahdolliset pakotteet ja geopoliittinen tilanne voivat vaikuttaa merkittävästi ruplan arvoon, samoin öljyn hintojen lasku
• Venäläisten vuoden 2020 tulot vähenivät 3,5 % edellisvuoteen verrattuna
• Venäläisten tulot ovat pienentyneet 10,6 % vuodesta 2013

Lähteet: Bloomberg, News.ru, RBC

Koronapandemia Venäjällä
• Virallisten lukujen mukaan 4 700 000 venäläistä ovat sairastaneet koronaviruksen, mikä
muodostaa noin 3 % koko väestöstä
• Massarokotukset alkaneet joulukuussa, tällä hetkellä noin 4 % (6 100 000) venäläisistä saanut rokotteen
• Koronaturvatoimenpiteet jatketaan 1.1.2022 saakka

• Sairastuneiden määrä pienentynyt reilusti tammikuun 2021 lopusta
• Kesäkuun puolenvälin tavoite: 30 000 000 venäläistä rokotettuja

• Venäläiset rokotteet eivät ole toistaiseksi saaneet EU:n hyväksyntää
• Joukko EU-maita hyväksyy kuitenkin vapaa-ajan matkalle saapumisen mikäli matkustaja rokotettu
venäläisellä rokotteella

Lähteet: RG.ru, RBC, Mir Novostei
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Matkailun nykytilanne
• Ulkomaille suuntautunut matkustus väheni 80 % vuoden 2020 aikana
• Kuitenkin 2 753 000 venäläistä tekivät ulkomaanmatkan vuoden 2020 aikana
• Moskova – Istanbul lentoreitti maailman vilkkaimmin liikennöity reitti syksyllä 2020

• Skift Recovery Indexin mukaan, matkailuala Venäjällä elpyy muita maita nopeammin
• Kotimaanmatkailusta tullut uusi megatrendi
• Kotimaan lentojen matkustajamäärä pieneni koronavuoden 2020 aikana vain 23,5 % verrattuna 2019 lukemiin
• Valtion rahallinen tuki matkailijoille Travel Cashback –ohjelman avulla ollut merkittävä tekijä
• On odotettavissa, että noin 20-25 % venäläisistä matkailijoista tulee matkustamaan ulkomaankohteisiin vuoden 2021
aikana

Lähteet: RosBalt, RG.ru, ATOR, Skift, IATA, Interfax

Matkailun nykytilanne
• Venäjä sallii vapaa-ajan matkustamiseen noin 30 eri maahan
• Suosituimpia Turkki, Malediivit, UAE, Tansania sekä Kuuba
• Turkki ja Tansania väliaikaisesti kiellettyjen kohteiden listalla 15.4-1.6.2021 aikana
• Turkkiin ehdittiin varata keväälle yli 500 000 matkaa, yht. arvo yli 348 000 000 €

• Valtio päättää sallittujen matkakohteiden listauksesta ja rajaa lentojen määrän
• Suosituimpien reittien lentolippujen hinnat nousivat tämän seurauksena ennätysmaisesti: Dubain-lennot maksoivat talvella
economy-luokan matkustajalle jopa yli 1600€, Malediiveille pääsi business-luokassa jopa 16 000 € (meno-paluu)

• Matkustaminen Suomeen on Venäjän viranomaisten toimesta sallittu
• Matkustamisen tapahduttava lentoteitse
• Lentoyhteys Helsingin sekä Moskovan ja Pietarin välillä avattu, kohteiden välillä useampi lento / vko
• Suomi ei toistaiseksi päästä maahan Venäjän kansalaisia, paitsi erityisen perustellusta syystä saapuvia

Lähteet: RBC, Finnair, Aeroflot, Rajavartiolaitos

Matkailun ennuste
• Viktor Topolkaraev, Intouristin toimitusjohtaja:
• On odotettavissa, että noin 8 000 000 venäläistä lähtee ulkomaanmatkalle 2021 aikana
• Noin 6 000 000 matkustajaa on odotettavissa Turkkiin, ja loput 2 000 000 muihin kohteisiin
• Se olisi 40-50 % vähemmän kuin 2019, mutta 2-2,5 krt enemmän kuin 2020

• Optimistisen ennusteen mukaan Euroopan kohteet alkavat avautumaan venäläisten vapaa-ajan matkailulle
aikaisintaan syksyllä. Pessimistisen ennusteen mukaan rajat avautuvat vasta vuoden 2022 alkupuolella tai
2022 keväällä.

• Venäläiset odottavat innolla rajojen avautumista
• Ulkomaan matkustukseen tottuneet kokevat matkailun omaksi henkilökohtaiseksi vapaudeksi

Lähteet: MITT, Meduza, RIA

Oxford Economics forecast:

Recovery Timeline – Arrivals to Finland expected to reach the level of 2019
Last updated figures 2 March 2021
The size of the bubble reflects the importance of each target market to Finland in 2019, and has been calculated based on Oxford Economics Global Travel Service data.

arrivals by origin provide you with the total visitor flows on overnight trips by origin into a specific country

Source: Oxford Economics, Global Data Service databank

Matkailualan trendit Venäjällä
q Matkanjärjestäjien ja analyytikkojen mielestä suurin trendi venäläisten matkailussa nyt on rahan säästäminen
q Varausten aikahaarukka on 2-3 viikkoa ja trendi todennäköisesti säilyy lähitulevaisuudessa
q TUI Venäjän toimitusjohtaja: ”halu kokea uusia ja vahvoja kokemuksia matkustuksesta tulee vain kasvamaan, joten on
tärkeää tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen, joka miellyttäisi heitä”
q Viikonloppumatkojen suosio
q Lyhyiden matkojen suosio kasvoi vuoden 2020 aikana noin kolmanneksen vrt. vuoden 2019 lukemat
q Useimmiten vkl-matkoilla kävivät 30-35 vuotiaat, sekä 25-30 vuotiaat matkailijat. Heistä noin 14 % matkustaa lasten kanssa.

q Premium-luokan kohteista on kysyntää
q Matkailijat yhä kiinnostuneempia matkustamaan kauas kaupungin vilinästä luonnon keskelle
q Kalastus ja retkeily kiinnostavat

Lähteet: MITT, Profi Travel, RIA, Lenta.ru

Matkailualan trendit Venäjällä
q Erikoismajoitus kiehtoo
q

Glamping, Ecohotel, Boutique hotel, pienet syrjässä olevat matkakohteet luonnon keskellä..

q

Venäjän sisäiset matkailupalvelujen tarjoajat eivät pysty vielä vastaamaan etenkin premium-segmentin kysyntään

q Juna on enemmän kuin kulkuväline
q

Hyvin varustetut vaunut sekä iso kokemusten määrä kiehtovat matkailijoita. Myynnissä mm. junalla tehtäviä kiertomatkoja Moskovasta.

q

Suunnitteilla erikoismatkat, mm. tulppaanien kukinta, höyryveturilla tehtävät matkat, viikonloppumatkat

q Automatkailun suosio kasvaa
q

ATOR:n ennusteen mukaan automatkailun osuus myös ulkomaanmatkailussa, etenkin rajanaapurikohteisiin

q

Yli 40 % venäläisistä matkailijoista, jotka varasivat lomamatkan kesälle 2021, aikoo matkustaa omalla autolla

q

Yli 60 % lomamatkalle kesällä 2020 lähteneistä venäläisistä taittoi matkansa autolla

q Maatilamatkailu muodikasta
q

Trendi on kehittyvä, mutta selkeästi nähtävissä

q

Eniten suosittuja erilaiset maistelutuotteet, master class –tyyliset tuotteet, mahdollisuus yhdessäoloon eläinten kanssa

q

Esimerkiksi: keraamisen laatan maalausta, lehmän lypsämistä, paikallisten viinien maistelu

Lähteet: MITT, RIA, TASS, RG.ru, Izvestia, Vedomosti, NAFI, KVnews

Mitä kuuluu matkanjärjestäjille?
• Matkanjärjestäjien liiton (ATOR) mukaan matkanjärjestäjäyhtiöiden määrä on vähentynyt rekisterissä 6 %
•
•

Tällä hetkellä Venäjän matkanjärjestäjien rekisterissä 405 kpl ulkomaanmatkoihin keskittynyttä toimijaa
Monet matkatoimistot ja matkanjärjestäjät joutuneet lomauttamaan henkilöstöä 60-80 %

•

Toimijat keskittyvät tuotteistamaan ja myymään niitä kohteita, joihin matkustaminen on sallittua

• Matkatoimistoista joka kolmas sulkeutui
•

Eniten toimistoja sulkeutunut Moskovassa, Keski-Venäjällä sekä Venäjän kaukoidässä

•

Matkatoimistojen rekisteriasetus astuu voimaan 1.1.2022

• Liikematkustus on vähentynyt 60 %, ulkomaan liikematkojen määrä kärsi pahiten
•

Ulkomaan liikematkojen määrä vuonna 2020 oli vain 16 % vuoden 2019 lukemista

• Markkinaa ei kannata yrittää avata rajojen ollessa kiinni
•

Matkanjärjestäjät eivät ole kiinnostuneet kohteista, joihin ei voi matkustaa heti

Lähteet: ATOR, Profi Travel, National Geographic,
matkanjärjestäjien haastattelut

Russia’s
Digital Demand 2020
Tourism-related internet searches about Finland

Top 20 micro brandtags 2020 for Russia
Places to visit was clear no 1 search
topic for Russians in 2019 and 2020
alike. Last year, there were almost
76,000 searches.
Growth in 2020:
Places to visit +11 %
Lakes +3 %
Beaches +94 %
Saunas +13 %

Top 20 micro brandtags 2020 for Russia
Decline in 2020 from March onwards:
Ski Hostels -55 %
Ski Resorts -43 %
Northern Lights -34 %
Shopping -54 %
Camping -77 %
Cottages -66 %
Spa Hotels -56 %
Aquaparks -76 %
Golf -12 %
Fishing -49 %
Cities -35 %
General travel and visit searches..

Growing searches
Saunas 8 900 (+13 %)

Places to Visit 76 000 (+11 %)

Lakes 9 800 (+3 %)

Beaches 9 700 (+94 %)

were mostly searched in
April, both in 2019 and 2020.

searches spiked in
January and April 2020.

searches spiked in August 2020.
searches increased in 2020
throughout the year. Normally A similar but smaller scale spike
was seen previous year.
searches spike in July.
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Venäläisten matkustussuunnitelmia vuodelle 2021
(Ipsosin tutkimuksen mukaan*)
Suunnitteletteko lomamatkaa vuonna 2021?**

Venäjän sisäisiin kohteis iin

69%

Venäjän ulkopuolelle

36%

Osallistujat ovat voineet valita kaksi vaihtoehtoa kerralla

En suunnittele lomamatkaa

16%
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* Kysely on toteutettu 26.2-2.3.2021 aikana. N = 1689. Osallistujat ovat olleet yli 16-vuotiaita ja eri Venäjän osista. Tutkimustulokset esitettiin MITT2021 messuilla. Esittäjänä toimi Ipsosin edustaja Venäjällä Liudmila Novichenkova.
** Osa vastaajista ei ollut varma omista suunnitelmistaan muuttuvan koronatilanteen vuoksi. Osa on ilmoittanut suunnittelevansa lähteä Venäjän
sisäisiin kohteisiin, mutta mikäli rajat avataan, he ovat valmiit vaihtamaan suunnitelmansa.

Venäläisten matkustussuunnitelmia vuodelle 2021
(Ipsosin tutkimuksen mukaan)
Miksi kieltäydytte matkustamasta vuonna 2021?
En pidä matkustamisesta

9%

Maa tai alue johon olisin halunnut matkustaa ei salli sitä vielä

10%

En ole valmis karanteeniin, hankkimaan todistuksen etten sairasta COVID-19 ym.

29%

Matkustaminen on minulle liian kallista

37%

Se ei ole turvallista, riski sairastua koronavirukseen säilyy

42%
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Venäläisten matkustussuunnitelmia vuodelle 2021
(Ipsosin tutkimuksen mukaan)
Minkälaista lomamatkaa suunnittelette vuonna 2021?
Extreme-matkailu (surffaus, vuorikiipeily ym.)

7%

Workation

12%

Terveysmatkailu

12%

Laskettelu / Matkailu vuoristossa

15%

Meri- tai jokiristeily

18%

Tapahtumamatkailu (esim. käynti festivaalilla, osallistuminen urheilutapahtumaan)

22%

Retkeily

30%

Vierailu sukulaisten tai tuttavien luona

47%

Rantaloma

70%
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Venäläisten matkustussuunnitelmia vuodelle 2021
(Ipsosin tutkimuksen mukaan)
Mikä on mieleisenne lomamatkan pituus?
3 vkoa ja enemmän
8%

15-20 vrk
17 %

1-3 vrk
3%
4-7 vrk
18 %

8-14 vrk
54 %

Venäläisten matkustussuunnitelmia vuodelle 2021
(Ipsosin tutkimuksen mukaan)
Mikä tekee matkastanne täydellisen?
Ø

Iso kontrasti (lomakohteen oltava erilainen vrt. mihin on totuttu arkielämässä)

Ø

Kiireettömyys, väkijoukkojen poissaolo

Ø

Yhdessäolo läheisten kanssa

Ø

Tutustuminen paikallisiin asukkaisiin ja muista maista tuleviin matkailijoihin

Ø

Odotusten täyttyminen, pettymysten puuttuminen

Ø

Vapaus, mahdollisuus spontaaneihin muutoksiin matkan aikana

Ø

Uuden oppiminen

Venäläisten matkustussuunnitelmia vuodelle 2021
(Ipsosin tutkimuksen mukaan)
q 54 % vastaajista ilmoitti, että koronavirus on vaikuttanut negatiivisesti heidän taloudelliseen tilanteeseen. Tulot ovat
vähentyneet eniten X sekä Silver Age –sukupolvien edustajien keskuudessa
q 47 % vastaajista ilmoitti luopuneensa ainakin väliaikaisesti lomamatkoista, 16 % on vähentänyt matkakuluja. Siitä
huolimatta 33 % vastaajista ilmoitti, että he ovat alkaneet kuluttamaan matkailuun enemmän. On mahdollista, että
tämä johtuu matkailupalvelujen kallistumisesta niin Venäjän sisäisissä kuin myös ulkomaan kohteissa.
q Matkatoimistojen palveluja käytetään enimmäkseen kahdesta syystä:
q Matka on haastavaa järjestää itse ja tarvitaan asiantuntijan palvelua
q Matka tulee edullisemmaksi matkatoimiston kautta ostettuna
q Matkustus tuo onnellisuutta 39 % venäläisistä. Matkustusta arvostetaan yhtälailla kuin esimerkiksi tyydyttyneisyys
oman elämän olosuhteisiin tai elämäntarkoituksen tunne. Eniten venäläisille tuo onnellisuutta lapset (59 %),
parisuhde (55 %) sekä fyysinen ja henkinen terveys (55 %).

Suomen ja Venäjän välisten rajojen avautuminen vapaa-ajan
matkustukselle
•

Suomen rajat eivät todennäköisesti avaudu venäläisten matkustukselle kesän 2021 aikana
•

•

Matkanjärjestäjät odottavat kysynnän palautumista rajan avautumisen jälkeen.
•
•
•
•

•

Suomella turvallisen ja vihreän maan imago, jonne voi helposti matkustaa minä tahansa vuodenaikana
Matkanjärjestäjät valmiit avaamaan matkatuotannon ja myynnin heti kun tietoa rajojen avautumisesta
Valmiit paketit ja suomalaisten yhteistyökumppaneiden reagointinopeus keskiössä
Matkatyypeistä fokusoidaan mökkilomia, laskettelulomia, wellness-lomia, perheitä, citybreak-matkoja & risteilyjä

Suomi on aidosti venäläisten suosikki
•

•

Matkustus kenties mahdollistuu alkusyksystä tai loppuvuonna

Suomi sijoittuu eri kyselyissä jatkuvasti TOP-3 tai TOP-10 haluttujen matkakohteiden listoille

Kaikkien haastatteluihin osallistuneiden matkanjärjestäjien mukaan viisumien saantinopeus tulee
olemaan elintärkeää, varsinkin jos rajat avataan ennen vuodenvaihdetta ja ihmisille tulee
mahdollisuus ostaa vuodenvaihteen matkoja Suomeen.

Lähteet: matkanjärjestäjien haastattelut, Yandex.Puteshestvia, Oxford Economics
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Toiminnot B2B
• Myyntitapahtumat suunnitteilla
•

Webinaarit & Workshopit à ajankohta vahvistetaan kun tietoa rajojen avautumisesta

•

Ennakkorekisteröityminen täältä

• Tuotekehitys, trendit & tutkimus
•

Suomesta kertovien yksityisten nettisivujen ja SoMe-yhteisöjen kartoitus täällä

•

Tulossa: Urheilujakelukanavakartoitus

•

Tulossa: OTA-kartoitus

• Elpymissivut päivitetään jatkuvasti täällä
• Uutissivut päivitetään jatkuvasti täällä

Toiminnot B2C
• Jatkuvasti lehdistötiedotteita
•

esim. villasukkajuoksu -uutinen

• Erilaiset imago-kampanjat
•

Moomin readings

•

Museum audioguide

•

#7esinettä

• Katse tulevaisuudessa
•

Toimintojen suunnittelu sille ajalle kun rajat avautuvat

Jotta voimme matkailla vielä 2050..
• Muista huomioida vastuullisuus liiketoiminnassasi:
• Ympäristötekijät
• Sosio-kulttuuriset tekijät
• Taloudelliset tekijät

• Lisätietoja vastuullisesta matkailusta täältä

Sustainable Travel Finland & Venäjän markkina
• Venäläiset arvostavat Suomea puhtaudestaan ja ekologisuudestaan valmiiksi
•

Venäläinen asiakas ei koe ympäristösuojelun tärkeyttä samalla tavalla kuin muut kansallisuudet

•

…vaan hän olettaa, että Suomessa huolehditaan asiasta jo valmiiksi!

• Yritysten keskityttävä vastuullisuusasioihin ennen kaikkea itsensä vuoksi
•

Jotta ympäristö & liiketoiminta kantavat vielä muutaman (kymmenen) vuoden päästä

• Matkanjärjestäjät ja loppuasiakas Venäjällä eivät vielä kovin hyviä termistössä
•

Termiä vastuullisuus ei tunneta vielä laajasti eikä nähdä itseisarvona matkaa ostettaessa

•

Sen sijaan suosiossa olevat termit ”ekologinen”, ”ekologisesti puhdas”, ”luonnollinen”, ”luonnonmukainen”, ”maatilalla
tehty” ym. toimivat paljon paremmin mielikuvallisesti

Lähteet: Visit Finland Brand Tracking 2019, Itä-Suomen yliopisto, Levada Analytical Centre
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TERVEYSMATKAILU
PÄIVI
ANTILA
21.4.2021

“Terveysmatkailijat toivovat
korkealuokkaista palvelua ja
nopeaa pääsyä laadukkaaseen,
yksilölliseen terveydenhoitoon.”
3
4

MITÄ ON TERVEYSMATKAILU?
“Patients’ mobility to search for medical care, often even in other countries,
and seek medical service to combat disease or strengthen health”*
• Venäjällä pitkät perinteet terveysmatkailuun – noin 80.000-100.000 venäläistä
matkustaa vuosittain käyttääkseen terveyspalveluita toisessa maassa**
• Vuonna 2019 Suomessa hoidettiin noin 3.600 ulkomaista potilasta vs. vuonna
2020 noin 1.100 potilasta***
• Ennen covid-19 pandemiaa kansainvälisen terveysmatkailun arvo on
Suomessa ollut vuositasolla noin 10-15 milj. eur.***
Lähteet:
*HTI 2020
**Russian Association of medical tourism
*** Suomen terveysmatkailu ry & Visit Finland

KYSYTYIMMÄT PALVELUT
Niiden keskuudessa, jotka harkitsevat Suomea:
• Syöpähoidot ja diagnostiikka
• Kardiologia
• Ortopedia
• Hammashoidot
• Silmätaudit
Muut:
• Terveystarkastukset
• Hedelmöityshoidot
• Synnytykset
• Esteettinen kirurgia
• Lihavuushoidot

Lähteet: Designtutkimus 2020, HTI 2020

MOTIVAATIO
Suomesta kiinnostuneet asiakkaat hakevat
ensisijaisesti LAATUA:
• Ammattilaiset
• Palveluasenne
• Sairaalan tilat
• Teknologia
Taustalla heikko luottamus
kotimaan palveluihin (44%)

Lähteet: Designtutkimus 2020, HTI 2020

SUOSITUIMMAT KOHTEET
Israel & Saksa
• Venäjänkielinen palvelutarjonta
Nousevat kohteet:
• Itä-Eurooppa (Unkari, Tsekki),
Turkki
• Aasia (Etelä-Korea, Intia, Malesia)
Ø Suomea harkitsevat erityisesti
Pietarin seudulla asuvat

Lähteet: Designtutkimus 2020, HTI 2020

HEALTH TRAVEL ABC
HEALTH TRAVEL ABC:
• Health Travel ABC -opas
• Health Travel ABC –webinaarin tallenne
• Outlook on Health Travel Key Markets –
webinaarin tallenne
• Markkinakatsaukset: Venäjä, Kiina, UAE

First name Last name
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Save the date!
Terveysmatkailun benchmarking-matka
Saksaan
6.-9.9.2021
Tavoitteena tutustua Berliinin seudun
johtaviin terveysmatkakohteisiin, jotka
palvelevat mm. venäläisiä asiakkaita
-

Liiketoimintamallit
Asiakaspolku
Markkinointi ja hinnoittelu
Tuotepaketit
Yhteistyö palveluntarjoajien kesken

Alustava ilmoittautuminen 31.5. mennessä

KIITOS!
Päivi Antila
Manager, Health Travel
Visit Finland, Business Finland
paivi.antila@businessfinland.fi
+358 40 747 8418
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Kysymykset
&
Kommentit

22/04/2021
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