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Visit Finlandin kansainvälinen verkosto ja ennakointitiimi on tehnyt havaintoja heikoista signaaleista ja voimakkaammista
muutostrendeistä matkailualalla. Tässä raportissa esitämme kolme megatrendiä, jotka vaikuttavat olennaisesti matkailualan
kehitykseen. Ne kannattaa ottaa huomioon matkailutuotteita kehitettäessä ja markkinoidessa 2020-luvulla. Suomella on 
niihin liittyen myös erityisiä vahvuuksia matkailumarkkinoiden siirtyessä koronan jälkeiseen aikaan. Lue lisää matkailun
ennakoinnista, trendeistä ja signaaleista.

Top 3 tulevaisuuden megatrendiä, joita hyödyntämällä voi lisätä kansainvälistä matkailukysyntää Suomeen ovat:

1. Digitalisaatio & teknologia

2. Kestävä matkailu

3. Luonto- ja outdoors-matkailu

Tämänhetkisten ennusteiden mukaan matkailu Euroopasta elpyy koronaa edeltävälle tasolle aiemmin kuin Aasian 
kaukokohteista, joita sitovat tiukemmat rajoitukset. Lisätietoja tilastollisista ennusteista ja markkinatietoa.
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Top 3 kansainvälisen matkailun muutostrendiä

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-ennakointi
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/matkailun-julkaisut#tilastot
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-markkinoilla/toiminta-markkinoilla-lyhyesti#stored


1. Digitalisaatio & teknologia



Kansainväliset matkailijat hakevat yksilöllisiin
tarpeisiin vastaavia digipalveluita
Digitaalisten palveluiden kehittämisessä on lopulta kyse 
asiakaskeskeisyydestä: sellaisten räätälöityjen palveluiden 
kehittämisestä, jotka auttavat matkailijoita saavuttamaan 
haluamansa – ostamaan palveluita, hankkimaan tietoa tai 
kokemaan elämyksiä. Tulevaisuuden digipalveluilta 
odotetaan yhä enemmän yksilöllisyyttä, räätälöitävyyttä, 
automaatiota ja älykkyyttä.

Alustatalous synnyttää suuria muutoksia matkailualalla ja 
kahmii markkinaosuuksia, sillä toimijat ovat digiosaajia, 
jotka pystyvät mukautumaan nopeasti kuluttajien tarpeisiin. 
Edistyneet digitaaliset työkalut mahdollistavat kuluttajien 
seurannan reaaliajassa ja tarjousten mukauttamisen heidän 
tarpeisiinsa samaan aikaan kun he surffailevat palvelussa.

Kysyntä- ja tarjontatiedon digitaalinen keruu mahdollistaa 
matkailupalvelujen ja-organisaatioiden tietoon perustuvan 
johtamisen. Big datan ja tekoälyn rooli tiedon luomisessa ja 
analysoinnissa kasvaa jatkuvasti, ja tiedon hallinnan ja 
hyödyntämisen työkalut kehittyvät ja tehostuvat.

Lue lisää matkailun ennakoinnista, trendeistä ja signaaleista.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-ennakointi


Kansainväliset matkailijat hakevat yksilöllisiin
tarpeisiin vastaavia digipalveluita

Lue lisää matkailun ennakoinnista, trendeistä ja signaaleista.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-ennakointi


2. Kestävä matkailu



Kestävässä matkustamisessa huomioidaan omien 
valintojen pitkän aikavälin vaikutus ympäristöön
Yhä tiedostavammat ja vastuullisemmat kuluttajat 
haluavat vaalia sekä ympäristön että sosiaalista hyvinvointia 
matkustaessaan ja suosivat yrityksiä, jotka käyttävät 
voittonsa pandemian jälkeiseen hyvään. 

Suomeen ja Suomessa matkustamisen kannalta 
saavutettavuus lento-, maa- ja vesiteitse on ratkaisevan 
tärkeää, sillä Suomi sijaitsee Euroopan laidalla ja välimatkat 
ovat pitkiä. Tulevaisuudessa kuluttajilla on nykyistä 
enemmän mahdollisuuksia tehdä kestäviä valintoja 
liikkumisen suhteen, kun ympäristöystävällisemmät 
energianlähteet tulevat laajemmin käyttöön. Myös reittien 
optimointi, suorien yhteyksien suosiminen sekä pidemmät 
viipymät matkakohteessa mahdollistavat vastuullisempien 
valintojen tekemisen.

Suomeen matkustavat kansainväliset vierailijat arvostavat 
aitoja kohtaamisia ja toivovat pääsevänsä nauttimaan 
luonto- ja kulttuuriympäristöstä niiden aidoimmassa 
muodossaan, samoin kuin paikalliset asukkaat. 
Vastuullisesti matkailemalla voidaan luoda niin parempia 
asuinpaikkoja kuin vierailukohteitakin: tuoda taloudellista 
hyvinvointia ja työtä paikallisille yhteisöille, kunnioittaen 
samalla niiden alkuperäistä kulttuuria ja luontoa. 

Lue lisää matkailun ennakoinnista, trendeistä ja signaaleista.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-ennakointi
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Lue lisää matkailun ennakoinnista, trendeistä ja signaaleista.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-ennakointi


3. Luonto- ja outdoors-matkailu



Luonto on Suomen kansainvälisen matkailun 
tärkein vetovoimatekijä
Luonto ja ulkoilu on se, mitä kansainväliset matkailijat 
useimmiten Suomesta tietävät ja mihin liittyviä elämyksiä he 
odottavat kokevansa Suomeen matkustaessaan. Villi luonto 
ja lumiset talvet käyvät yhä harvinaisemmiksi maapallolla ja 
tulevat siten myös arvostetummiksi. 

Luontoa rakastavalle luksusmatkaajalle Suomi voi tarjota 
ympäristön unelmien toteuttamiseen. Globaalin vaurauden 
lisääntyessä myös ylellisyyden merkitys muuttuu: aineellisen 
omaisuuden ja sosiaalisen aseman sijaan sillä tarkoitetaan 
yhä useammin aineettomia kokemuksia, jotka ovat aitoja, 
eksklusiivisia ja räätälöityjä. Kansainväliset vierailijat etsivät 
matkoillaan merkityksellistä ja vaikuttavaa vuorovaikutusta 
paikallisten ihmisten ja luontoympäristön kanssa. 
Matkustaminen on tärkeä osa itsensä toteuttamista ja 
oppimista.

Pandemian jälkeisessä maailmassa terveyttä ja hyvinvointia 
arvostetaan aiempaa enemmän. Elämykset luonnossa 
tarjoavat paitsi koronaturvallisen ympäristön vapaa-ajan 
viettoon, myös mahdollisuuden pitää huolta fyysisestä ja 
psyykkisestä terveydestä. Luonto voi tarjota vierailijoille jopa 
parantavia, henkisiä elämyksiä. Lue lisää matkailun ennakoinnista, trendeistä ja signaaleista.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-ennakointi


Lue lisää matkailun ennakoinnista, trendeistä ja signaaleista.

Luonto on Suomen kansainvälisen matkailun 
tärkein vetovoimatekijä

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-ennakointi


Haluatko ideoida ja kehittää matkailutuotteita 
tulevaisuuden kansainvälisille matkailijoille?
Osallistu Visit Finland Akatemian hackathon-työpajaan yritysryhmänä alueorganisaatiosi kautta!

Hyödyllisiä linkkejä: 
”Rethinking Future Travel” tulevaisuuskartta > Matkailun ennakointi

Matkailija 2030 skenaariot > Matkailun julkaisut
Tilastolliset matkailun ennusteet > Matkailun julkaisut

Markkinatietoa > Toiminta markkinoilla

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/akatemia/valmennusaiheet/vento-marko
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-ennakointi
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/matkailun-julkaisut#tilastot
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/matkailun-julkaisut#tilastot
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-markkinoilla/toiminta-markkinoilla-lyhyesti#stored
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