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Taustaksi

Raportin tarkoitus

▪ Tämä seurantaraportti tarjoaa ajankohtaista, tutkittua 

tietoa koronaepidemian vaikutuksista majoitus- ja 

ravintola-alalle.

▪ Raportti tehtiin edellisen kerran lokakuussa 2020. Tämä 

vastaava raportti sisältää kiinnostavaa seurantatietoa. 

Tutkimusalueena on Uusimaa.

▪ Raportti on tarkoitettu tuomaan ajankohtaista tietoa 

SUN-hankkeeseen osallistuville yrityksille ja muille 

asiasta kiinnostuneille koskien toimialan nykytilaa, 

tulevaisuuden näkymiä ja sen eri osa-alueita, joihin 

koronapandemia on vaikuttanut.

▪ Osallistujat voivat käyttää raportin tietoa 

yritystoiminnassaan ja esim. viitata siihen lähteen 

mainiten.
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Tutkimusmetodi ja tietolähteet

▪ Tässä raportissa keskitytään hankkeeseen kytkeytyvien 

taustatekijöiden koontiin ja arviointiin. 

▪ Aihepiirin kartoituksessa on käytetty desk study -

menetelmää, jossa kerätään ja analysoidaan jo 

olemassa olevia avoimia tietolähteitä.

▪ Tietolähteinä olemme käyttäneet aiheesta julkaistuja 

yrityskyselyjä ja tutkimuksia, uutiskirjeitä, uutisia ja 

saatavilla olevia selvityksiä.

Raportin kuvat: Visit Finlandin kuvapankki



Yhteenveto päätuloksista 1/2

Traktorien ostotutkimus 2019 4

Mara-alan suhdanteet (MaRa ry 27.7.) Majoitustilasto, 11/2020
Matkailijoiden yöpymiset pääkaupunkiseudulla 

vähentyivät 59 prosenttia edellisvuodesta.

Huonekäyttö-

aste, %

hotellit, 

Uusimaa

11/2019-11/2020

Mitä tukea on haettu matkailualalla? 
Suomen yrittäjien jäsenkysely 11/2020

Hotellit Uusimaa

2020, marraskuu

Liikkeet, lkm 109

Huoneet, lkm 14379

Huonekäyttöaste, % 24,3

Huoneen keskihinta 89,03

Vuoteet, lkm 28492

Vuodekäyttöaste, % 17,6

Yöpymisen keskihinta 62,14

Uusimaa

2019M11 71,1

2019M12 57,7

2020M01* 60,1

2020M02* 58,8

2020M03* 33,4

2020M04* 14,9

2020M05* 18,7

2020M06* 26,2

2020M07* 41,2

2020M08* 36,6

2020M09* 27,3

2020M10* 26,5

2020M11* 24,3



Yhteenveto päätuloksista 2/2
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▪ Koronaepidemiaa on kestänyt lähes vuosi. Osa yrittäjistä on tehnyt radikaaleja muutoksia liiketoimintaansa. 

Tavoitteena on ollut viedä ravintolatuotteiden myyntiä sinne, missä kuluttajatkin ovat. Uusia tapoja tehdä 

liiketoimintaa ovat kotiruokailu (kotiinkuljetus), verkkokauppa, take-away -palvelu ja vahvassa nousussa 

oleva ruokamarket-myynti. Monikanavaisuus on tullut ravintola-alallekin.  

▪ Yhteiskunta ja toimialat digitalisoituvat vauhdilla koronaepidemian siivittäminä. Matkailu- ja elämyskauppa 

automatisoituvat. Isot teknologia- ja verkkokauppa-yritykset ovat lanseeranneet ensimmäisiä 

tekoälyratkaisujaan, kuten myynti- ja markkinointialustoja verkkokaupan edistämiseksi. Tavoitteena on 

tehostaa ja nopeuttaa toimitusketjuja ja lisätä tuottavuutta sekä integroida eri teknologioita yhteen, kuten 

kassajärjestelmiä muihin järjestelmiin.

▪ Hiihtolomapaketit ovat nyt myynnissä. Epävarmuutta ja riskiä karttavat kuluttajat pysyvät kuitenkin kotona ja 

hiihtävät lähimaastoissa. Onneksi joululomien vietto ei lisännyt koronapotilaiden määrää merkittävästi. 

Nähtäväksi jää, miten koronaepidemia talven aikana kehittyy. Juuri nyt uusien muuntovirusten pelätään 

leviävän nopeassa tahdissa Suomessa ja ulkomaanrajoja ollaan laittamassa kiinni. 

▪ Suomen matkailua rajoitetaan edelleen tiukasti rajoituksien ja testausten avulla. Myönteisissä ennusteissa 

uskotaan taas kotimaan matkailun edelleen kasvavan ensi kesänä. Ikävimmissä ennusteissa viruksen uudet 

versiot ja rokotuksen viivästyminen vaikuttavat kesämatkailuun. Riskinä on, että ulkomaisen matkailun 

ennakoidaan palautuvan varovasti vasta vuosina 2022-2023. 

Helsingissä 18.1. 2021 Petteri Ohtonen ja Vesa Heikkinen



Mara-alan tilastoja
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Suhdanteet (Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry) 1(2)

• Koronakriisi koettelee alaa, suhdannetilanne (nykytilanteen 

saldoluku -82) matelee on ennätyksellisen alhainen.

• Myynti on jatkanut vähentymistään ja myyntiodotukset ovat 

kääntyneet selvään laskuun. 

• Henkilöstön määrä on vähentynyt voimakkaasti ja saman 

kehityksen ennakoidaan jatkuvan loppuvuonna

• Matkailu- ja ravintola-alan suhdannebarometri perustuu 

Elinkeinoelämä keskusliitto EK:n suhdannebarometriin. 
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• Matkailu- ja ravintola-alan suhdannebarometri

(julkaistaan neljännesvuosittain helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa)

• Matkailu- ja ravintola-alan suhdannekatsaus

(julkaistaan kesä- ja joulukuussa

Suhdanneodotukset synkentyneet

https://www.mara.fi/toimiala/suhdanteet/suhdannebarometri.html
https://www.mara.fi/toimiala/suhdanteet/suhdannekatsaus.html


Ravintolaruokailu palaa ennalleen koronaepidemian jälkeen
MaRa ry: 2(2)
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▪ Ravintolaruokailun määrän ennakoidaan palaavan 

koronapandemian jälkeen. Ravintoloissa paikan päällä 

ruokailleiden osuus on laskenut kahden vuoden takaisesta, 

mikä aiheutuu koronapandemiasta. 

▪ Ruoan laatu on noussut tärkeimmäksi ruokapaikan 

valintakriteeriksi, kun taas edullisen hintatason merkitys on 

pienentynyt huomattavasti. Ravintolaruoan nauttiminen kotona 

on yleistynyt merkittävästi pandemian aikana. Korona on 

vauhdittanut myös luopumista käteisestä. Hampurilaiset ja 

pizza ovat korona-ajan voittajia.

▪ Syksyllä 2020 valmistuneen ravintolaruokailun 

trenditutkimuksen mukaan 75 % kuluttajista syö  

ravintolaruokaa vähintään kerran kahden viikon aikana. 

Kehityksessä on pudotusta aiempiin vuosiin verrattuna. 

Ravintolakäyntien tiheyteen on luonnollisesti vaikuttanut 

koronapandemia ja siihen liittyvät ravintoloiden 

asiakaspaikkamäärien sekä aukiolo- ja anniskeluaikojen 

rajoitukset, matkustusrajoitukset sekä etätyö- ja 

etäopiskelusuositukset.

Lähde: MaRa ry, Ravintolaruokailun trenditutkimus 2020

https://www.mara.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ravintolaruokailun-trenditutkimus-2020-ravintolaruokailu-palaa-ennalleen-koronapandemian-jalkeen.html


DataHub tulossa, Visit Finland
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Käyttäjiä

▪ Matkailuyritykset

▪ Alueorganisaatiot

▪ Datan hyödyntäjät eli yhteistyökumppanit (matkailun eri 

digikanavat, matkanjärjestäjät, varausjärjestelmät, avoimen datan 

hyödyntäjät, integroidut palvelun tarjoajat kuten käännösfirmat)

Tavoitteet

▪ Löytää yhdestä paikasta kattavimman, laadukkaimman ja 

ajantasaisimman Suomen matkailun tuotetiedon 

▪ Alusta avaa ovia uusille liikeideoille ja omien digipalvelun 

kehittämiselle, uutuudet, uutiset!

▪ Tietoa on saatavilla rajapinnan kautta sekä DataHubia

selailemalla

▪ Mahdollisuus liittyä DataHub kanavaksi – uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia ja laadukkain data

▪ Lanseeraus Q1-Q2/2021

▪ Lisätietoja: MATKAILUN DIGITIEKARTTA (BUSINESSFINLAND.FI)

https://www.businessfinland.fi/4a5600/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/visit-finland-datahub-esitys-090920-kaisakosonen.pdf


Tulevaisuuden signaalit kansainvälisessä matkailussa
Visit Finland
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Lisätietoja: Business Finland tutkimukset 2020

• Ennakointityön tarkoituksena oli luoda 

tulevaisuuteen suuntautuva näkymä 

globaaleista ilmiöistä matkailun 

tukemiseksi.

• Tarjoaa tulevaisuuden näkymiä, jotta 

yritykset voivat ennakoivasti kehittää 

omaa tarjontaansa ja työtapoja.

• Auttaa havaitsemaan ja innovoimaan 

uudenlaisia liiketoiminta-

mahdollisuuksia.

• Tehty keskellä pandemiaa, jossa 

matkailualan on pakko löytää uusia 

tapoja selviytyä ja kehittää uusia 

lähestymistapoja kriisin selviämiseen.

https://www.businessfinland.fi/4ad2fe/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/trends-and-signals-of-the-future-of-travel-2020.pdf


Majoitustilasto, alueena Uusimaa Visit Finland 1(2)

- Marraskuu
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Rudolf tilastopalvelu:  tilastopalvelu

Matkailijoiden yöpymiset 

vähenivät (Helsinki 

Metropol Area) 71 

prosenttia viime vuodesta 

(kotimaiset matkailijat

-59% ja ulkomaiset -87%).

Julkaistaan kuukausittain.
https://www.stat.fi/til/matk/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/tilastopalvelu-rudolf/
https://www.stat.fi/til/matk/


Majoitustilasto, alueena Uusimaa Visit Finland 2 (2)

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


Matkailutilasto, alueena Helsinki (TAK) 1(3)
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https://visitory.io/fi/helsinki/

Majoitustilastot Helsinki

Marraskuu 2020

Kuukausittaisen raportin lisäksi palvelussa on ns. dashboard, jonka avulla voi tehdä tarkempaa analyysiä oman 

yrityksen näkökulmasta.  https://visitory.io/fi/dashboard/

Marraskuussa 2020, sijainnissa 

Helsinki kirjattiin 95 100 yöpymistä 

(-73,9 %), joista kotimaisia oli 80 

400 ja ulkomaalaisten tekemiä 14 

600 yötä. Kotimaiset yöpymiset 

vähenivät 60 prosenttia ja 

ulkomaalaiset yöpymiset vähenivät 

91 prosenttia. Yhteensä yöpymiset 

vähenivät 74 prosenttia 

edellisvuoden marraskuusta.

Tammi-marraskuussa kotimaisten 

yöpymisten määrä sijainnissa 

Helsinki oli 1,1 miljoonaa (-45,1 %) 

ja ulkomaalaisten 482 000 (-78,4 

%), eli yhteensä 1,5 miljoonaa (-

63,0 %) yötä.

https://visitory.io/fi/helsinki/
https://visitory.io/fi/dashboard/


Matkailutilasto, alueena Helsinki (TAK) 2(3) 

- Lento- ja laivamatkustajat
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Lisää tilastoja: https://visitory.io/fi/dashboard/

Joulukuu

https://visitory.io/fi/dashboard/


Matkailutilasto, alueena Helsinki (TAK) 3(3) 

- Yöpymiset
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Lisää tilastoja: https://visitory.io/fi/dashboard/

• Majoitusmyynti yhteensä marraskuussa oli 7,2 miljoonaa euroa (-30,4 miljoonaa). Airbnb:n ja Vrbo:n osuus oli 21,3 prosenttia. Rekisteröity 

majoitusmyynti oli 5,5 miljoonaa euroa (-28,7 miljoonaa) ja rekisteröimätön myynti 1,5 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa). 

• Yhteensä tammi-marraskuu myynnit olivat 117,6 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 249,0 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Tammi-joulukuu Tammi-marraskuu

https://visitory.io/fi/dashboard/


Talouden tilannekuva, kuluttajien 

luottamus (Tilastokeskus)
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talouden-tilannekuva

• Kuluttajien odotukset taloudesta elpyivät hieman marraskuussa. 

• Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa -4,8, ja jäi alle pitkän aikavälin 

keskiarvon

(-1,8).

• Koronapandemiasta eniten kärsineet toimialat ovat kuljetus/varastointi ja mara- ala. 

Talouden tilannekuva luo katsauksen koronakriisin vaikutuksista Suomen talouteen 

tilastojen valossa. Koronan vaikutuksia tarkastellaan koko kansantalouden, yritysten, 

työllisyyden, kuluttajien ja julkisen talouden näkökulmista. Katsaus on päivitetty 

18.12.2020.

http://www.stat.fi/ajk/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa/miten-vaikutukset-nakyvat-tilastoissa/talouden-tilannekuva


Yritys- ja jäsenkyselyjä
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Yrityskysely: Helsingin seudun kauppakamari 1(2)
- Majoitus- ja ravintolalla 28 % vähemmän työvoimaa vrt ed. vuoteen (kolmas kvartaali)
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Koronaviruspandemia alkoi vaikuttamaan 

alan liiketoimintaan vuoden 2020 

ensimmäisen neljänneksen lopulla, ja 

liikevaihdon trendin lasku jatkui jyrkkänä 

vuoden toisella neljänneksellä. 

Liikevaihdon lasku jatkui ennakkoarvion 

mukaan myös heinä–syyskuussa. 

Edelliseen vuoteen nähden alan 

liikevaihto oli arvion mukaan kolmannella 

neljänneksellä 23 % alemmalla tasolla. 

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan 

liikevaihdon trendi laski edelleen myös 

valtakunnallisesti. Vuodesta 2015 alan 

liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 

2 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet 

samana  aikana noin 4 %.

Lisätietoa: Helsingin seudun toimialakatsaus -

Kauppakamari (chamber.fi)

https://helsinki.chamber.fi/tietoa-meista/julkaisut/helsingin-seudun-toimialakatsaus/#c36dec4e


Yrityskyselyt: Helsingin seudun kauppakamari 2(2)
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta
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YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT 

UUDELLAMAALLA



Koronakriisin vaikutukset matkailualan myyntiin
Suomen Yrittäjät, matkailualan kysely 1(6)
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Suomen Yrittäjät kysyi matkailualalla toimivilta jäsenyrityksiltään, miten koronakriisi on vaikuttanut niiden toimintaan. 

Vastauksia saatiin yhteensä 264. Kysely toteutettiin marraskuussa (10.11.2020-18.11.2020).

Lisätietoja: Matkailuklusterikysely (yrittajat.fi)

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/kysely_koronakriisin_vaikutuksista_matkailuyrityksiin_marraskuu_2020.pdf


Koronaviruksen vaikutus matkailualan toimintaan 
Suomen yrittäjät, matkailualan kysely 2(6)
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Mitä tukea on haettu matkailualalla? 
Suomen Yrittäjät, matkailualan kysely 3(6)
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Tärkeimmät kehittämisalueet
Pk-yritysbarometri, Uudenmaan alue, marraskuu 2020, Suomen Yrittäjät 4(6)
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Lisätietoja Pk-yritysbarometri (yrittajat.fi)

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/21887_pk-baro_syksy-2020_uusimaa.pdf


Onko ongelmia koronaepidemian johdosta?
Yrittäjägallup, Uudenmaan alue, marraskuu 2020, Suomen Yrittäjät 5(6)
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Lisätietoja: Yrittäjägallup marraskuu 2020 (yrittajat.fi)

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/yrittajagallup_koronan_vaikutukset_yrityksiin_12_11_2020.pdf


Koronaepidemian vaikutukset toimintaan
Yrittäjägallup, Uudenmaan alue, marraskuu 2020, Suomen Yrittäjät 6(6)
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Lisätietoja: Yrittäjägallup 

marraskuu  2020 (yrittajat.fi)

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/yrittajagallup_koronan_vaikutukset_yrityksiin_12_11_2020.pdf


Koronaepidemia sosiaalisessa mediassa (Haaga-Helia amk) 1(3)
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Tilastokuvaus:
• Hakee kotimaisesta 

sosiaalisesta mediasta 

viestisisältöjä sekä 

somekeskustelun koostetietoja 

tutkimuskohteesta. 

• Hakurajapintana julkisesti 

verkossa saatavilla olevat 

sisällöt. 

• Tietoa käytetään vertailuun ja 

seurantaan. Hakukone osaa 

taivuttaa suomea.
• Mukana Twitter, Facebook, 

Instagram, Pinterest ja YouTube,  

keskustelupalstat, blogit ja 

uutissivujen kommentit. LinkedIn 

ei  ole mittauksessa mukana.

• Palvelun tuottaja: Mohawk

Hakusanat: korona tai covid-19 + matkailu/ravintola/hotelli
Eniten korona aiheista keskustelua käytiin maaliskuussa 2020. Elokuussa keskustelujen määrä kääntyi selvään nousuun kunnes kääntyi jälleen 

laskuun lokakuussa.  Suosituimmat sivustot: Twitter, vauva.fi ja Facebook. Tilanne 12.1.2021



Koronaepidemia sosiaalisessa mediassa (Haaga-Helia amk) 2(3)
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▪ Aktiivisin kirjoittaja on Suomimatkailu.

▪ Some-viesteissä yleisimmin käytettyjä sanoja 

ovat korona, ravintola ja matkailu.

▪ Yleisimmin käytettyjä adjektiivejä ovat 

mahdollinen, normaali, erityinen ja riski.



Koronaepidemia sosiaalisessa mediassa (Haaga-Helia amk) 3(3)
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• Suosituimmat hashtagit ovat korona, matkailu, koronavirus sekä ravintolat.

• Hiljaisiksi signaaleiksi nousevat korona, ravintola ja matkailu sekä virus. 

Nämä sanat kertovat hakusanojen 

”alateemoista”. Sanat ovat tätä hakua 

harvinaisempia somen yleisessä 

keskusteluissa, mutta ovat tässä haussa 

erityisen käytettyjä.



Koronaepidemia mediassa: uutisointia (joulukuu 2020)
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Talouselämä 2.12.2020: Kauppalehti 17.12.2020 Kauppalehti 9.12.2020

"Katastrofaalisen huono 

pikkujoulukausi ei tuonut valoa 

pimeyteen” – Maran jäsenkysely kertoo 

rajusta pikkujoulumyynnin 

pudotuksesta

Valtaosalla pikkujouluja järjestävistä 

yrityksistä pikkujoulumyynti väheni 

vähintään 70 prosenttia viime vuodesta, 

ilmenee Matkailu- ja ravintolapalvelut 

Maran jäsenkyselystä.

Ravintolat voivat nousta nopeastikin 

korona-alhosta, kertoo trenditutkimus –

”Hampurilaiset ja pizzat ovat korona-ajan 

voittajia”

Ruokailupaikan valintaan vaikuttaa 

ravintolaruokailun trenditutkimuksen mukaan 

eniten ruuan laatu. Matkailu- ja 

ravintolapalvelut Maran ravintolaruokailun 

trenditutkimuksessa ilmeni, että liki kolme 

neljästä kuluttajasta aikoo käyttää 

ravintolapalveluja tulevaisuudessa yhtä 

paljon kuin ennen koronakriisiä.

Espresso House aikoo kahviloiden 
Netflixiksi: Kuukausimaksulla voi juoda 
niin monta kahvikupillista kuin haluaa
Kahvilaketju alkaa tarjota 
suodatinkahvia ja teetä 
kuukausimaksulla. Jos juo kaksi kuppia 
viikossa, kuukausimaksu tulee 
kertaostoja edullisemmaksi.

”Kesään asti on vaikeaa”

Kuka: Manjit Singh, tj

Yritys: Suomen Viihderavintolat Oy

”Tämä vuosi on kohdellut meitä aika rajusti. 

Vuosi on ollut koronan takia todella vaikea. 

Liikevaihdosta on menetetty suurin piirtein 80 

prosenttia. Olemme joutuneet sulkemaan 

yökerho Milliklubin kokonaan ja ravintoloiden 

aukioloaikoja on rajoitettu iltaisin kello 

kymmeneen.”

Kauppalehti 30.12.2020

Ravintola-annosten kuljetuksesta tunnettu Foodora lähtee ruoan 
verkkokauppabisnekseen – Foodora Market avataan tänään 
Suomessa

Foodora Marketissa on tarjolla päivittäistavaroita aina tuoretuotteista 
karamellien kautta vauvanvaippoihin. Irtotuotteita Foodora 
Marketissa ei myydä, ja esimerkiksi hedelmät on pakattu valmiiksi 
tietynkokoisiin pakkauksiin. Ravintola-annosten kotiinkuljetuksista 
tunnettu Foodora ryhtyy tästä päivästä lähtien kuljettamaan 
Suomessa myös ruokaostoksia omasta päivittäistavaroiden 
verkkokaupastaan Foodora Marketista. Kilpailija Wolt avasi oman 
verkkoruokakauppansa Wolt Marketin keväällä.

Kauppalehti 21.12.2020

Kesko luopui Starbucks-yhteistyöstä ja laittoi kaikki 

kahvilat säppiin – ”ei ollut kauppojen yhteydessä riittävää 

kysyntää”

Kansainvälinen ketju. Seattlelaislähtöiset Starbucks-kahvilat 

ovat levittäytyneet ympäri maailman. Suomessa on jäljellä 

vielä viisi Starbucksia, joista kaksi on väliaikaisesti suljettuna 

koronakriisin vuoksi.

Keskon viimeinen Starbucks-kahvila Espoon Sello-

kauppakeskuksessa suljettiin elokuun lopussa. Keskon 

Vantaan Jumbo-kauppakeskuksessa sijainnut Starbucks panin 

lapun luukulle huhtikuussa 2020, 

Kauppalehti 30.9.2020



Suomalaisten osakeyhtiöiden maksuhäiriöt ja konkurssit
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• Maksuhäiriötiedot kerätään käräjäoikeuksilta ja ulosottopiireiltä viikoittain. Yritykselle syntyy maksuhäiriö, mikäli se ei maksa laskujaan maksumuistutuksista 

huolimatta. Koronaindeksi kuvaa sitä, kuinka suurella osalla suomalaisista osakeyhtiöistä on maksuhäiriömerkintä.

• Tiedot konkursseista kerätään Oikeusrekisterikeskuksesta.

• Lisätiedot: https://finland.bisnode.fi/kampanjat/kampanjat-q1-q2-2020/koronaindeksi/

https://finland.bisnode.fi/kampanjat/kampanjat-q1-q2-2020/koronaindeksi/


Julkaistut työpaikkailmoitukset (Duunitori)

31

Tammi - joulukuu 2020. Pääkaupunkiseudulla julkaistaan nyt selvästi vähemmän  (-74%) mara-alan työpaikkoja kuin vuosina 2019 ja 2020.

Duunitorin työmarkkinatilanteen seurantapalvelu tarjoaa tuoreen tilannekuvan työpaikkojen kysynnästä ja tarjonnasta eri aloilta. Tiedot tehtäväalueittain paikkakuntakohtaisesti sekä viikko- että 

kuukausitasolla. Tiedot perustuu Duunitorin ilmoitusten selausdataan ja tarjonta uusien avointen työpaikkailmoitusten määrään https://duunitori.fi/tyomarkkinaseuranta

https://duunitori.fi/tyomarkkinaseuranta


Trendejä
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Kuva: Pixapay



Trendejä vuodelle 2021
- Kokkibarometri (Aromi lehti 1/2021, n=515)
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Ruoka- ja ravintolatrendejä
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Glorian Ruoka & Viini 1/2021

K-ruoka trendikatsaus 2020

https://kesko.fi/media/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/2019/k-ryhman-vuosittainen-trendikatsaus-gluteenittomuus-ja-maidottomuus-saavat-rinnalleen-entista-kohdennetumpia-tasmaruoka/?_ga=2.147950775.1641958184.1610702467-2010772931.1610702467


Hotellitrendit 2021
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Matkaopas-lehti 1/2021



Uudenmaan ja Helsingin matkailun kehitysasioita

-
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Lähde: Uutiskirje Jukka Punamäki, Senior Advisor, City of Helsinki

1. Johku –verkkokauppa, Uusimaa
Uudellamaalla ollaan siirtymässä aluetasolla laajasti Johku –verkkokaupan käyttöön. Tavoitteena on, että kunnat ja alueorganisaatiot voivat kerätä 
matkailutuotteita yhteiseen verkkokauppaan ja markkinoida niitä omilla toimillaan. Lisäksi Johku mahdollistaa yritysten välisen ristiinmyynnin.  Blogiin: 
linkki Osana Digitähti–hanketta Helsinki ja kumppanit järjestävät laajan Johku –verkkokaupan koulutuskokonaisuuden, joka on maksuton uusmaalaisille 
matkailun parissa toimiville yrityksille.

2. Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen
Helsinki on käynnistänyt matkailun turvallisuuden kehittämiseen liittyvän projektin. Lisätietoa linkki

3. Kestävä matkailu
Sustainable Travel Finland –ohjelma on käynnistynyt hienosti ja useat yritykset ovat jo saaneet STF–merkin ja vielä useampi on aloittanut matkan kohti 
merkkiä STF –ohjelmassa.
Keräsimme Helsingin kestävään matkailuun liittyvät asiat yhteen paikkaan: linkki

4. Merellinen Helsinki
Merellisen Helsingin kehittäminen on edistynyt hienosti ja kokonaisuus on yhä tärkeämpi osa koko Helsingin matkailun vetovoimaa. Helsinki Biennaali on 
tietenkin ensi kesän kohokohta.
Jotta merellisen ympäristön tuotteita voidaan myydä tehokkaasti, on verkkokauppa ja sen ympärille muodostuva ekosysteemi tekemisen keskiössä. 
Lisätietoja linkki

5. Tiedolla johtaminen
Matkailun tiedolla johtamisen kehittäminen on yksi tämän hetken tärkeimpiä asioita. Kilpailu tulee olemaan poikkeuksellisen kovaa kun rajat aukeavat. 
Suomen ja Helsingin erittäin pienet resurssit pitää kohdentaa täsmälleen oikein, jos haluamme pärjätä kilpailussa. Lisätietoja : linkki

6. South Coast Bikepacking Trail –hanke
Helsinki on mukana South Coast Bikepacking trail –hankkeessa, jossa luodaan pyöräilyreitti eteläiseen Suomeen ja samalla kehitetään myyntikanavia (jotka 
rakentuu todennäköisesti Johkun päälle). Hanke vastaa osaltaan voimakkaasti kasvavaan luonto- ja hyvinvointimatkailutrendiin sekä kasvavaan tarpeeseen 
kuntarajat ylittävään matkailuyhteistyöhön. Lisätietoja hankkeesta täällä: linkki

https://www.linkedin.com/pulse/verkkokaupasta-jukka-punam%C3%A4ki/
https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/turvallisuus/Matkailun+turvallisuuden+alueellinen+johtaminen/
https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/kestava-matkailu/
https://www.linkedin.com/pulse/merellinen-ekosysteemi-rakentuu-johkun-p%C3%A4%C3%A4lle-jukka-punam%C3%A4ki/
https://www.linkedin.com/pulse/matkailun-tiedolla-johtaminen-jukka-punam%25C3%25A4ki/
https://pyöräilyvuosi.fi/south-coast-bikepacking-trail/


Koronaepidemian vaikutukset matkailualalla, tutkimus
(Rural Finland II –hanke)
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Matkailun toipumisen vaiheet

1. Paikallisen matkailun vilkastuminen

2. Kansainvälisen matkailun vilkastuminen 

3. Pitkän aikavälin muutokset 

COVID-19 -pandemian vaikutuksia

Muutokset arvoissa ja asenteissa

Mahdollinen turismifobia

Vaikutukset alueelliseen päätöksentekoon

Matkanjärjestäjiin ja palveluntarjoajiin kohdistuvat 

odotukset

Vaikutukset koulutukseen ja tutkimukseen

Matkailun trendit

Paikallisuus

Luontomatkailu

Virtuaalisuus ja teknologia

Eristäytyminen – luksusmatkailu ja ruuhkattomat kohteet

Lisätietoja:  raportti

https://drive.google.com/file/d/1ggN4BKt96Q8fn-qy8U9G_tZKx49Lq0Kd/view


Lisätietoja

Petteri Ohtonen

tutkimuspäällikkö

p. 040 826 8183, petteri.ohtonen@haaga-helia.fi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Pajuniityntie 11, 00320 Helsinki

www.haaga-helia.fi – kehitä liiketoimintaasi ja 

henkilöstöäsi
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