
VisitKarelian koronakysely:

Matkailun raportti
01.04.2020

Vastaajien kokonaismäärä: 
132 (kysely jatkuu)



1. Yrityksen toimiala. Voit valita useamman vaihtoehdon.
Vastaajien määrä: 130, valittujen vastausten lukumäärä: 221
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2. Työntekijöiden määrä yrittäjä mukaan lukien?
Vastaajien määrä: 126
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3. Yritysmuoto
Vastaajien määrä: 129
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5. Onko koronavirus vaikuttanut yrityksesi toimintaan?
Vastaajien määrä: 130
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6. Mille kuukausille (2020) arvioit vaikutuksen olevan voimakkain? Voit valita useamman 
vaihtoehdon.
Vastaajien määrä: 129, valittujen vastausten lukumäärä: 446
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7. Millaisia vaikutuksia koronalla on ollut yrityksesi toimintaan? Voit valita useamman 
vaihtoehdon.
Vastaajien määrä: 131, valittujen vastausten lukumäärä: 191
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7. Millaisia vaikutuksia koronalla on ollut yrityksesi toimintaan? Muu vaikutus, mikä?

• Kaikki tapahtumat peruttu, myös harjoitukset
• Majoitusvarauksia ei ole, mahdollisesti ennakkovaraukset joudumme perumaan.
• Olemme auki, mutta kaikki reissut peruttu toukokuun loppuun asti.
• Tullut peruutuksia varauksista
• varauksia peruttu, lisää odotettavissa, tilalle ei saatu uutta tuloa
• Ei ollenkaan majoitusvarauksia huhti-toukokuulle
• Harkitsemme yrityksen hallittua alasajoa.
• myynti vähentynyt
• Majoittujat ovat peruneet varauksia.
• Varauskanta kesälle 2020 nolla
• Koko bisness sulanut alta, ei lainkaan kysyntää
• Varattujen matkojen peruuntumiset, varausennakoiden palautukset käynnissä.
• Kaikki tilausajot peruttu toukokuulle saakka mikä on vuoden sesonkimme.
• Tuleva kassavirta on pysähtynyt täysin.
• En ole voinut järjestää opastettuja luontoretkiä.
• Yksinyrittäjä pitää kauppaa lähes väkisin vielä auki oman terveytensä uhaten,  jos vaikka edes yhden kaupan saisi aikaan.
• Asiakkaat peruuttaneet varauksia (2)
• On tullut useita peruutuksia
• Lisävelkaantuminen, konkurssin uhka
• Asiakasvirta on hiljentynyt
• kevään tapahtumat on peruttu
• Ennakkovaraukset kesälle peruuntuneet
• highseason was 4 weeks shorter due to closed borders, no more guests could arrive for the booked holiday
• Peruuntumisia
• majoittujat puuttuvat ei tule tuloja mutta kulut kyllä pysyvät lähes samana
• Toukokuun loppuun asti ei ole yhtään asiakasta/varausta
• VUOKRAUSTOIMINTA PYSÄHTYI KUIN SEINÄÄN PARHAIMPAAN MYYNTIAJANKOHTAAN
• Majoitusvarauksiin on tullut peruutuksia, suunnitellut kurssit/ retriitit on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan. 

Kun matkailijoita ei alueella ole, on vaikea kehittää esim. ruoan take away-palvelua.



7. Millaisia vaikutuksia koronalla on ollut yrityksesi toimintaan? Muu vaikutus, mikä?

• Mökkivuokrauksia peruttu
• Tilauksia peruttu, investointeja peruttu
• Akuutti kassakriisi lähestyy nopeasti, ei ole asiakkaita
• Vuokraavia asiakaita ei ole tai ne peruvat tulevia  mökki varauksia
• Kokoukset, juhlat ja majoituksia peruttu
• Mökkivarauksia peruttu, tai perutaan lyhyellä varoitusajalla.
• Liikevaihto laskee
• Majoitustilat ovat tyhjinä, itseään ei voi omasta yrityksestä irtisanoa :(
• Lähes kaikki varukset on peruuntunet
• Kaikki ryhmätoiminta lopetettu, palvelemme netissä ja puhelimella
• toiminta loppui kuin seinään
• Mahdollinen festivaalin peruuntuminen kokonaan
• Suurehkon ruokailuvarauksen peruuntuminen, majoitusvarauksen peruutus
• Varaus peruutukset
• Ei tule uusia varauksia ja peruutuksia tulee jo varatuista ajoista.
• ravintolan tilauksia perutaan, majoitus kysyntä vähenee kun uusimaa kiinni
• korona on lisännyt lähiajan kysytää voimakkaasti.
• Peruutuksia kansainvälisillä matkailijoilla
• Kaikki tilaukset peruttu
• Tulojen väheneminen, epävarmuus tulevasta



8. Miten olette käyneet koronan negatiivisia vaikutuksia vastaan? Voit valita useamman 
vaihtoehdon.
Vastaajien määrä: 130, valittujen vastausten lukumäärä: 215
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9. Minkä markkina-alueen odotat elpyvän ensimmäisenä yrityksesi näkökulmasta? Voit valita 
useamman vaihtoehdon.
Vastaajien määrä: 128, valittujen vastausten lukumäärä: 181
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10. Minkä arvioit olevan yrityksesi kyky jatkaa liiketoimintaa, kun matkustusrajoitukset 
poistuvat?
Vastaajien määrä: 130
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