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Saatteeksi
Toimialaraportit julkaisusarjan lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pk-yritysten päätöksenteon apuvälineeksi. Vuosittain päivitettävä sarja käsittää seitsemän toimialaryhmää: elintarviketeollisuus, puutuoteteollisuus, uusiutuva energia, kaivosteollisuus,
matkailualat, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä liike-elämän palvelut.
Raportit ovat veloituksetta saatavissa TEM Toimialapalvelun internet-sivulta osoitteesta www.temtoimialapalvelu.fi. Toimialojen lyhyen aikavälin kehitysnäkymiä täydentävät ja
päivittävät kaksi kertaa vuodessa ilmestyvät Toimialojen näkymät -katsaukset. Kaikkien toimialaryhmien laajat tunnuslukutiedot yrityskokoluokittain ovat vapaasti saatavilla Toimiala
Online -tietopalvelusta osoitteesta www.toimialaonline.fi. Tavoitteena on, että toimialaraportit ja Toimiala Online -tietojärjestelmä muodostaisivat perustietopaketin, joka tukee yrityshankkeiden suunnittelussa ja käsittelyssä sekä työvoimakoulutuksen suuntaamisessa.
Matkailualan toimialaraportissa käsitellään matkailun eri toimialojen rakennetta, ajankohtaisia asioita, markkinoita, taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden trendien mukanaan
tuomia potentiaalisia muutoksia. Lähteenä on käytetty viimeisintä saatavissa olevaa tietoaineistoa ja toimialan yritysten näkymiä. Raportti on tarkoitettu yrityksille, rahoittajille sekä
alaa palvelevien organisaatioiden ja sidosryhmien tarpeisiin.
Matkailu on yksi harvoista toimialoista, joka jopa hieman kasvaa talouden taantumasta huolimatta. Matkailun peruskysyntä tulee edelleen kotimaasta, mutta kasvun mahdollisuudet ovat ainoastaan kansainvälisillä markkinoilla. Vientiin rinnastettavan matkailutulon
odotetaan edelleen jatkavan kasvuaan.
Kuluttajakäyttäytymisen nopea muutos tulee väistämättä vaikuttamaan myös matkailuun. Jakamistalous eli ns. yhteisöllinen kulutus on jo muuttanut matkailua ja tulee tekemään sitä edelleen. Sähköisestä liiketoiminnasta ja sen vaikutuksista matkailun toimialalle
on puhuttu jo pitkään. Majoituksen myymiseen ja välittämiseen verkossa on olemassa varsin suuri määrä matkailun verkkopalveluita. Nyt onkin mietittävä, miten palvelut saadaan
mukaan matkailijoiden jo käyttämiin verkkopalveluihin.
Tämän raportin työstämiseen eri vaiheissa ovat vahvasti osallistuneet TEM:n matkailun
eritysasiantuntija Nina Vesterinen sekä Visit Finlandin tutkimus- ja kehitysjohtaja Kristiina
Hietasaari ja Senior Advisor Heli Mende. Haluankin lausua heille suuret kiitokset avusta ja
kumppanuudesta! Lisäksi haluan kiittää teknologia-asiantuntija Anneli Harju-Auttia arvokkaista käytännön neuvoista raportin eri vaiheissa sekä Haaga-Helian yliopettaja V.A. Heikkistä tulevaisuuden matkailun näkemyksistä.
Toivon, että raportti kannustaa lukijoita matkailua kehittävään keskusteluun ja toimintaan!
Rovaniemellä 20.11.2014
Susanna Jänkälä
Matkailun toimialapäällikkö
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Osa 1. Katsaus toimialaan
1 Toimialan määrittely
1.1 Alan kuvaus ja määrittely
Maailman matkailujärjestö, World Tourism Organization (UNWTO), määrittelee matkailun
korkeintaan vuoden, mutta vähintään vuorokauden kestäväksi vapaa-aikaan, työhön tai
muihin tarkoituksiin liittyväksi matkustamiseksi ja oleskeluksi sellaisella paikalla, joka ei ole
henkilön tavanomainen elinympäristö. Usein tästä määritelmästä poiketen myös päiväkävijät luetaan matkailijoiksi, mikäli matka suuntautuu koti- tai työpaikkakunnan ulkopuolelle.
Päiväkävijöitä ovat henkilöt, joiden matka ei sisällä yöpymistä.
Matkailu toimialana on varsin laaja kokonaisuus, joka sisältää useita toimialaluokituksen mukaisia toimialoja. Matkailulle tyypillisiä toimialoja ovat majoitus, ravitsemistoiminta,
matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta (varauspalvelut), urheilutoiminta, huvi- ja
virkistyspalvelut ja muut henkilökohtaiset palvelut, kulttuuri ja viihdetoiminta sekä henkilöliikenne ja liikennettä palveleva toiminta.
Matkailun tuomasta matkailutulosta hyötyvät myös useat muut toimialojen yritykset,
mutta tässä raportissa keskitytään vain suoriin ja välittömiin matkailun toimialoihin. Välillisiä toimialoja perinteisesti ovat mm. vähittäiskauppa ja käsi- ja pienteollisuus sekä rakennusteollisuus. Matkailulle ominaisena piirteenä onkin, että kun matkailutoimialalla menee
hyvin, näkyvät heijastusvaikutukset melko laajasti myös muilla toimialoilla.
Tämän raportin tilastolliset tiedot perustuvat TOL 2008 -luokitukseen. Perinteisesti laaja
matkailuklusteri sisältää majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä ohjelmatoiminnan lisäksi henkilöliikenteen toimialoja. Tämän laajan klusterikokonaisuuden volyymi on esitelty kuvassa 1.
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Kuva 1. Matkailun koko yritysklusterin toiminnan laajuus Suomessa v. 2012.
v. 2012

Yrityksiä

Henkilöstö Liikevaihto
1.000 €

MAJOITUSTOIMINTA
551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

660

8 377

1 248 941

552 Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus

211

393

43 413

553 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet

136

245

24 560

559 Muu majoitus

620

526

58 270

1 627

9 541

1 375 184

561 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta

7 260

31 728

3 405 637

562 Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut

1 229

11 426

885 095

Majoitustoiminta yhteensä
RAVITSEMISTOIMINTA

563 Baarit ja kahvilat

1 116

2 985

308 589

Ravitsemistoiminta yhteensä

9 605

46 139

4 599 321

280

868

553 725

7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing

56

77

12 117

7734 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing

22

11

5 182

VUOKRAUS- JA LEASINGTOIMINTA
7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing

7735 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing

15

12

9 405

373

968

580 429

374

2 345

1 298 174

799 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.

1 022

1 485

304 601

9001 Esittävät taiteet

1 075

1 020

98 283

459

751

99 432

26

76

6 315

-

-

-

14

88

8 617

574

2 495

271 502

Vuokraus- ja leasingtoiminta yhteensä
OHJELMAPALVELUTOIMINTA
791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta

9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta
9102 Museoiden toiminta
9103 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien
kohteiden toiminta
9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja
luonnonpuistojen toiminta
9311 Urheilulaitosten toiminta
9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta

39

737

66 983

476

1 258

141 249

9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut

1 928

988

73 223

Ohjelmapalvelutoiminta yhteensä

5 987

11 243

2 368 379

9329 Muu huvi- ja virkistystoiminta

HENKILÖLIIKENNE TAI SITÄ PALVELEVA TOIMINTA
491 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
493 Muu maaliikenteen henkilöliikenne
501 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
503 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
511 Matkustajalentoliikenne
5221 Maaliikennettä palveleva toiminta

7 559

1 437 766

25 060

2 188 897

126

4 654

1 132 085

67

162

12 725

86

4 550

2 966 807

331

2 303

524 427

5222 Vesiliikennettä palveleva toiminta

77

1 224

223 635

5223 Ilmaliikennettä palveleva toiminta

69

4 134

525 906

9 777

49 646

9 012 248

27 369

117 537

17 935 561

Henkilöliikenne tai sitä palveleva toiminta yhteensä
KOKO MATKAILUKLUSTERI YHTEENSÄ
Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus
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Kyseessä on siis lähes 18 miljardin kokonaisklusteri, joka työllistää yli 117 000 henkilötyövuotta. Yrityksiä tässä klusterissa on yhteensä reilu 27 000. Liikevaihto vuodesta 2007 on
kasvanut yli kaksi miljardia, ja yritysten määrä on kasvanut yli tuhannella. Työpaikkoja sen
sijaan on tullut lisää vajaa 300. Tämä on seurausta yritysten erilaisten prosessien ulkoistamisista sekä vuokratyövoiman käytöstä. Lamavuoden 2009 jälkeen henkilöstön määrä laski voimakkaasti. Esimerkiksi vuonna 2010 henkilöstön määrä väheni yli 2 000 työntekijällä.
Henkilöliikenteessä erityisesti lento-, laiva- ja junaliikenteen muutamat yksittäiset yritykset ovat kuitenkin yksinään niin isoja, että muutokset näiden muutaman yrityksen liiketoiminnassa vaikuttavat oleellisesti koko toimialan lukuihin. Nämä pääasiassa yksittäisten
yritysten edustamat toimialat onkin rajattu tämän raportin ulkopuolelle. Samoin käsittelystä tässä raportissa on poistettu vuokraus- ja leasingtoiminta. Matkailuklusterin toiminnan
laajuus ilman liikenteen toimialan yrityksiä on kuvattu kuvassa 2.
Kuva 2. Matkailun yritysklusterin toiminnan laajuus ilman liikenteen toimialaa Suomessa v. 2012.
v. 2012

Yrityksiä

Henkilöstö Liikevaihto
1.000 €

MAJOITUSTOIMINTA
551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

660

8 377

1 248 941

552 Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus

211

393

43 413

553 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet

136

245

24 560

559 Muu majoitus

620

526

58 270

1 627

9 541

1 375 184

56101 Ravintolat

3 557

18 369

2 005 674

56102 Kahvila-ravintolat

3 061

11 960

1 273 712

642

1 399

126 250

1 229

11 426

885 095

MAJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ
RAVITSEMISTOIMINTA

56103 Ruokakioskit
562 Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut
563 Baarit ja kahvilat

1 116

2 985

308 589

RAVITSEMISTOIMINTA YHTEENSÄ

9 605

46 139

4 599 320

374

2 345

1 298 174

OHJELMAPALVELUT
791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta
799 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.

1 022

1 485

304 601

9102 Museoiden toiminta

26

76

6 315

9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja
luonnonpuistojen toiminta

14

88

8 617

9311 Urheilulaitosten toiminta

574

2 495

271 502

9313 Kuntokeskukset

337

1 487

148 365

39

737

66 983

61

742

77 901

415

515

63 348

9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset
93299 Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta
9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut

1 928

988

73 223

OHJELMAPALVELUT YHTEENSÄ

4 790

10 958

2 319 029

16 022

66 638

8 293 533

KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ
Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus
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Toimialojen liikevaihto oli lähes 8,3 miljardia vuonna 2012. Liikevaihto onkin kasvanut tasaisesti vuodesta 2007 (7,28 miljardia) vuoteen 2012, ja ainoastaan taantumavuonna 2009
liikevaihtotaso hieman laski. Henkilöstön määrä on työvoimavaltaisella alalla vuoteen 2007
verrattuna kasvanut jonkin verran ja samoin yritysten määrä on lisääntynyt.
Tämän raportin matkailun tilannetta kuvaava aineisto perustuu pääosin Tilastokeskuksen, MEKin, MaRan ja Valviran tilastoihin sekä erillisiin tutkimuslaitosten tekemiin selvityksiin. Tulevaisuuden näkymien pohjana on käytetty TEM:n raporttia Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät: katse vuoteen 2030 sekä Matkailun Kärkihanke 2014 -materiaalia.

1.2 Toimialan kytkeytyminen muihin aloihin
Matkailun keskeisimpiä toimialoja ovat majoitus- ja ravitsemispalvelut, henkilöliikennepalvelut, matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut, kulttuuripalvelut kuten tapahtumat, museot, historialliset nähtävyydet, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta, ohjelmapalvelut, hiihtokeskusten ja huvi- ja teemapuistojen toiminta sekä kylpylät.
Matkailuun suoraan liitännäisiä elinkeinoja ovat mm. kiinteistö- ja laitehuolto, turvallisuusala, päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, rakentamisen ja rakennuttamisen palvelut, ICT-palvelut, elintarvikkeiden tuotanto, elintarvikkeiden jalostus ja jätehuolto. Matkailulla on vaikutusta myös normaaleihin kuntien perustehtäviin kuten terveydenhoitoon, pelastustoimeen, rakennusvalvontaan, kaavoitukseen sekä kunnan tuottamiin yhdyskuntateknisiin palveluihin. Lisäksi matkailuelinkeino luo kysyntää muun muassa viestintäalalle ja toimistopalveluihin (esim. kirjanpito ja tilintarkastus). Matkailulla on vaikutusta myös maa- ja
metsätalouden sivuelinkeinona. Matkailun toimiala käyttää myös laajasti henkilöstönvuokrausyritysten palveluita.
TEM:n Matkailun tulevaisuuden tiekartta 2025 -työn yhteydessä päivitettiin myös Suomen matkailuklusteriin kuuluvat toimialat, jotka esitellään kuvassa 3.
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Kuva 3. Suomen matkailuklusteri.
ASIAKAS

Elintarviketuotanto

Muiden
alojen vientivienti
yritykset

PALVELUJEN TUOTANTO
Ohjelmapalvelut
palvelut,
aktiviteetit
tapahtumat,
käyntikohteet/
nähtävyydet

Liikunta ja
urheilu
Hyvinvointija terveyspalvelut
l l t
Vähittäiskauppa

LUOVAT
ALAT
Luovat alat: media,
palvelut, taide ja
kulttuuri

Majoituspalvelut
l l t

Matkailukeskukset,
palveluiden tuottajat
Matkanjärjestäjät,
DMC

Ravitsemispalvelut

Digi

Matkatoimistot
Sähköisett tietoSähköi
ti t ja
j
kauppapaikat

Liikennepalvelut

Finpro/Visit Finland
Alueelliset
organisaatiot
Toimialakohtaiset
organisaatiot
H kk t
Hankkeet

Edunvalvontaorganisaatiot
Koulutus-, tutkimus- ja
kehittämisorganisaatiot
Rahoittajat
(julkinen ja
yksityinen)

Kestävyys,
vastuullisuus

Maatalous
Metsäsektori
Biotalous

- Uusiutuvien
luonnonvarojen
hyödyntäminen
Cleantech
- Puhtaan

TOIMINTAEDELLYTYSTEN
LUOJAT JA TUKIJAT

Henkilöstöö ö
palveluyritykset

R k t i
Rakentaminen

MARKKINOINTIVIESTINTÄ JA MYYNTI

teknologian
hyödyntäminen

Ylläpito- ja
huoltopalvelut

Ministeriöt ja niiden
alaiset virastot,
alue-viranomaiset
ja kunnat

Kulutustavarateollisuus

Eduskunta
EU

Politiikat mm.
elinkeino- ja
innovaatiopolitiikka

Lähde: Matkailun tulevaisuuden tiekartta 2025, TEM

1.3 Matkailun liiketoimintaketjut
Matkailun liiketoimintaympäristöä voi kuvata myös raha- ja hyödykevirtoja tarkastelemalla. Näitä virtoja tehdessä on hyödynnetty Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoja sekä syksyllä 2014 tehtyä pk-yritysbarometria. Tässä raportissa panostarkastelu on tehty pienille, alle
10 hengen yrityksille.
Matkailun selvityksessä tähän tarkasteluun mukaan on otettu pääluokat 55 (majoitus),
56 (ravitsemistoiminta) ja 79 (matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta). Näiden pääluokkien raha- ja hyödykevirrat poikkeavatkin toisistaan melko paljon.
Kaikkinensa tässä tarkasteluaineistossa (alle 10 hengen yritykset) matkailun toimialalla aineet ja tarvikkeet nousevat kuluissa suurimpaan rooliin (41 %), työvoimakustannuksiin kuluu 26 % ja liiketoiminnan muut kulutkin vievät lähes neljänneksen (24 %). Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu yrityksen kiinteät kulut, kuten vuokrat, kiinteistön ylläpitokulut, energian käyttökulut sekä vakuutukset. Markkinointikulut näkyvät sekä liiketoiminnan muissa kuluissa että ulkopuolisten palveluiden ostoissa. Ensisijaisina asiakkaina matkailussa ovat yksityishenkilöt ja kotitaloudet, joille kohdistuu 69 % palveluista. Seuraavaksi eniten palveluita käyttävät muiden toimialojen yritykset (11 %). Matkailun raha- ja hyödykevirrat näkyvät kuvassa 4.
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Kuva 4. RAHAMatkailunJA
rahaja hyödykevirrat (TOL 55, 56 ja 79).
HYÖDYKEVIRRAT

Matkailuala

TOL: 55, 56, 79
TUOTOS (ensisijaiset asiakkaat)
69 %

Yksityishenkilöt / kotitaloudet

2%

Kunnat

1%

Valtion laitokset / yksiköt

3%

Yhdistykset / järjestöt

3%

Palvelualojen yritykset

5%

Teollisuuden yritykset

11 %

Muiden toimialojen yritykset

6%

Ulkomaat / palvelujen vienti

PANOSKÄYTTÖ, alle 10 henkilön yritykset
Aineet ja tarvikkeet

41 %

Ulkopuoliset palvelut

6%

Työvoimakustannukset

26 %

Pääomakustannukset

3%

Matkailuala

Liiketoiminnan muut kulut 24 %

Lähde: Tilastokeskus/tilinpäätöstilastot,
2013 (ennakko)
Lähde:
Tilastokeskus / tilinpäätöstilastot.

Lähde: PK –yritysbarometri, syksy 2014

Hotellien osalta (TOL 55) sekä panos- että tuotosvirrat näyttävät jo hieman erilaisilta. Majoituspuolen hotelleissa selkeästi suurin osa (42 %) panoksista käytetään liiketoiminnan muihin kuluihin, sen jälkeen tulevat työvoimakulut (26 %) ja aineet ja tarvikkeet (21 %). Majoituspuolella suurin asiakasryhmä (33 %) on edelleen yksityishenkilöt ja kotitaloudet, mutta ryhmän merkitys ei ole läheskään yhtä suuri kuin koko matkailua tarkasteltaessa. Hyvin samansuuntaisia asiakasryhmiä ovat ulkomaiset asiakkaat (25 %) ja muiden toimialojen yritykset (21 %, mm. työmatkustajien majoitus). Hotellien raha- ja hyödykevirrat näkyvät kuvassa 5.

RAHA- JA HYÖDYKEVIRRAT
Hotellit

Kuva 5. Hotellien raha- ja hyödykevirrat
(TOL 55).
TOL: 551
TUOTOS (ensisijaiset asiakkaat)
33 %

Yksityishenkilöt / kotitaloudet

0%

Kunnat

0%

Valtion laitokset / yksiköt

7%

Yhdistykset / järjestöt

8%

Palvelualojen yritykset

5%

Teollisuuden yritykset

21 %

Muiden toimialojen yritykset

25 %

Ulkomaat / palvelujen vienti

PANOSKÄYTTÖ, alle 10 henkilön yritykset
Aineet ja tarvikkeet

21 %

Ulkopuoliset palvelut

5%

Työvoimakustannukset

26 %

Pääomakustannukset

6%

Liiketoiminnan muut kulut 42 %

Lähde: Tilastokeskus/tilinpäätöstilastot, 2013 (ennakko)

Lähde: Tilastokeskus / tilinpäätöstilastot.
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Hotellit

Lähde: PK –yritysbarometri, syksy 2014

Ravintoloiden (TOL 561) panoskäyttö noudattelee pääosin koko matkailukentän suuntaa.
Merkittävin panoskäyttö on aineissa ja tarvikkeissa (40 %), työvoimakustannuksissa (28
%) ja liiketoiminnan muissa kuluissa (24 %). Sen sijaan asiakasjakauma on erilainen. Ylivoimaisesti suurin (85 %) asiakasryhmä on yksityishenkilöt ja kotitaloudet. Muiden toimialojen yritykset (8 %) ja teollisuusyritykset (4 %) ovat huomattavasti pienempiä ryhmiä. Ravintoloiden raha- ja hyödykevirrat näkyvät kuvassa 6.
Kuva 6. RAHARavintoloiden
raha- ja hyödykevirrat (TOL 561).
JA HYÖDYKEVIRRAT

Ra intolat
Ravintolat

TOL: 561
TUOTOS (ensisijaiset asiakkaat)
85 %

Yksityishenkilöt / kotitaloudet

1%

Kunnat

0%

Valtion laitokset / yksiköt

1%

Yhdistykset / järjestöt

1%

Palvelualojen yritykset

4%

Teollisuuden yritykset

8%

Muiden toimialojen yritykset

0%

Ulkomaat / palvelujen vienti

PANOSKÄYTTÖ, alle 10 henkilön yritykset
Aineet ja tarvikkeet

40 %

Ulkopuoliset palvelut

5%

Työvoimakustannukset

28 %

Pääomakustannukset

3%

Liiketoiminnan muut kulut 24 %

Lähde: Tilastokeskus/tilinpäätöstilastot, 2013 (ennakko)

Lähde: Tilastokeskus / tilinpäätöstilastot.

Ravintolat

Lähde: PK –yritysbarometri, syksy 2014

Yksi ryhmä matkailun ohjelmapalveluista on varaus- ja matkaoppaiden palvelut (TOL 799),
joiden raha- ja hyödykevirrat näkyvät kuvassa 7. Tälläkin toimialalla aineet ja tarvikkeet
(47 %) nousevat isoon osaan. Liiketoiminnan muut kulut (21 %) ovat pienempiä kuin muilla toimialoilla. Sen sijaan työvoimakustannukset ovat ymmärrettävästi suurempia kuin muilla toimialoilla.
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JAmatkaoppaiden
HYÖDYKEVIRRAT
Kuva 7. RAHAVaraus- ja
palveluiden raha- ja hyödykevirrat (TOL 799).
Varaus- ja matkaoppaiden palvelut

TOL: 799
TUOTOS (ensisijaiset asiakkaat)
38 %

Yksityishenkilöt / kotitaloudet

0%

Kunnat

2%

Valtion laitokset / yksiköt

0%

Yhdistykset / järjestöt

0%

Palvelualojen yritykset

13 %

Teollisuuden yritykset

34 %

Muiden toimialojen yritykset

14 %

Ulkomaat / palvelujen vienti

PANOSKÄYTTÖ, alle 10 henkilön yritykset
Aineet ja tarvikkeet

47 %

Ulkopuoliset palvelut

12 %

Työvoimakustannukset

16 %

Pääomakustannukset

4%

Varaus- ja
matkaoppaiden
palvelut

Liiketoiminnan muut kulut 21 %

Lähde: Tilastokeskus/tilinpäätöstilastot, 2013 (ennakko)

Lähde: Tilastokeskus / tilinpäätöstilastot.

Lähde: PK –yritysbarometri, syksy 2014

Kuten näistä virtalaskelmista näkyy, yksittäisten toimialojen panokset ja tuotokset poikkeavat melkoisestikin toisistaan. Jos panostarkastelu ulotettaisiin myös yli 10 hengen yrityksiin, pienenisi aineiden ja tarvikkeiden osuus muiden kulujen osuuden kasvaessa.

1.4 Toimialaan vaikuttavia yleisiä muutoksia
Finpron ja Matkailun edistämiskeskuksen integraatio
Finpron toimintaa uudistettiin voimakkaasti vuoden 2014 aikana. Tämän uudistuksen seurauksena Matkailun edistämiskeskus (MEK) siirtyy osaksi Finprota 1.1.2015 alkaen. Finpron
uudistumisen tavoitteena on luoda vahva, julkisia yritysten kansainvälistymispalveluja tarjoava toimija, joka tuo kasvua Suomeen. Uudistuvan Finpron tehtävänä on auttaa suomalaisyrityksiä kasvamaan ja menestymään kansainvälisillä markkinoilla, hankkia Suomeen
ulkomaisia investointeja ja lisätä ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Osana uudistusta kaupallinen kansainvälistymiskonsultointi siirtyi liiketoimintakaupalla Soprano Oyj:lle.
Matkailuyritykset saavat jatkossa entistä helpommin samasta organisaatiosta tarvitsemansa kansainvälistymispalvelut sekä pystyvät nykyistä paremmin hyödyntämään Finpron
tarjoamia palveluita matkailuliiketoiminnan kasvun vauhdittamiseksi. Finpron ulkomaanverkosto tuo uusia mahdollisuuksia myös matkailun edistämiselle: verkostoa voidaan hyödyntää esim. uusien potentiaalisten markkinoiden kartoittamisessa tai saamalla vinkkejä kansainvälisistä kongresseista, joita voisi hakea Suomeen. Lisäksi yhteistyö Finpron kasvuohjelmien, esim. Finland Care -ohjelman kanssa voi edesauttaa hyvinvointimatkailun kehittämistä sekä edistää voimakkaammin ulkomaisten matkailuinvestointien saamista Suomeen
yhdessä Invest in Finlandin kanssa.
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Turvallisuuslainsäädännön uudistuksia
Turvallisuus on maamme matkailun kehittymisen peruspilari. Yhteiskunnan vakaus ja turvallisuus ovat merkittäviä kilpailutekijöitä matkailuelinkeinolle. Ulkoisen turvallisuuden osaalueita ovat mm. kohteen poliittinen rakenne, sodan uhan vähäisyys, terrorismi, luonnonkatastrofien epätodennäköisyys sekä toimiva ja turvallinen yhteiskunta, joka näkyy toimivana infrastruktuurina; hanavesi on juomakelpoista, liikenne on toimivaa, terveydenhuolto
on korkeatasoista ja matkailijalle tärkeitä palveluja on tarjolla. Matkailussa turvallisuus tulee huomioida myös asiakkaalle tarjottavassa palvelussa koko ketjun osalta. Tavoitteena
on toimiva turvallisuuskulttuuri niin matkakohteissa kuin yksittäisissä matkailuyrityksissä.
Turvallisuuden tunne lisää asiakkaan kokeman elämyksen laatua.
Vuoden 2012 alusta voimaan tulleen kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan palveluntarjoajilla on velvoitteita palvelun suhteen ja asiakkaiden suuntaan. Mm. seikkailu-, elämys- ja luontopalvelua tai niihin rinnastettavaa ohjelmapalvelutoimintaa (jossa riski ei ole
vähäinen), ratsastustallia tai muuta ratsastuspalvelua harjoittavien yritysten velvollisuuksiin kuuluvat mm. huolellisuusvelvollisuus, ilmoitusvelvollisuus, turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito sekä tietojen antaminen palvelusta kuluttajille. Suositeltavaa olisi, että kaikki yritykset seuraisivat järjestelmällisesti onnettomuuksia, vahinkoja ja läheltä piti -tilanteita
sekä kehittäisivät yritystensä turvallisuutta näidenkin kokemusten perusteella. Mitä enemmän yrityksellä on kansainvälisiä asiakkaita, sitä tärkeämmäksi tiedotus- ja ohjaustarpeet
esim. luonnossa liikkumisesta ja kylmäpukeutumisesta muodostuvat. Turvallisuuteen liittyvät tekijät tulevat nousemaan paitsi kilpailutekijäksi myös edellytykseksi. Ulkomaiset matkanjärjestäjät vaativat yrityksiltä yhä enemmän ja yhä tiukempia turvallisuuteen liittyviä selvityksiä toimeenpanoineen.
Uudistuneet kuluttajasuojan säännökset
Matkailuun kohdistuu myös uudistuneita kuluttajansuojasäännöksiä. Verkkokaupassa ja
muussa etämyynnissä on sovellettu 13.6.2014 alkaen uusia säännöksiä. Muutokset koskevat muun muassa tilauksen peruuttamista ja yritysten velvollisuutta antaa aikaisempaa
enemmän tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. Yrityksen on esimerkiksi ilmoitettava ennen tilauksen tekemistä selvästi tilauksen kokonaishinta sekä kaikki ne lisämaksut, jotka eivät sisälly kokonaishintaan. Kuluttajalta on myös pyydettävä nimenomainen
suostumus sellaisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat tuotteen hintaan sisältymättömistä lisäpalveluista, kuten esimerkiksi vakuutusturvasta.
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2 Toimialan rakenne
2.1 Kuvaus toimialan yrityksistä
Majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluiden toimialoilla oli vuonna 2012 yli 16 000 yritystä
ja yli 19 000 toimipaikkaa. Sektori työllisti suoraan lähes 70 000 työntekijää, minkä lisäksi
toimiala työllisti välillisesti työvoiman vuokravälitysyritysten kautta osan työvoimastaan. Liikevaihtoa toimialat toivat yhteensä 8,3 miljardia euroa. Tämä käy ilmi kuvasta 8.
Kuva 8. Yhteenveto matkailusta, v. 2012 ja liikevaihdon ennusteluvut 2013.
Yritykset v.
2012

Toimipaikat
v. 2012

Henkilöstö v.
2012

Liikevaihto
(Milj €) v.
2012

Liikevaihto
(Milj €) v.
2013 E

1 627

1 891

9 541

1 375

1 361,0

Ravitsemistoiminta

9 606

12 625

46 139

4 599

4 544,0

Matkailun ohjelmapalvelut

4 790

5 103

10 958

2 319

2 161,0

16 023

19 619

66 638

8 294

8 066,0

Toimiala

Majoitustoiminta

Yhteensä

Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot

Vuodesta 2007 vuoteen 2012 yritysten määrä on ollut varsin stabiili. Majoitustoiminnan
yritysten määrä on laskenut 0,4 %. Eniten on vähentynyt hotellien ja vastaavien majoitusliikkeiden määrä (-3,9 %), kun taas lomakylien, retkeilymajojen tms. määrä on lisääntynyt
(12,8 %). Ravitsemistoiminnassa yritysten määrä on kasvanut vähän (5,8 %), mutta suurempaa kasvua on tapahtunut ohjelmapalveluissa (sis. myös matkatoimistot ja matkanjärjestäjien toiminnan), jossa yritysten määrä on lisääntynyt 17 %. Absoluuttisina lukuina ravitsemispalveluissa yrityksiä on selvästi eniten. Yritysten määrän muutos näkyy kuvassa 9.
Kuva 9. Yritysten lukumäärän kehitys vuosina 2007–2012.
12000
10000
8000

Majoitustoiminta yhteensä

6000

Ravitsemistoiminta
yhteensä

4000

Ohjelmapalvelut ja muut
yhteensä

2000
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot
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Toimipaikkojen osalta suuntaus on hyvin samantyyppinen kuin yritysten lukumäärässäkin.
Toimipaikat ovat vähentyneet (-1,9 %) majoituspalveluissa. Sen sijaan toimipaikkoja on tullut hieman lisää ravitsemispalveluissa (2,5 %) ja ohjelmapalveluissa (15,3 %).
Henkilöstön määrässä muutos on ollut suurinta majoituspalveluissa, joissa henkilöstön määrä on laskenut 6,8 %. Hotellitasoinen majoitus työllistää Suomessa suhteessa ylivoimaisesti eniten työntekijöitä: vuonna 2013 alalla työskenteli yli 10 400 työntekijää. Majoituspalveluissa myös muutos henkilömääräisesti on suurin, sillä vuodesta 2007 vuoteen
2012 henkilöstön määrä väheni lähes 800 työntekijällä (-6,9 %). Osa vähennyksestä johtui kustannusten karsimisesta ja osa yrittäjistä siirtyi käyttämään vuokratyövoimaa. Ravitsemispalveluissa henkilöstön määrä vuosina 2007–2012 puolestaan kasvoi 9,3 %. Ravintolat työllistivät vuonna 2012 lähes 37 000 työntekijää ja kasvua oli 11,7. Baarien ja kahviloiden työntekijämäärä puolestaan laski kyseisenä ajanjaksona -5,0 %.
Matkailun ohjelmapalveluiden laaja ja kirjava kenttä näkyy myös henkilöstömäärien
muutoksissa. Kokonaisuutena henkilöstön määrä koko ohjelmapalveluiden toimialalla kasvoi hieman (1,4 %), mutta muutokset eri toimialaluokissa olivat suuria vuosina 2007–2012.
Kasvitieteellisten puutarhojen ja eläintarhojen henkilöstömäärä kasvoi jopa 84,4 %, kun taas
matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien henkilöstömäärä putosi 27,1 %. Henkilöstön määrän muutokset matkailun toimialoilla näkyvät kuvassa 10.
Kuva 10. Yritysten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2007–2012.
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45000
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35000
30000

Ravitsemistoiminta
yhteensä

25000
20000
15000

Ohjelmapalvelut ja
matkailua palvelevat
toiminta yhteensä

10000
5000
0
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Lähde: Toimiala Online/ Tilastokeskus/ Yritys- ja toimipaikkatilastot

Yritysten, toimipaikkojen ja henkilöstön määrän jokseenkin stabiilista tilasta huolimatta liikevaihto on kasvanut kaikilla toimialoilla vuodesta 2007 vuoteen 2012. Suurinta kasvu on
ollut ravitsemistoiminnassa, jossa liikevaihto kasvoi 22,1 %. Ohjelmapalveluissa kasvu oli
13 % ja majoitustoiminnassa 10,6 %. Ennakkoluvut vuodelta 2013 ennakoivat kuitenkin liikevaihdon laskua.
Majoituksen toimialalla yritykset ovat kokonaisuutena pystyneet merkittävästi lisäämään
liikevaihtoaan vuosina 2007–2012. Yritysten ja toimipaikkojen määrä on vuonna 2012 jon-

TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

17

kin verran pienempi kuin vuonna 2007, mutta muutos on ollut tasaista. Henkilöstön määrä
on majoituspalveluissa laskenut vuoden 2011 pienoisesta parannuksesta huolimatta koko
ajan. Majoituksen toimialan muutokset näkyvät kuvassa 11.
Kuva 11. Majoituksen toimialan muutokset 2007–2012.
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Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot

Ravitsemispalveluissa suunta on kaikilla mittareilla (liikevaihto, yritysten ja toimipaikkojen
sekä henkilöstön määrä) kasvanut vuodesta 2007. Liikevaihdon kasvu onkin juuri ravitsemistoimialan yrityksissä ollut suurinta koko matkailuklusterissa. Ravitsemistoimialan muutokset näkyvät kuvassa 12.
Kuva 12. Ravitsemisen toimialan muutokset 2007–2012.
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Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot
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2012

Majoitus- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n liikevaihtoennusteen mukaan ravintoloiden liikevaihto laskisi loppuvuonna 2014. Samoin kävisi myös majoituspuolella. MaRan mukaan suhdanneodotukset ennakoivat matalasuhdanteen jatkuvan alkuvuoteen 2015, koska myynnin volyymi on laskenut ja laskun arvioidaan jatkuvan eli kannattavuus jatkaisi heikkenemistään myös loppuvuonna. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan MaRan näkemyksen mukaan varsin heikoksi.
Myös ohjelmapalveluissa suuntaus on ollut koko seurantakauden positiivisen puolella
kaikilla käytetyillä mittareilla, kuten kuva 13 osoittaa. Ohjelmapalveluissa vuosittaiset muutokset ovat olleet suurempia kuin majoitus- ja ravitsemispalveluissa. Yritysten ja toimipaikkojen määrä on kasvanut kaikilla ohjelmapalveluiden toimialoilla suhteellisen tasaisesti.
Henkilöstön määrä puolestaan on vaihdellut eri toimialoilla vuosittain paljonkin. Ohjelmapalvelun puolella yritysten koko myös vaihtelee suuresti: alalla on paljon itsensä ja korkeintaan yhden ulkopuolisen työllistäviä, mutta myös yrityksiä, joilla on kymmeniä työntekijöitä.
Kuva 13. Ohjelmapalveluiden toimialojen muutokset 2007–2012.
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Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot

Jalostusarvo osoittaa, minkä verran yritys on omalla toiminnallaan, yritykseen sijoitetun pääoman avulla, työntekijöidensä työllä ja osaamisella sekä käytettävissä olevalla laitteistolla
lisännyt ostettujen aineiden ja ulkopuolisten palveluiden arvoa. Jalostusarvon nostaminen
merkitsee yleensä parempaa kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Yleissääntönä voidaan sanoa, että mitä enemmän tuotteeseen liittyy palvelua, sitä suurempi on jalostusarvo. Jalostusarvon suuruutta voidaan mitata kahdella tavalla: yrityksen velvoitteiden tai tavoitteiden kautta. Jalostusarvolla maksetaan yrityksen palveluksessa olevien ihmisten työpanos, vuokrat, korvaus vieraan ja oman pääoman käytöstä, lainojen lyhennykset ja uudistaminen. Laskemalla yhteen rahamäärät saadaan velvoitetaso. Tavoitetaso saadaan liiketoimintaan sidotun pääoman ja yrityksen uudistamistarpeiden avulla.
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Kaikkiin muihin toimialoihin verrattuna matkailun jalostusarvo henkilöä kohden on vuosien 2007–2012 aikana pysynyt hyvällä tasolla. Majoitustoiminnan jalostusarvo on kasvanut vuoden 2009 laskua lukuun ottamatta tasaisesti. Ravitsemispalveluissa suunta on ollut sama, mutta siellä päästään jo varsin korkeisiinkin jalostusarvon tasoihin. Ohjelmapalveluiden heterogeenisen yritysjoukon sisällä vaihtelut ovat suuria. Kylpylöissä ja matkaoppaiden palveluissa henkilöstötehokkuus on korkealla tasolla, kun taas huvi- ja teemapuistojen jalostusarvo henkilöstön määrään suhteutettuna on heikolla tasolla ja on heikentynyt
vuodesta 2007 lähtien tasaisesti. Kuvassa 14 on kuvattu majoitus- ja ravitsemispalveluiden henkilöstötehokkuuden kehitystä verrattuna kaikkiin toimialoihin.
Kuva 14. Majoitus- ja ravitsemispalveluiden henkilöstötehokkuuden kehitys vuosina 2007–2012.
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Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot

Liiketaloudellisesti hyvä matkailuyritysten jalostusarvon suunta voi näkyä negatiivisesti asiakkaalle esimerkiksi heikentyneenä palvelun laatuna, kun kustannusrakennetta ajetaan mahdollisimman alas. Toisaalta hyvin hoidettuna kustannusrakenteen muutos ei näy
asiakkaalle.
Vuonna 2012 ravitsemistoimialan yritykset majoitukseen ja matkatoimistoihin verrattuna
ovat pystyneet vuoteen 2010 rinnastettuna merkittävästi lisäämään sekä tuotannon bruttoarvoa että jalostusarvoa, kuten kuvasta 15 voi havaita.
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Kuva 15. Matkailun jalostusarvon muutos vuosina 2010–2012.
Matkailu
Toimiala

Tuotannon
bruttoarvo

Tuotannon
jalostusarvo

Bruttoarvon
muutos, %

Jalostusarvon
muutos. %

2012 (Milj. €)

2012 (Milj. €)

2010 - 2012

2010 - 2012

Majoitustoiminta

1 695

500

11,0%

9,1%

Ravitsemistoiminta

5 202

1 890

15,8%

16,1%

Matkatoimistojen ja
matkanjärjestäjien toiminta

1 361

186

26,8%

-6,8%

Lähde: Tilastokeskus/Palvelujen alue ja toimialatilasto ja Tullihallitus /Uljas TOL

Matkailuala, kuten muutkin palvelualat, on varsin työvoimavaltainen ala. Muihin toimialoihin
verrattuna majoitus- ja ravitsemispalveluiden henkilöstö työllistää merkittävästi enemmän
nuoria. Kun muissa toimialoissa nuorten (alle 30-vuotiaat) osuus työvoimasta on 20,5 %,
majoituspalvelussa 32,6 % ja ravitsemispalveluissa jopa 37,0 % työvoimasta on alle 30-vuotiasta. Yrittäjistä nuoria (alle 30 v.) on muissa toimialoissa 8 % ja ravitsemispalveluissa 9 %.
Sen sijaan isoja investointeja vaativalla majoituksen toimialalla nuorten yrittäjien osuus on
vain 3 %.
Majoituksen toimialalla yrittäjät ovat ikääntyneempiä kuin muiden toimialojen yrittäjät.
Majoituspalveluiden yrittäjistä 55,4 % on yli 50-vuotiaita, kun vastaava luku muilla toimialoilla
on 42 %. Tämä näkyy myös työntekijöiden iässä: majoituspalveluissa yli 50-vuotiaita työntekijöitä on 22,8 %, kun kaikilla aloilla yli 50-vuotiaita työntekijöitä on 31,7 %. Ravitsemistoimialoilla yli 50-vuotiaita yrittäjiä on hieman enemmän kuin kaikilla toimialoilla eli 43,3 %.
Ravitsemistoimialalla yli 50-vuotiaita työntekijöitä on vähemmän kuin muilla toimialoilla. Majoitustoimialan ikäjakauma näkyy kuvassa 16 ja ravitsemistoimialan kuvassa 17. Molemmissa kuvioissa on verrattu ko. toimialoja kaikkien toimialojen yrittäjien ja työllisten ikäjakaumaan.
Kuva 16. Majoituspalveluiden yrittäjien ja työntekijöiden ikäjakauma.
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Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
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Kuva 17. Ravitsemispalveluiden yrittäjien ja työntekijöiden ikäjakauma.
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Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto

Yleisestikin puhutaan ikääntyvistä yrittäjistä, mutta matkailun toimialalla haaste on vielä suurempi. Jatkossa sukupolvenvaihdokset ja muut liiketoiminnan siirrot on matkailussa otettava vakavasti, ja yritysten ja yrittäjien liiketoiminnan siirtoja on alettava valmistelemaan aiempaa aikaisemmin.

2.2 Toimialan alueellinen jakautuminen
Matkailuyritykset ovat lukumäärällisesti keskittyneet Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen
ja Lappiin. Myös matkailun työllistämän henkilöstön määrä on näissä maakunnissa muuta maata suurempi. Yritysten ja henkilöstön määrää kuvaavat kartat 18 ja 19 ovat lähes
identtiset keskenään. Henkilöstön määrä perustuu suoraan yritysten palkkalistoilla oleviin
työntekijämääriin. Matkailussa on kuitenkin varsin tyypillistä ostaa vuokratyövoimaa, jonka
määrää tilastoista ei kuitenkaan ole saatavilla.
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Kuva 18. Matkailuyritysten toimipaikkojen määrä v. 2012.

Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus

Kun suhteutetaan matkailuyritysten liikevaihto yritysten henkilöstön määrään (kuva 19),
nähdään jo merkittävämpiä eroja. Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueilla liikevaihto henkilöä kohden on paras. Sen sijaan yritysten ja henkilöstön määrän mukaisessa
jaossa suurimmat alueet Varsinais-Suomi ja Lappi putoavat hieman. Niissä siis liikevaihto
henkilöä kohden on pienempi kuin Uudellamaalla, Hämeessä ja Pirkanmaalla.
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Kuva 19. Matkailuyritysten liikevaihto (1 000 €) / henkilö vuonna 2012.

Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus

2.3 Työvoiman saatavuus matkailussa
Matkailun eri toimialoilla on puhuttu viimeisten vuosien aikana paljon työvoiman saatavuudesta. Nyt näyttää vähitellen siltä, että henkilöstön saatavuus on parantunut eri ammateissa. Keskustelu onkin jonkin verran siirtynyt henkilöstön osaamiseen.
Matkailualalla toimivia yleisimpiä ammatteja ovat esimerkiksi tarjoilijat, kokit, vastaanottovirkailijat, matkatoimistovirkailijat ja matkaoppaat. Ravitsemistoiminnan ammattinimikkeistön taakse kätkeytyy suurin osa majoitusyritysten henkilöstöstä. Lisäksi matkailun parissa työskentelee erilaisissa kehittämistehtävissä esimerkiksi projektipäälliköitä, kouluttajia ja matka-asiantuntijoita.
Lokakuussa 2014 tehdyssä ammattibarometrissa on arvioitu työmarkkinatilannetta seuraavan puolen vuoden aikana. Arvioinnissa olivat mukana hotellin vastaanottovirkailijat,
matkaoppaat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät sekä tarjoilijat. Hajontaa näidenkin am-
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mattinimikkeiden osalta tuli jonkin verran. Toisaalta lokakuu on hieman haasteellinen aika
arvioida työvoiman saatavuutta, sillä ns. kesäsesonki on toisaalla päättymässä ja talvisesonki alkamassa.
Hotellin vastaanottovirkailijoiden kohtaanto näkyy kuvassa 20. Koko maa on jakautunut kahteen kategoriaan eli alueilla on joko liikaa hakijoita tai kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Sama tilanne on matkaoppaiden osalta (kuva 21).
Kuva 20.
Arvio hotellin vastaanotto-		
Kuva 21. Arvio puolen
matkaoppaiden
Arvio
työmarkkinatilanteesta
seuraavan
vuoden aikana
virkailijoiden työmarkkinatilanteesta

työmarkkinatilanteesta

seuraavan puolen vuoden aikana. 		

seuraavan puolen vuoden aikana.

Ammattibarometri

Hotellin vastaanottovirkailijat
j

Paljon pulaa hakijoista
Pulaa hakijoista
Tasapaino
Liikaa hakijoita
Paljon liikaa hakijoita

Lokakuu/2014

Matkaoppaat

P lj pulaa
Paljon
l hakijoista
h kij i t
Pulaa hakijoista
Tasapaino
Liikaa hakijoita
Paljon liikaa hakijoita

Lähde: Ammattibarometri 10/2014, TEM

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä (kuva 22) sen sijaan näyttäisi tällä hetkellä olevan paljon liikaa erityisesti Lapissa, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa vain Kanta-Hämeen ja Uudenmaan
alueella. Pulaa työntekijöistä puolestaan on Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla ja VarsinaisSuomessa. Kaikissa kartoissa tarkasteluna on maakuntakohtainen keskiarvo, jolloin yksittäisten seutukuntien tilanne ei kaikilta osin näy kartoissa. Esimerkiksi Lapissa kaupunkikeskuksissa Rovaseudulla ja Kemi-Tornion alueella ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä on
paljon liikaa, kun taas Tunturi-Lapissa vastaavista ammattilaista on pulaa.
Tarjoilijoiden määrän työmarkkina-arvio on kuvattu kuvassa 23. Tarjoilijoita on paljon
liikaa Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla, kun taas pulaa tarjoilijoista on Kainuussa ja Varsinais-Suomessa.

TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

25

Kuva 22. Arvio ravintola- ja suurtalous-

Kuva 23. Arvio tarjoilijoiden

seuraavan puolen vuoden aikana. 		

Lokakuu/2014
seuraavan puolenAmmattibarometri
vuoden aikana.

Arvio
työmarkkinatilanteesta
seuraavan
puolen vuoden aikana
työntekijöiden
työmarkkinatilanteesta
työmarkkinatilanteesta
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

Paljon pulaa hakijoista
Pulaa hakijoista
Tasapaino
Liikaa hakijoita
Paljon liikaa hakijoita

Tarjoilijat

Paljon
j p
pulaa hakijoista
j
Pulaa hakijoista
Tasapaino
Liikaa hakijoita
Paljon liikaa hakijoita

Lähde: Ammattibarometri 10/2014, TEM

2.4 Uudet ja lopettavat yritykset toimialalla
Matkailualalla aloittaneiden yritysten määrä on pysynyt suhteellisen samana kaikilla matkailun pääaloilla eikä vuosien välillä ole suuria eroja. Majoituspalveluissa vuonna 2013 perustettiin 117 uutta yritystä, ravitsemispalveluissa 1 357 ja ohjelmapalveluissa sekä muissa matkailupalveluissa 851 uutta yritystä.
Majoitus- ja ravitsemistoimialan aloittavien yritysten määrä vuosittain noudattelee lähes
muiden Suomen toimialojen perustettavien yritysten trendiä. Ravitsemistoimialan yrityksiä
on viimeisen seitsemän vuoden aikana perustettu enemmän kuin muiden toimialojen yrityksiä, kun taas majoitustoimialan yrityksiä on perustettu muita toimialoja vähemmän. Matkanjärjestäjäpalveluita tarjoavia yrityksiä perustettiin vielä vuonna 2007 reippaasti, mutta
uusien yritysten määrä toimialalla on pudonnut eniten. Kuvasta 24 näkee majoitus- ja ravitsemistoimialan sekä matkanjärjestäjien aloittavien yritysten määrän suhteessa kaikkien
toimialojen aloittaviin yrityksiin.
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Kuva 24. Aloittaneiden yritysten määrä matkailussa yrityskantaan suhteutettuna.
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Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot

Lopettaneiden määrä noudattelee hyvin samanlaista suuntausta kuin aloittaneidenkin eikä
merkittäviä poikkeamia vuosien 2007–2012 välillä ole, kuten kuva 25 osoittaa.
Kuva 25. Lopettaneiden yritysten määrä yrityskantaan suhteutettuna.
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Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot

Matkailun toimialalla konkurssien määrä on myös varsin maltillinen eikä vuosittaisessa seurannassa ole poikkeavia eroja. Vuoden 2012 lopettaneiden määrästä yritystoiminnan lopetti konkurssin seurauksena majoituspuolella 17 %, ravitsemispalveluissa 15 % sekä ohjelmapalveluissa ja muuta matkailua palvelevassa toiminnassa 6 %.
Suuria aloittamisinvestointeja vaativalla majoituksen toimialalla uusia yrityksiä syntyy
alle kymmenesosa ravitsemuspuolen yritysten määrästä. Ravitsemis- ja ohjelmapalveluissa aloituspääoman tarve on huomattavasti pienempi, jolloin kynnys alalle tuloon helpottuu.
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2.5 Toimialan suurimmat yritykset
Matkailun alalla suurimmat yritykset ovat kansainvälisillä ja kotimarkkinoilla laajasti toimivia yrityksiä. Liikevaihdoltaan suurimpia yrityksiä ovat liikenteen toimialoilla toimivat Finnair Oyj, Viking Line Abp, Tallink Silja Oy sekä Flybe Finland Oy. Kun liikenteen toimiala
poistetaan tarkastelusta, liikevaihdoltaan suurimmat yritykset ovat Fazer Food Services Oy
(231,5 miljoonaa), Oy Finnmatkat Ab (226,7 miljoonaa), Finnair-konserniin kuuluva Oy Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab (210,7 miljoonaa), SOK Liiketoiminta -konserniin kuuluva
Sokotel Oy, Scandic Hotels Oy, Sodexo Oy, Oy Tjäreborg Ab, Ebookers Finland Ltd, Restel-konserniin kuuluva Cumulus Oy sekä LSG Sky Chefs Finland Oy. Edelleen kyseessä
on siis laajalla verkostolla kotimaassa toimivia henkilöstö- ja laitosruokaloiden sekä hotellien toimialan yrityksiä, jotka suurelta osin kuuluvat erilaisten konsernirakenteiden kautta
laajempiin kokonaisuuksiin. Matkanjärjestäjät ovat pääosin suomalaisten ulkomaan lomamatkailua tarjoavia yrityksiä.
Kun puolestaan tarkastelee suurimpia yrityksiä henkilöstömäärän mukaan, kärkeen nousevat henkilöstö- ja laitosruokaloiden toimialalla toimivan, Karl Fazer -konserniin kuuluvan
Fazer Food Services Oy:n (3216 henkilöä) lisäksi Sodexo Oy (2351) sekä Turun Seudun
Kiinteistöpalvelut Oy (859). Lisäksi tämän listan kärkipäässä ovat hotelleista ja ravintoloista Sokotel Oy (1193), Restel Ravintolat Oy (831) sekä Scandic Hotels Oy (651).
Kun suurimpia yrityksiä jaetaan eri toimialaryhmiin, saadaan seuraavanlaisia tuloksia:
Majoituspuolella nousevat samat kansalliset ketjuhotellit kärkisijoille. Kymmenen liikevaihdoltaan suurimman majoittajan listalle mahtuu kuitenkin muutama yksityisiä majoituspalveluita tarjoavaa yritystä eli Turussa pääkonttoriaan pitävä Sunborn -monialakonserniin kuuluva Sunborn Saga Oy, Lapin eri matkailukeskuksissa toimiva majoitusyritys Lapland Hotels Oy sekä Vierumäellä toimiva kokous-, kongressi, liikunta- ja hyvinvointipalveluita sekä
majoitus- ja ravitsemispalveluita tarjoava Vierumäki Country Club. Kymmenen suurimman
majoitusalan yrityksen liikevaihto- ja henkilöstömäärät näkyvät kuvasta 26.
Kuva 26. Kymmenen liikevaihdoltaan suurinta majoitusalan yritystä.
Liikevaihto milj. euroa

Henkilöstö

Sokotel Oy

203,1

1 193

Scandic Hotels Oy

151,7

651

Cumulus Oy

83,2

415

Kansainväliset Restel Hotellit Oy

59,8

230

Rantasipi Oy

40,0

174

Sunborn Saga Oy

35,0

363

Lapland Hotels Oy

25,1

114

Vierumäki Country Club Oy

21,2

171

Kämp Oy

19,6

GLO Hotellit Oy

18,9

Lähde: Tilastokeskus.
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Ravitsemispuolella nousevat kärkeen samat yritykset kuin koko matkailuklusterissa, erityisesti henkilöstömäärän puolesta olevat Fazer Food Services Oy, Sodexo Oy, Restel Ravintolat Oy, Leijona Catering Oy, Royal Ravintolat Oy, Fazer Ravintolat Oy, Select Service
Partner Finland Oy, Finnair Travel Retail Oy sekä McDonald’s Oy.
Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. -palveluiden toimialalla liikevaihdoltaan suurin
yritys on Jumbo Park -konserniin kuuluva Flamingospa Oy. Muita ko. toimialan suurempia
yrityksiä ovat Helsingissä ja Lappeenrannassa toimiva China Liangtse Wellness Oy, Pietarsaaressa toimiva SunFit Oy Ab, helsinkiläinen kuntosaliyritys Kuntomestarit Oy sekä
Rymättylässä liiketoimintaa harjoittava Monitoimi Terhakas Oy. Kylpylätoiminta voi sisältyä
myös yrityksen päätoimialaan (esimerkiksi majoituksen toimialalla), jolloin kylpylätoiminta
ei tilastoidu tähän toimialaluokkaan.
Ohjelmapalvelualan yritykset jaetaan usein käyttötarkoituksen mukaan käyntikohteisiin,
liikuntakohteisiin ja ohjelmallisiin aktiviteetteihin. Tässäkään tilastointi Suomessa ei ole täysin yhdenmukaista, mm. osa ohjelmallisista aktiviteeteista menee toimialaluokituksen mukaan liikuntakohteisiin, vaikka sisällöltään ne ovat lähempänä esim. safaritalojen toimintaa.
Huvi- ja teemapuistojen sekä muualla luokittelemattoman huvi- ja virkistystoiminnan
toimialojen suurimmat yritykset ovat käyntikohteina paremmin tunnetut Linnanmäen toimintaa pyörittävä Lasten Päivän Säätiö, Tampereen Särkänniemi Oy, Tervakosken Puuhamaan Puuharyhmä Oyj, HopLop Oy, Muumimaailma Oy sekä Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy. Matkailun ohjelmapalveluita tarjoavia yrityksiä tässä ryhmässä ovat Lapland Safaris Group -konserniin kuuluvat Eräsetti Oy, Lapland Safaris North Oy ja Lapland Safaris
West Oy. Suurimpien huvi- ja virkistystoiminnan toimialan yritysten liikevaihto- ja henkilöstömäärät näkyvät kuvassa 27.
Kuva 27. Liikevaihdoltaan suurimmat huvi- ja virkistystoimialan yritykset.
Liikevaihto milj. euroa

Henkilöstö

Lasten Päivän Säätiö

24 463 000

46

Tampereen Särkänniemi Oy

19 473 000

310

Puuharyhmä Oyj

10 354 000

133

HopLop Oy

9 464 894

135

Muumimaailma Oy

6 584 000

62

Eräsetti Oy

4 880 000

9

Lapland Safaris North Oy

4 051 000

Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy

3 826 394

49

Lapland Safaris West Oy

3 539 000

4

Lähde: Tilastokeskus.

Hiihto- ja laskettelukeskuksista liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään suurin on Kittilän
Levillä toimiva Oy Levi Ski Resort Ltd, toisena on Vuokatissa, Tahkolla ja Kasurilassa rinneliiketoimintaa pyörittävä Huippupaikat Oy ja kolmantena Ylläksen Ylläsjärven puolella
toimiva Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy. Kymmenen liikevaihdoltaan suurimman keskuksen liikevaihto- ja henkilöstömäärät näkyvät kuvassa 28. Vertailua hankaloittaa se, että kaikki
rinneliiketoiminnat eivät näy ko. toimialaluokituksessa (93291, hiihto- ja laskettelukeskukset), vaan osa sisältyy emoyhtiöiden muun toimialan yritysten lukuihin tai harjoittaa liike-
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toimintaa eri toimialakoodin alla (esimerkiksi Rukakeskus Oy:n toimialana on 93120, urheiluseurojen toiminta).
Kuva 28. Kymmenen liikevaihdoltaan suurinta hiihto- ja laskettelualan yritystä.
Liikevaihto, milj. euroa

Henkilöstö

Oy Levi Ski Resort Ltd

12,6

82

Huippupaikat Oy

10,3

42

Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy

4,5

42

Hiihtokeskus Himosvuori Oy

4,1

29

3

22
22

Ylläs-Ski Oy
Deltarec Oy (Sappee)

2,4

Vihti Ski Center Oy

1,8

1

Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy

1,6

11

Laajis Oy

1,5

23

Ski Saariselkä Oy

1,3

25

Lähde: Tilastokeskus.

Toimialan suurten yritysten rooli on erilainen riippuen yrityksen sijainnista ja toimialasta.
Majoituksen puolella isojen ketjutoimijoiden rooli on merkittävä työ- ja vapaa-ajan matkailussa pääosin kaupunkialueilla. Matkailukeskuksissa ja -keskittymissä ketjuhotellien rooli
ei ole kovin merkittävä. Yksityiset majoitusyritykset toimivatkin kunkin matkailukeskuksen
tai keskittymän merkittävinä veturiyrityksinä. Myös ravitsemispuolella suurimmat yritykset
toimivat kaupunkikohteissa, jolloin pääasiakaskunta on työmatkalaisia tai paikallisia asukkaita. Matkailukeskuksissa ja -keskittymissä jälleen tarjonta on pitkälti pienempien, mutta
alueelle erittäin merkittävien yritysten varassa.
Ohjelmapalveluiden merkitys korostuu erityisesti vapaa-ajan matkailussa. Kaikki suurimmat, mutta myös paikallisesti merkittävät ja laajasti alueellaan verkottuneet ohjelmapalveluyritykset ovat yksi tekijä, joiden takia alueelle saadaan houkuteltua vapaa-ajan matkailijoita. Ohjelmapalvelut tuovat usein sisällön vapaa-ajan matkailijoiden matkapakettiin.
Paketoimalla toimiva kokonaisuus, joka sisältää majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluita,
saadaan ja on saatukin hyviä tuloksia ja matkailijamäärien kasvua.
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3 Markkinoiden rakenne ja kehitys
3.1 Markkinoiden kokonaiskuva
Vuonna 2013 kansainväliset matkat Eurooppaan epävakaasta taloustilanteesta huolimatta kasvoivat 4,7 prosenttia. Nopeimmin matkailu kasvoi Aasian ja Tyynenmeren alueilla. Euroopan sisällä matkailu kasvoi erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan kohteissa. PohjoisEuroopassa kasvu oli 4,1 prosenttia ja matkailutulo kasvoi 7,2 prosenttia. Maailman matkailujärjestö UNWTO:n laatimasta kuvasta 29 näkyvät matkailijamäärät maanosittain vuodesta 1950 nykyhetkeen asti sekä ennuste vuoteen 2030 asti.
Kuva 29. UNWTO:n tilasto maanosittaisista matkailijamääristä vuodesta 1950 asti
sekä ennuste vuoteen 2030.

Lähde: UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition

Kansainväliset matkat ylittivät miljardin matkan rajan vuonna 2012. Nopeimmin kasvavia
alueita olivat Aasian ja Tyynenmeren alueet, ja myös Euroopassa päästiin 3 prosentin kasvuun. UNWTO:n ennusteen mukaan globaali matkailu jatkaa kasvuaan noin 4 prosentin
vuosivauhtia, ja vuoteen 2030 mennessä kansainvälisiä matkoja tehdään jo 1,8 miljardia.
Useissa maissa matkailusta onkin tullut sosioekonomisen kehityksen avaintekijä, kun huomioidaan vientitulot, työpaikkojen ja yritysten syntyminen sekä infrastruktuurin kehittyminen.
Suomessa rekisteröitiin vuonna 2013 yli 20 miljoonaa yöpymistä. Kansainvälisiä yöpymisiä rekisteröitiin 5,9 miljoonaa ja kasvua edellisestä vuodesta oli prosentti. Kasvu tuli pääosin Aasiasta ja Japanista. Aasian maista tuli yhteensä lähes 600 000 yöpymistä, joka on
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noin kymmenesosa kaikista ulkomaalaisten yöpymisistä. Japanin 16 prosentin kasvu (yhteensä 206 000 yöpymistä) nostikin maan kuudenneksi tärkeimmäksi lähtömaaksemme.
Myös kiinalaisten matkailijoiden määrä (yhteensä 126 600 yöpymistä) Suomeen on kasvanut huippuvauhtia koko Euroopan vertailussa.
EU on edelleen Suomen matkailun tärkeä markkina-alue, vaikka sen osuus on laskenut. Viime vuonna muista EU-maista kirjattiin Suomessa yli 2,7 miljoonaa yöpymistä eli 47
prosenttia kaikista yöpymisistä.
Yksittäisten markkinoiden kasvupotentiaalia arvioitaessa on huomioitava markkinan
koko sekä sieltä saapuvien matkailijoiden määrän ja rahankäytön kasvu. Vaikka esimerkiksi saapumiset Kiinasta kasvaisivat yli 20 prosentin vuosivauhtia, voivat brittien tai saksalaisten prosentuaalisesti paljon heikommat kasvuluvut tuoda määrällisesti enemmän matkailijoita suuremman markkinaosuuden myötä.
Oxford Economicsin tekemän ennusteen mukaan (kuva 30) Suomelle olisi jatkossakin
odotettavissa eniten kasvua Venäjän lisäksi Iso-Britanniasta ja Kiinasta. Arviot perustuvat
ennusteisiin taloudellisesta kehityksestä sekä ko. lähtömaiden yleisistä näkymistä ulkomaan matkailun kehittymisessä. Luonnollisesti matkailun edistämiseksi tehtävillä toimenpiteillä on suuri merkitys siinä, mistä kasvua Suomeen lopulta saadaan. Ennusteet eivät
myöskään ota huomioon tällä hetkellä matkailuun suuresti vaikuttavaa geopoliittista ilmapiiriä, jonka merkitys venäläisten matkailun vähenemiseen on ollut huomattava.
Kuva 30. Ennuste Suomeen suuntautuvien yöpymisten keskimääräisestä vuosi-
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Yöpymisten keskimääräinen vuosimuutos, 2014-2023

Pallon koko viittaa yöpymisten määrään, arvio 2014

Lähde: Oxford Economics

Majoitusvuorokausien seuraaminen ei luo kokonaiskuvaa koko toimialasta, sillä tähän tilastoituvat pelkästään rekisteröidyn kapasiteetin yöpymiset. Lapissa on arvioitu, että vain
1/3 majoituskapasiteetista on rekisteröidyn majoituksen piirissä. Kuvassa 31 näkyy rekis-
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teröityjen yöpymisten suhde rekisteröimättömien yöpymisten kehitykseen. Sukulaisten ja
tuttavien luona yöpyminen sekä pienissä maatilamajoitusyrityksissä tai suurelta osin yksityisesti vuokrattavissa kesämökeissä yöpyminen on yli neljä kertaa yleisempää kuin rekisteröidyissä majoituskohteissa yöpyminen.
Kuva 31. Rekisteröityjen yöpymisten suhde rekisteröimättömien yöpymisten kehittymiseen.

Lähde: Tilastokeskus/MEK.

Sesonkivaihtelut ovat vuodenaikojen vaihteluista johtuen olleet melko suuria ja vaihtelut eri
osissa Suomea ovat myös suuria. Vuosien 2003 ja 2013 välillä kesäkuukausien huippusesongin rinnalle on vahvistunut talven sesonkikuukausia, jotka näkyvät kuvassa 32. Yritystasolla sesonkien tasoittaminen on tavoitteena pitkällä aikavälillä, joskin toivottavaa on, että
tasoittuminen tapahtuu heikompaa sesonkia vahvistamalla.
Kuva 32. Majoitusvuorokaudet kuukausittain vuosina 2003 ja 2013.
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Lähde: Tilastokeskus.
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Majoituskapasiteetti huoneiden määrällä mitattuna on kasvanut lähes jokaisessa maakunnassa vuodesta 2003 vuoteen 2013, mikä näkyy kuvassa 33. Suurinta kapasiteetin kasvu on ollut Uudellamaalla, Lapissa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, joissa kapasiteettia on myös eniten.
Kuva 33. Huonekapasiteetin määrä maakunnittain vuosina 2003 ja 2013.
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Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus

Samaan aikaan kun kapasiteetin määrä on kasvanut, on myös kysyntä kasvanut. Huonekäyttöasteet (käytettyjen huoneiden määrä suhteessa kapasiteettiin) ovat vuodesta 2003
vuoteen 2013 pääosin kasvaneet. Suurinta käyttöasteiden kasvu on ollut Etelä-Karjalassa (käyttöaste 52,2 % vuonna 2013), Keski-Pohjanmaalla (43,5 %) ja Kymenlaaksossa
(45,1 %). Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson käyttöasteissa näkyvät venäläisten matkailijoiden määrän kasvu. Suurimmat käyttöasteet ovat Uudellamaalla (62,4 % v. 2013), EteläKarjalassa (52,2 %), Pirkanmaalla (48,7 %) ja Varsinais-Suomessa (48,3 %). Kymmenessä vuodessa käyttöasteet ovat laskeneet Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.
Näissä maakunnissa tarjonnan määrä on kasvanut tasaisesti eikä kohtuullinen kasvu kysynnässä ole riittänyt kompensoimaan lisääntynyttä tarjontaa. Kuvassa 34 on verrattu huonekäyttöasteita vuosina 2003 ja 2013.
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Kuva 34. Majoitusliikkeiden huonekäyttöasteet vuosina 2003 ja 2013.
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Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus

MEK:n Rajahaastattelututkimuksen 2012 mukaan kansainvälisistä matkailijoista 55 prosenttia tulee Suomeen vapaa-ajan matkalle, jonka keskimääräinen kesto on 2,5 yötä. Työmatkojen takia Suomeen tuli 21 prosenttia matkailijoista ja työmatkojen kesto oli noin 6 yötä.
Vuonna 2013 ravitsemisalan yritykset kasvattivat liikevaihtoaan, vaikka yleinen markkinatilanne olikin jo heikentynyt. Eniten liikevaihtoaan kasvattivat anniskeluravintolat, joissa kasvu tapahtui pääosin ruoan ja kahvin myynnissä (kuva 35).
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Kuva 35. Ravintoloiden liikevaihdon muutos vuonna 2013.

Lähde: MaRa

Ohjelmapalvelut voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan kolmeen pääryhmään eli käyntikohteisiin (huvipuistot, museot ja näyttelyt, kasvitieteelliset puutarhat ja eläintarhat), liikuntakohteisiin (urheilukentät ja -hallit, golfkentät, hiihtokeskukset ja kuntokeskukset) ja ohjelmallisiin aktiviteetteihin (safaritalot, virkistys- ja kulttuuripalvelun yritykset, kylpylät). Henkilömäärältään ja liikevaihdoltaan suurin ryhmä on ohjelmalliset aktiviteetit. Kuviossa 36 näkyvät näiden pääryhmien henkilöstö- ja liikevaihto-osuudet.
Kuva 36. Liikevaihdon ja henkilöstön määrän jakautuminen matkailun ohjelmapalveluiden pääryhmissä.
Henkilöstö

Liikevaihto M€
4244

3753

901
148,9
Käyntikohteet
Lähde: Tilastokeskus

36

TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

412,8

Liikuntakohteet

575,5

Ohjelmalliset aktiviteetit

Ohjelmapalveluihin kuuluvat hiihtokeskukset luokitellaan pääosin toimialaluokkiin 9311
(urheilulaitosten toiminta) ja 93291 (hiihto- ja laskettelukeskukset). Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen mukaan kaudella 2013–2014 realisoitui yhtä aikaa useita eri riskejä, joita olivat lämpimät säät sekä Etelä- ja Keski-Suomen lumeton talvi, kotimaan taloudellinen tilanne, ruplan kurssin vahva muutos ja Venäjän levottomuudet sekä edustuskulujen verovähennysoikeuden muutos. Hiihtokeskusten hissilipunmyynti laski kaudella 2013–2014 jopa
17,5 % (kuva 37).
Kuva 37. Laskettelukeskusten hissilipunmyynti (sis. alv) vuosina 2002–2014.

Lähde: Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry.

Markkinaosuuksilla mitattuna (kuva 38) suurimmat laskettelukeskukset ovat Pohjois-Suomen kohteet Levi (osuus 18,5 %), Ruka (17,3 %) ja Ylläs (11,5 %). Levi ja Ruka ovat selvästi kaksi suurinta matkailukeskusta, joissa on myös paljon muuta palvelutarjontaa.
Kuva 38. Laskettelukeskusten markkinaosuudet kokoluokittain vuonna 2014.

Lähde: Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry.
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Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry. on myös tilastoinut hiihtokeskusten investoinnit sekä arvioinut kahden seuraavan kauden tulevat investoinnit (kuva 39). Ylivoimainen huippuvuosi/kausi rakentamisessa oli 2007–2008, koska muiden kausien investoinnit ovat vain murtoosia tuon kauden investoinneista. Tulevalle kaudelle 2014–2015 investointien arvoksi arvioidaan 14,2 miljoonaa euroa.
Kuva 39. Hiihtokeskusinvestoinnit (miljoonaa euroa) kausina 2002–2016 (ennuste).

Lähde: Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry.

3.2 Viennin ja tuonnin merkitys toimialalla
Matkailun ja yleensäkin palveluiden viennin ja tuonnin määrittäminen tilastojen perusteella
on äärimmäisen hankalaa. Matkailupalvelu tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti jossain
päin Suomea. Matkailijan eli asiakkaan lähtömaa vaikuttaa siihen, onko kyseessä vientiin
rinnastettava kaupankäynti, eli onko kyseessä kotimainen vai ulkomainen asiakas. Matkailun toimialalla puhutaankin yleisesti vientiin rinnastettavasta matkailutulosta eli siitä, paljonko ulkomainen asiakas kuluttaa rahaa Suomessa.
Vuonna 2013 rekisteröityjä yöpymisiä oli yhteensä reilu 20,2 miljoonaa, josta kotimaisten matkailijoiden osuus oli 71 prosenttia ja ulkomaalaisten 29 prosenttia. Matkailun peruskysyntä tulee siten edelleen kotimaasta, mutta kasvun mahdollisuudet tulevat ainoastaan kansainvälisiltä markkinoilta.
Ulkomaalaiset matkailijat käyttävät enemmän rahaa kuin suomalaiset, ja heidän osuutensa matkailun kokonaiskysynnästä vuonna 2013 noin 32 prosenttia. Suomen matkailun
kokonaiskysyntä (kotimainen ja ulkomainen) oli vuonna 2013 noin 13,3 miljardia euroa.
Vientiin rinnastettava matkailutulo ulkomailta oli 4,3 miljardia euroa. Matkailutulo on kasvanut tasaisesti ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan edelleen (kuva 40). Matkailun osuus
Suomen bruttokansantuotteesta on 2,7 %.
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Kuva 40. Suomen vientiin rinnastettavan matkailutulon (milj. euroa) kehitys vuosina 2002–2013 ja ennuste vuosille 2014–2025.
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Lähde: Tilastokeskus, MEK, TEM

Matkailuviennin ja -tuonnin suhdetta kuvataan matkustustaseella. Vuonna 2013 Suomen
matkustustaseen vaje oli 813 miljoonaa euroa (kuva 41). Suomen ulkomailta saamat matkailutulot (vienti) ovat siten pienemmät kuin suomalaisten ulkomaanmatkailuun käyttämät
menot (tuonti). Suurimmat tulot Suomeen toivat venäläiset matkailijat, yli 1,3 miljardia euroa. Eniten rahaa suomalaiset itse kuluttivat Viron matkailuun, n. 500 miljoonaa euroa v.
2013. Matkailu on myös ainoa vientiala, joka maksaa arvonlisäveron Suomeen.
Kuva 41. Matkustustaseen muutokset vuosina 2003–2013.
Matkustustase,
Milj. € - Travel, Mill.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tulot - Credit

1 655,7

1 668,9

1 757,1

1 891,1

2 069,9

2 193,6

1 993,7

2 301,1

2 744,6

3 020,4

3 067,2

Menot - Debet

2 150,2

2 273,4

2 460,7

2 723,4

2 907,5

3 087,4

3 148,7

3 251,2

3 502,4

3 805,2

3 879,8

-494,5

-604,5

-703,6

-832,3

-837,6

-893,8

-1 155,0

-950,1

-757,8

-784,8

-812,6

Netto - Net

Lähde: Tilastokeskus

3.3 Asiakkuudet toimialalla
Matkailun toimialan asiakkuuksia voidaan jakaa monesta eri näkökulmasta (kuva 42). Matkan tarkoitus jakaa asiakkaat vapaa-ajan matkustajiin sekä työmatkustajiin. Tyypillinen ryhmittelytapa on myös asiakkaiden jaottelu kotimaisiin ja ulkomaisiin (kansainvälisiin) asiakkaisiin.
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Kuva 42. Matkailijaryhmien jaottelu.

Lähde: TEM:n suositus Matkailun alueelliset tulo- ja työllisyysselvitykset.

Kotimaisten ja ulkomaisten majoitusliikkeiden rekisteröidyistä yöpymisistä vuonna 2013 tuli
29 % eli 5,9 miljoonaa matkailijaa ulkomailta. Eniten yöpyneitä matkailijoita vuonna 2013
Tilastokeskuksen mukaan tuli Euroopasta (4,7 miljoonaa matkailijaa ja laskua edelliseen
vuoteen 0,1 %), Aasiasta (vajaa 592 000 matkailijaa, kasvua 17,3 %) ja Amerikasta (noin
260 000 matkailijaa, laskua 5,9 %).
Kuvaan 43 on kuvattu Suomen matkailu- ja tulovirrat vuonna 2013 eli kuva kertoo, mistä suurimmat ulkomaiset matkailijaryhmät Suomeen saapuvat. Ulkomaisia yöpymisiä on
yhteensä 5,9 miljoonaa ja ulkomainen matkailutulo on yhteensä 3,1 miljardia euroa. Vientiin rinnastettava matkailutulo on 4,3 miljardia. Kotimaisia yöpymisiä on 14,4 miljoonaa ja
kotimainen matkailutulo on 9 miljardia euroa. Kuvassa ulkomaisten matkailijoiden pallon
koko kertoo volyymin (kotimaiset yöpymiset -pallon pitäisi olla suurempi, mutta esitysteknisesti se ei ole mahdollista).
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Kuva 43. Suomen matkailu- ja tulovirrat 2013.

Lähde: MEK, Tilastokeskus

Venäläiset yöpyjät ovat edelleen suurin ryhmä, jonka osuus vuonna 2013 on edelleen kasvanut. Venäjän tilanne on kuitenkin lähiaikoina vaikeasti ennakoitavissa. Myös japanilaisten matkailijoiden määrät kasvoivat 16,4 % sekä brittimatkailijoiden 12,5 % vuonna 2013.
Yksittäisiä suuria kasvuryhmiä ovat matkailijat mm. Israelista (kasvua 40,4 %), Thaimaasta
(kasvua 30,4 %), Kiinasta (kasvua 26,4 %) ja Etelä-Koreasta (kasvua 12,6 %). Näistä maista absoluuttiset yöpyjämäärät ovat vielä pieniä, mutta potentiaalia on olemassa. Venäjää
lukuun ottamatta lähimarkkinoilta tulijoiden määrät Ruotsista (-1,1 %) ja Virosta (-20,6 %)
ovat laskeneet samoin kuin tulijat Keski-Euroopasta. Kotimaiset matkailijat ovat edelleen
ylivoimaisesti merkittävin ryhmä. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä rekisteröidyissä majoitusliikkeissä vuonna 2013 oli 14,4 miljoonaa eli yhteensä 71 %.
Venäläismatkailijoiden tuoma matkailutulo laskussa
Heikon taloustilanteen, ruplan kurssin heikentymisen ja Ukrainan kriisin takia asetettujen
pakotteiden vuoksi matkailijamäärät Suomeen ovat vähentyneet, ja Venäjän matkatoimistoalaa on ravistellut konkurssiaalto vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. Venäläisten matkailijamäärän väheneminen koko maassa näkyy toistaiseksi kuitenkin pääosin yksittäisissä yrityksissä.
Alkuvuoden 2014 tilastojen mukaan venäläisten yöpymiset ovat vähentyneet keskimäärin 11 prosenttia (tammikuu–elokuu), viisumeja on myönnetty 13 prosenttia vähemmän edel-
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lisvuoteen verrattuna (tammikuu–elokuu) ja tax free -myynti venäläisille matkailijoille on vähentynyt keskimäärin 30 prosenttia (tammikuu–syyskuu). Tax free -myynnin lukuihin tosin
vaikuttaa invoice-kauppa, jossa alv:n saa hyvityksenä seuraavalla Suomen matkalla. Rajanylitykset ovat vähentyneet 11 prosenttia Kaakkois-Suomessa tammikuusta 2014 lokakuuhun 2014 (kuva 44). Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry. arvioi, että venäläisten tuoma matkailutulo laskee vähintään 100 miljoonaa euroa vuonna 2014.
Kuva 44. Venäläisten rajanylitykset Kaakkois-Suomessa ja yöpymiset koko maassa, muutos (%) vuonna 2013 vuoteen 2014 verrattuna.
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Lähde: MEK.

Venäjän ruplan heikentyminen suhteessa euroon hiljentää kauppaa Kaakkois-Suomessa.
Kevään 2014 jälkeen kauppa ehti vilkastua, mutta syyskuussa myynti putosi uudelleen.
Heikon ruplan ohella myös Venäjän asettamat matkustuskiellot vähentävät ostosmatkailua. Eniten heikon ruplan vaikutuksista kärsivät pienet erikoisliikkeet. Etelä-Karjalassa venäläisten ostosmäärät ovat laskeneet vuodentakaisesta noin 25–40 prosenttia. Elintarvikepakotteiden siivittämät ruoanhakumatkat eivät ole riittäneet kompensoimaan ruplan kurssin laskun vaikutuksista aiheutunutta pudotusta.
Eri kansalaisryhmiin kohdentuvat matkustuskiellot ovat vaikuttaneet ulkomaille matkustavien määrään. Esimerkiksi viranomaisia ja osittain heidän perheenjäseniäänkin on kehotettu tai kielletty matkustamasta pakotteita asettaneisiin maihin. Monet matkailijaryhmät
matkustavat kuitenkin edelleen, mutta venäläisten yöpymiset laskevat eniten Suomessa
ja Virossa kaikista EU-maista. Toisaalta taas Suomi häviää nyt ostosmatkailussa Virolle.
Venäjän markkinoilla toimivan yrityksen kannattaa edelleen panostaa markkinointiin ja
myyntityöhön sekä systemaattisesti kartoittaa ja hyödyntää kaikki potentiaaliset b-to-b ja
b-to-c -jakelukanavat, sillä venäläiset ovat edelleen suurin matkailijaryhmä Suomessa ja
lähimarkkinana merkittävä kohderyhmä tulevaisuudessakin. On kuitenkin mahdollista, että
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matkailijamäärät Venäjältä vähenevät lähitulevaisuudessa edelleen, mikäli esimerkiksi Venäjän valtio uusilla toimenpiteillä pyrkii ohjaamaan matkailua kotimaahan sekä rajoittamaan
kansalaistensa ulkomaan matkustusta. Myös ruplan kurssin heikkenemisellä on vaikutusta
venäläisten matkailijoiden määrään. Matkailuyrityksen on hyvä selvittää venäläisen kohderyhmänsä matkustuspotentiaali ja arvioida tarvetta palvelukehitykselle ja uusien kohderyhmien tavoittelulle sekä mahdollisesti uusien kohdemarkkinoiden avaamiselle Venäjän ohella.
Vapaa-ajan matkailijat
Vapaa-ajan matkailijoista merkittävän ryhmän muodostavat kuitenkin edelleen venäläiset
päiväkävijät, joille tyypillinen matkustusmotivaatio on ostosten teko. Vuonna 2012 kaikista
Suomeen saapuneista venäläisistä 70 % oli vain päiväkäynnillä eivätkä he siis yöpyneet
Suomessa lainkaan. Ostosmatkailijat yksinään muodostavat lähes kolmanneksen kaikista
Suomeen saapuvista matkailijoista.
Eurooppalaisten matkailijoiden kiinnostusta matkustaa Suomeen on tutkittu paljon. Merkittävintä kohderyhmää kutsutaan moderneiksi humanisteiksi (MoHu), joiden arvot ja asenteet korreloivat vahvasti Suomeen kohdistuvan kiinnostuksen kanssa. Kuudessa Euroopan maassa tehdyn tutkimuksen mukaan uusille kulttuureille ja ilmiöille avoimia (moderneja) ihmisiä, jotka suhtautuvat niin omaan kuin ympäristönsäkin hyvinvointiin ja tulevaisuuteen vastuullisesti (humanisteja), on kaiken kaikkiaan lähes 90 miljoonaa. Suuri kohderyhmä on jaettavissa selkeästi toisistaan erottuviin segmentteihin, joista Suomen kannalta merkittävimmän potentiaalin muodostavat aktiiviset perheet (8,1 milj.), kulttuurifanit
(15,3 milj.) sekä MoHu-pariskunnat (25,2 milj.)
Matkailutoimialan kehittymisen kannalta on olennaista, että suomalaiset matkailutoimijat entistä selvemmin määrittelisivät omat kohderyhmänsä ja asiakassegmenttinsä. Usein
tarjonta perustuu kotimaisten matkailijoiden tarpeisiin tai yritykset pyrkivät tarjoamaan jokaiselle jotakin. On kuitenkin selvää, että esim. lapsiperheille suunniteltu tuote- ja palvelutarjonta ei useimmiten vastaa yli 50-vuotiaiden pariskuntien odotuksia ja toiveita tai päinvastoin. Erikoistuminen ja palvelujen räätälöinti tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun. On usein
tehokkaampaa tavoitella esim. ulkomaisia harraste- tai muita kohderyhmiä kuin yrittää tehdä tuotteitaan tunnetuksi määrittelemättömälle joukolle ulkomaisia matkailijoita.
Yritysasiakkaat
Vapaa-ajan matkailijoiden lisäksi tärkeitä asiakkuuksia muodostavat myös liikematkailijat
sekä kokous- ja kongressimatkailijat. Suomessa järjestettiin 662 kansainvälistä kokousta
tai kongressia vuonna 2013, ja niihin osallistui yhteensä lähes 72 000 vierasta. Kansainväliset kokousmatkailijat käyttävät rahaa erilaisiin palveluihin ja ostoksiin matkansa aikana huomattavasti tavallista vapaa-ajan matkailijaa enemmän, joten kohderyhmä kiinnostaa erityisesti suuremmissa kaupungeissa toimivia majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksiä.
Saadakseen maksavia asiakkaita kohteeseensa on matkailuyrittäjän yleensä ensin palveltava erilaisia välittäjäportaan asiakkuuksia eli matkanjärjestäjiä ja matkatoimistoja. Näiden merkitys korostuu erityisesti, kun asioidaan kauempaa (kuten Aasiasta) tulevien matkailijoiden kanssa. Matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen rooli on tärkeä myös monissa
meille läheisemmissäkin maissa, kuten Venäjällä tai Saksassa. Onkin tärkeää, että yrityk-
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set tuntevat kohdemarkkinoittensa toimintatapoja ja liiketoiminnan rakennetta. Usein pienille tai vasta aloitteleville yrityksille matkanjärjestäjien kanssa tehtävä yhteistyö on käytännössä helpoin ja paras tapa toimia kansainvälisillä markkinoilla. Matkanjärjestäjät tuntevat oman asiakaskuntansa, jolloin yritysten on mahdollista muokata omaa tarjontaansa
vastaamaan loppuasiakkaiden toiveita.
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4 Alan yritysten taloudellinen tilanne
4.1 Kannattavuus
Yksi liiketoiminnan taloudellisen tuloksen perustunnusluku on käyttökate, joka on majoitustoiminnassa laskenut rajusti. Vuonna 2007 majoitustoiminnan käyttökate oli 9,4 %, kun
vuonna 2013 käyttökate oli laskenut 5,2 prosenttiin. Pudotus oli suurempi kuin muiden toimialojen yrityksillä. Suurin pudotus oli hotellimajoituksen toimialalla, kun taas lomakylät ja
retkeilymajat pystyivät jopa kasvattamaan käyttökatteensa tasoa.
Ravitsemisen toimialalla pudotus ei ole ollut yhtä radikaali, joskin lähtötaso oli jo oleellisesti huonompi. Ravitsemisalalla vuoden 2007 käyttökate 6,1 % putosi 4,4 %:iin vuonna 2013. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n laskelmien mukaan kannattavuus tulee
edelleen heikkenemään. Kustannuskehitys näyttää MaRan mukaan helpottavan, vaikkakin kustannustaso on edelleen korkea. Käyttökatetason ja kannattavuusodotusten muutokset näkyvät kuvassa 45.
Kuva 45. Käyttökatteen ja kannattavuusodotusten muutos vuosina 2006–6/2014.

Lähde: MaRa, Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto.

Ohjelmapalveluiden erityyppisissä toimialaryhmissä käyttökateprosentti vaihtelee varsin paljon. Heikoin tilanne on matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminnassa, jossa käyttökate vuonna 2013 oli vain 2,6 %. Tällä toimialalla internetin kautta tehtävän kaupankäynnin
seurauksena laskenut liikevaihto näkyy nyt myös käyttökatteissa. Sen sijaan kylpylöiden,
saunojen ja solarium-palveluiden tarjoajien käyttökate on kasvanut merkittävästi. Vuoden
2007 tasosta (9,1 %) on päästy jopa 24,7 %:n käyttökatteeseen.
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Palvelualan yritysten käyttökateprosentit vaihtelevat yleisesti 5–15 prosentin välillä, joten
tällä hetkellä majoitus- ja ravitsemistoimialan yritysten käyttökatteet ovat melko alarajoilla.
Tilikauden tulosprosentit ovat samoin laskusuuntaisia. Hankalin tilanne on majoituspuolella, jossa tulos on jo vuodesta 2009 lähtien ollut negatiivinen, ja vuonna 2013 tilikauden tulos oli -0,4 %. Vuosi 2009 oli vaikea eivätkä majoitusalan yritykset ole toipuneet siitä vieläkään. Ravitsemisen toimialan yritysten tilikauden tulosprosentit (3,5 % v. 2013) sen
sijaan ylittävät jopa kaikkien toimialojen keskiarvon (3,0 % v. 2013). Ravitsemispuolellakin
vuonna 2009 tapahtui notkahdus, josta kuitenkin on päästy nousemaan ylöspäin. Parhain
tilanne on baareissa ja kahviloissa (6,9 %), joissa ollaan jo yli vuoden 2007 tason.
Ohjelmapalveluiden laajassa kentässä tuloksetkin vaihtelevat paljon. Kylpylaitos-, sauna- ja solariumpalveluissa tilikauden tulos on varsin hyvä, 30,9 %, vuonna 2013. Tämä toimiala on kuitenkin yksittäinen poikkeus. Huvi- ja teemapuistot sekä huvi- ja virkistystoiminnan toimialat ylittävät 5 % tason, matkatoimistoissa ja varauspalveluissa tulos on yhden ja
kahden prosentin välillä. Urheilulaitosten toimiala on päässyt negatiivisesta tuloksestaan
täpärästi, koska tilikauden tulos vuonna 2013 oli 0,3 %.
Majoitusalalla keskihuonehinta on myös tyypillisesti seurattava tunnusluku. Yleisesti
ottaen hotellihuoneiden hinnat ovat kehittyneet heikosti jo pidemmän aikaa. Vuonna 2013
(ennakkotieto) hotellihuoneen keskihinta Suomessa oli 90,57 euroa. Keskihinta ylittyi Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Uudellamaalla Helsingin hotellien keskihuonehinta oli 105,45
euroa ja Pirkanmaalla Tampereella 95,43 euroa. Keskihuonehinnat Etelä-Pohjanmaalla,
Keski-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Kainuussa jäivät alle 80 euron (kuva 46).
Kuva 46. Keskihuonehinta vuonna 2013 (ennakkotieto) eri maakunnissa.
Lappi
Kainuu
Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Etelä-Savo
Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Pirkanmaa
Kanta-Häme
Satakunta
Varsinais-Suomi
Uusimaa
0,00

20,00

Lähde: Tilastokeskus.
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4.2 Vakavaraisuus ja maksuvalmius
Pääomarakenteen tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä velvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Yli 40 %:n omavaraisuusastetta pidetään hyvänä ja alle 20 % arvo on heikko.
Suomessa kaikkien toimialojen omavaraisuusaste vuonna 2013 oli 43,4 %. Majoitustoiminnassa omavaraisuusaste on laskenut vuodesta 2007 jonkin verran. Vuonna 2013 majoituksessa omavaraisuusaste oli 31,3 % eli tyydyttävällä tasolla. Lomakylien ja retkeilymajojen omavaraisuusaste on hyvällä tasolla ja selvästi majoituksen muita toimialoja parempi, koska vuonna 2013 se oli 47,2 %. Tälläkin toimialalla trendi kuitenkin on ollut pääosin laskeva. Ravitsemispalveluissa suunta ja arvot ovat hyvin samansuuntaisia kuin majoituksessakin. Vuonna 2013 ravitsemisen toimialojen omavaraisuusaste oli 30,1 %. Toimialan sisällä on myös hajontaa: omavaraisimpia ovat ateriapalveluita ja muita ravitsemispalveluita tarjoavat yritykset (omavaraisuusaste 38,9 %). Ravintoloiden omavaraisuusaste puolestaan vuonna 2013 oli 28,8 %.
Ohjelmapalveluiden toimialoista urheilulaitoksilla (56,5 % v. 2013) sekä huvi- ja teemapuistoilla (54,6 %) omavaraisuusaste on hyvällä tasolla ja selvästi parhain, vaikka niissäkin trendi on ollut laskeva vuodesta 2007 lähtien. Sen sijaan varauspalveluiden ja matkatoimistojen omavaraisuusaste on laskenut 14,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2007 vuoteen
2013. Vuonna 2013 omavaraisuusaste oli heikko eli 13,2 %.
Rahoituksen riittävyyttä kuvaava tunnusluku quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan pelkällä rahoitusomaisuudella. Quick ratiota pidetään
hyvänä, jos se on yli yhden, kun taas heikkona arvona pidetään arvoa alle 0,5.
Majoituspalveluissa quick ratio on hyvällä tasolla, ja vuonna 2012 se oli 1,2, joka on täsmälleen sama kuin kaikilla muillakin toimialoilla Suomessa. Näin hyvä taso johtuu hotellien
hyvästä maksuvalmiudesta, kun taas lomakylien ja leirintäalueiden quick ratio on heikommalla tasolla. Ravitsemisen toimialoilla koko toimialan arvo vuonna 2012 oli 1,1. Ravintoloiden arvo oli 1,0 ja ateriapalveluissa vastaava luku oli 1,5.
Ohjelmapalveluista quick ratiolla mitattuna rahoituksen riittävyys on hyvällä tasolla matkatoimistoissa ja matkanjärjestäjien toiminnassa ja tyydyttävällä tasolla urheilulaitoksissa,
muussa huvi- ja virkistystoiminnassa ja kylpylaitos-, sauna- ja solariumpalveluissa.

4.3 Pääoman käytön tehokkuus
Pääoman tuottoa voidaan mitata laskemalla kokonaispääoman tuottoprosentti. Se on kannattavuuden mittari, johon yrityksen maksupolitiikalla tai yhtiömuodosta johtuvalla verotekniikalla ei ole vaikutusta. Kokonaispääoman tuottoa voidaan pitää hyvänä, jos arvo on yli
10 % ja heikkona, kun arvo on alle 5 %.
Pääomavaltaisessa majoitustoiminnassa pääoman tuotto on laskenut erittäin rajusti vuodesta 2007 (5,4 %) vuoteen 2013. Vuonna 2013 majoitustoiminnan kokonaispääoman tuotto oli 0,4 %, kun vastaava luku muissa Suomen toimialoissa oli 5,7. Ravitsemistoimialoissakin, kuten kyllä kaikissa muissakin toimialoissa, suuntaus on ollut samoin laskeva. Siellä
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päästään juuri tyydyttävän ja heikon rajamaille: kokonaispääoman tuotto vuonna 2013 oli
5,0 %. Ravintoloiden kokonaispääoman tuotto oli 4,6 %, mutta baarien ja kahviloiden 8,6 %.
Pääoman tuoton osaltakin ohjelmapalveluiden toimialat poikkeavat toisistaan merkittävästi. Kylpylaitosten sekä sauna- ja solariumpalveluiden pääomatuotot vuonna 2013 olivat jopa 39,4 %, kun taas urheilulaitosten toiminnan pääomatuotto oli 0,6 %. Pääomatuottojen vaihtelu on siis valtava.
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5 Investoinnit ja tuotekehitys
5.1 Tuotekehitys toimialalla
Tuotekehitys on aina viime kädessä yritysten omalla vastuulla, mutta julkiset toimijat (alueelliset matkailuorganisaatiot, kehitysyhtiöt tai Visit Finland / Finpro) tuottavat runsaasti apuvälineitä tuotekehityksen edistämiseksi. Muun muassa Visit Finlandin teemapohjaiset katto-ohjelmat toimivat keskeisessä roolissa toimialan tuotteistamisen kehittämisessä.
Valtakunnalliset katto-ohjelmat, joita tähän mennessä on käynnissä kesäaktiviteettien
(Outdoors Finland) sekä kulttuurimatkailun (Culture Finland) kehittämiseksi, perustuvat teemakohtaisiin kehittämisstrategioihin. Strategiat on luotu tiiviissä yhteistyössä niin yritysten
kuin muiden matkailun kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Kehitysohjelmien tavoitteena on
ohjata ja koordinoida eri puolilla maata tehtävää kehitystyötä, edistää yritysten verkostoitumista sekä varmistaa teemojen mukaisten tuotteiden riittävä laatu ja vientikelpoisuus. Kehitystyön tavoitteena on myös ohjata tarjonnan kehittämistä samansuuntaiseksi Suomen
matkailukuvan viestinnän kanssa.

5.2 Julkinen tuki matkailun toimialalla ohjelmakaudella
2007–2013 (2014)
Suomessa on ollut käytettävissä ohjelmakaudella 2007–2013 (2014) Euroopan Unionin rahoitusta Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) ja Maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kautta. Ohjelmakauden virallinen ohjelmakausi
päättyi 2013, mutta päätöksiä tehtiin osittain vielä keväällä 2014.
Yhteensä reilun seitsemän vuoden aikana EAKR:n ja ESR:n kautta myönnettiin erilaisiin matkailun kehittämishankkeisiin ja suoriin yritystukiin yhteensä 289 miljoonaa euroa.
Tämä summa jakaantui reiluun tuhanteen eri hankkeeseen. Alueellinen jako ohjelmien välillä näkyy kuvassa 47.
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Kuva 47. Ohjelmakauden 2007–2013 (2014) aikana myönnetyt EAKR- ja ESR-osarahoitteiset tuet matkailun toimialalle.
Ohjelma

Matkailuhankkeet
”Myönnetty ”Matkailuun
liittyviä
EU- ja
hankkeita”
valtion
rahoitus”

Hankkeita
yhteensä

”Matkailu”Matkailuhankkeiden hankkeiden
osuus
osuus
hankkeista”
rahoituksesta”

Etelä-Suomi EAKR yhteensä

30 085 190

123

1 663

14,6 %

7,4 %

Itä-Suomi EAKR yhteensä

66 860 098

257

2 976

13,3 %

8,6 %

Länsi-Suomi EAKR yhteensä

21 296 913

129

2 492

9,0 %

5,2 %

Pohjois-Suomi EAKR yhteensä

126 324 566

406

3 620

29,0 %

11,2 %

EAKR yhteensä 2007-2014

244 566 767

915

10 751

17,7 %

8,5 %

44 482 883

156

2 743

3,9 %

5,7 %

289 049 650

1 071

13 494

12,4 %

7,9 %

ESR yhteensä 2007-2014
EAKR+ESR yhteensä 2007-2014
Lähde TEM / Eura-tietojärjestelmä.

Suomessa kansallinen yritystukijärjestelmä koskee tuotannollisia ja palveluyrityksiä. Suoria vastikkeettomia yritystukia myönnetään sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) että
maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnon alalla. Perinteiset TEM:n ja MMM:n yritystuet ovat merkittävä julkisen vallan väline, joka auttaa pk-yrityksiä kasvamaan ja kehittämään liiketoimintaansa. Itä- ja Pohjois-Suomi ovat saaneet rahoitusta pääosin EU-rahoituksen kautta, kun kansalliset tukimuodot ovat vuosi vuodelta vähentyneet. Takana on kesäkuussa 2014 päättynyt seitsemän vuoden EU-ohjelmakausi, jonka puitteissa ELY-keskukset ovat myöntäneet Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoitusta myös matkailun toimialoille. Lisäksi rahallista tukea on voinut saada Finnveran lainan korkotukena.
Kuvassa 48 näkyy TEM:n hallinnonalan koko matkailuklusterille myönnetyt suorat yritystuet ELY-keskuksittain jaoteltuna.
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Kuva 48a. ELY-keskusten myöntämät TEM:n hallinnonalan yritystuet matkailun toimialan yrityksille ohjelmakaudella 06/2007–06/2014 ELY-keskuksittain.
Sarakevalinta

Yrityksen
kehittämisavustus

Yksinyrittäjän
avustus

Myönnetty
kpl
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus,
yhteensä

euro

Valmistelurahoitus

Myönnetty
kpl

2

289 500

14

Myönnetty

euro

kpl

euro

127 370

Etelä-Savon ELY-keskus

54

7 131 451

15

147 540

5

62 860

Hämeen ELY-keskus

10

738 134

11

109 120

4

56 640

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

24

3 105 679

27

252 710

3

44 130

Kainuun ELY-keskus

41

8 187 910

11

105 182

9

109 245

Keski-Suomen ELY-keskus

23

2 522 436

3

26 550

1

14 950

194

20 431 922

37

394 300

16

212 326

Pirkanmaan ELY-keskus

Lapin ELY-keskus

22

1 051 843

4

43 160

9

110 350

Pohjanmaan ELY-keskus

14

482 701

2

20 550

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

24

1 819 189

35

410 982

2

27 974

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

79

4 648 816

7

70 920

3

41 690

Pohjois-Savon ELY-keskus

23

4 773 172

19

170 560

7

78 580

Satakunnan ELY-keskus

5

86 680

0

0

1

14 980

Uudenmaan ELY-keskus

36

561 520

0

0

41

460 367

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kaikki yhteensä

18

1 026 631

2

21 900

7

82 540

569

56 857 584

187

1 900 844

108

1 316 632

Lähde: TEM/ Yrtti-raportointijärjestelmä
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Kuva 48b. ELY-keskusten myöntämät TEM:n hallinnonalan yritystuet matkailun toimialan yrityksille ohjelmakaudella 06/2007–06/2014 ELY-keskuksittain.
Sarakevalinta

Yritysten
toimintaympäristön
kehittämisavustus

Työllisyysperusteiset
investoinnit

Energiatuki

Kaikki yhteensä

Myönnetty

Myönnetty

Myönnetty

Myönnetty

kpl

euro

kpl

Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus, yhteensä

0

Etelä-Savon ELYkeskus

2

350 584

1

Hämeen ELY-keskus

1

156 700

1

Kaakkois-Suomen
ELY-keskus

0

euro

kpl

euro

kpl

euro

2

61 460

18

478 330

55 000

4

111 100

81

7 858 535

100 000

5

108 190

32

1 268 784

5

95 570

59

3 498 089

Kainuun ELY-keskus

0

14

995 381

4

26 781

79

9 552 044

Keski-Suomen
ELY-keskus

0

1

100 440

4

37 030

32

2 724 506

Lapin ELY-keskus

3

21

428 950

Pirkanmaan
ELY-keskus

0

2

378 656

7

73 470

44

1 692 447

Pohjanmaan
ELY-keskus

1

28 000

6

183 437

23

714 688

Pohjois-Karjalan
ELY-keskus

2

172 100

2

196 370

3

12 700

68

2 663 695

Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus

2

209 000

2

981 836

13

136 114

106

6 122 140

Pohjois-Savon
ELY-keskus

0

2

112 000

5

49 910

56

5 209 272

Satakunnan
ELY-keskus

0

4

23 551

10

125 211

Uudenmaan
ELY-keskus

1

11 840

33

490 535

115

2 974 592

Varsinais-Suomen
ELY-keskus

3

196 030

8

121 250

38

1 448 351

Kaikki yhteensä

15

1 403 534

124

1 960 048

279 280

4

29

1 343 700

4 263 383

271 21 746 778

1 032 68 077 462

Lähde: TEM/ Yrtti-raportointijärjestelmä

Kaikkiaan matkailuyrityksille myönnettiin koko ohjelmakaudella sekä kansallista että EUosarahoitteista yritystukea TEM:n hallinnonalalla yhteensä 68,1 miljoonaa euroa. Suurin
yksittäinen tukilaji oli kehittämisavustus, joka sisältää sekä investoinnit että kehittämistoimenpiteet. Tätä kehittämisavustusta myönnettiin koko maassa lähes 570 eri matkailuhankkeeseen 56,9 miljoonalla eurolla. Pääosa tästä summasta kohdistui investointihankkeisiin.
Kehittämishankkeita oli määrällisesti vähemmän ja ne kohdistuivat pääosin yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja kansainvälistymisen edistämiseen. Yritysten tarvitsema myynnin tukeminen on kokonaan tämän tuen ulkopuolella, ja samoin markkinointitoimenpiteitä useassa maakunnassa rahoitetaan muuta kautta (mm. maakunnan liittojen yhteismarkkinointihankkeet).
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Nyt jo loppuneesta tukimuodosta, yksinyrittäjän avustuksesta, tukea myönnettiin 187
yritykselle 1,9 miljoonalla eurolla. Valmistelurahoitusta matkailuyrittäjät saivat 108 hankkeeseen 1,3 miljoonalla eurolla. Uudella, tulevalla ohjelmakaudella valmistelurahoitus omana
tukimuotonaan loppuu ja se on yhdistetty kehittämisavustukseen. Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustusta koko ohjelmakaudella matkailuun on myönnetty 15 hankkeeseen 1,4 miljoonalla eurolla. Tämä tukimuoto ei kohdistu suoraan yhdelle yritykselle, vaan
useiden yritysten tai alueen toimintaympäristön kehittämiseen. Työllisyysperusteiset investointipäätökset tehdään pääosin kunnille, ja niitä on matkailuyritysten toiminnan kehittämiseen myönnetty 29 hankkeeseen 4,3 miljoonalla eurolla. Energiatukea on myönnetty matkailuyritysten ilmasto- ja ympäristömyönteisiin mm. uusiutuvan energian, energiasäästön
tai energian käytön tehostamista edistäviin investointi- ja selvityshankkeisiin yhteensä 124
hankkeeseen 2 miljoonalla eurolla.
Eniten matkailuhankkeita on rahoitettu Lapin ELY-keskuksen alueella toimiville yrityksille, 21,7 miljoonaa euroa 271 eri yrityshankkeeseen. Toiseksi eniten matkailulle on myönnetty tukia Kainuussa (9,6 milj. €), Etelä-Savossa (7,9 milj. €), Pohjois-Pohjanmaalla (6,1
milj. €) ja Pohjois-Savossa (5,2 milj. €). Nämä kaikki alueet ovat EU-ohjelmassa harvaan
asuttuja alueita, joihin EAKR-rahoitusta on kohdistunut merkittävästi Etelä- ja Länsi-Suomea enemmän.
MMM:n hallinnonalan maaseuturahaston yritystukia myönnettiin ohjelmakaudella 2007–
2013 yhteensä vajaaseen 2 000 matkailuhankkeeseen yhteensä 53,6 miljoonaa euroa, kuten kuva 49 osoittaa. Euromääräisesti eniten matkailuhankkeisiin myönnettiin yritystukea
Etelä-Savon (8,3 milj. €), Pohjois-Savon (4,9 €), Varsinais-Suomen (4,6 milj. €) ja Pirkanmaan (4,4 milj. €) ELY-keskusalueilla.
Kuva 49. ELY-keskusten myöntämät MMM:n hallinnonalan yritystuet matkailun toimialan yrityksille ohjelmakaudella 2007–2014 ELY-keskuksittain.
kpl

€

Uudenmaan ELY-keskus

119

2 878 572

Varsinais-Suomen ELY-keskus

117

4 579 305

78

1 703 723

Hämeen ELY-keskus

Satakunnan ELY-keskus

111

2 654 544

Pirkanmaan ELY-keskus

164

4 434 352

86

1 891 543

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus

232

8 326 856

Pohjois-Savon ELY-keskus

117

4 913 591

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

126

4 183 690

Keski-Suomen ELY-keskus

157

4 107 478

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

86

3 957 240

Pohjanmaan ELY-keskus

79

1 659 258

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Kaikki yhteensä

153

3 019 407

72

1 288 320

176

3 959 010

1 873

53 556 891

Lähde: MMM/Maaseutuvirasto
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Suorien yritystukien lisäksi maaseuturahaston kautta kohdistui erilaisiin matkailun kehittämishankkeisiin vuosina 2008–2014 yhteensä 37,8 miljoonaa euroa. Kehittämishankkeiden
ELY-alueiden mukainen jakauma näkyy kuvassa 50.
Kuva 50. ELY-keskusten myöntämät MMM:n hallinnonalan kehittämishanketuet
matkailun toimialan yrityksille ohjelmakaudella 2008–2014 ELY-keskuksittain.
Myöntövuosi
ELY
01 Uudenmaan ELY-keskus

Yhteensä
Kpl

Tuki (€)

2

76 852

02 Varsinais-Suomen ELY-keskus

24

2 110 541

03 Satakunnan ELY-keskus

37

3 560 300

04 Hämeen ELY-keskus

20

4 130 561

05 Pirkanmaan ELY-keskus

23

3 840 466

06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus

35

4 346 630

07 Etelä-Savon ELY-keskus

10

1 034 398

08 Pohjois-Savon ELY-keskus

10

900 521

09 Pohjois-Karjalan ELY-keskus

12

1 505 236

10 Keski-Suomen ELY-keskus

25

2 189 475

11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

22

3 355 113

12 Pohjanmaan ELY-keskus

19

2 364 987

13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

24

2 560 029

14 Kainuun ELY-keskus

26

2 351 304

15 Lapin ELY-keskus

39

3 444 957

328

37 771 372

Kaikki yhteensä
Lähde: MMM/Maaseutuvirasto

TEM:n hallinnonalan yritystukien jakautuminen majoitus- ja ravitsemisalan yrityksille näkyy
kuvassa 51. Pääosa tuista on kohdistunut hotelleihin ja ravintoloihin, mutta kaikille toimialoille tukea on kuitenkin myönnetty. Yhteensä majoitus- ja ravitsemusalalla toimiville yrityksille on myönnetty yritystukea 33,5 miljoonaa euroa.
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Kuva 51a. ELY-keskusten myöntämät TEM:n hallinnonalan yritystuet majoitus- ja
ravitsemistoimialan yrityksille ohjelmakaudella 06/2007–06/2014.
Sarakevalinta

Yrityksen
kehittämisavustus

Yksinyrittäjän
avustus

Myönnetty
kpl

euro

Valmistelurahoitus

Myönnetty
kpl

euro

Myönnetty
kpl

euro

551 Hotellit ja vastaavat
majoitusliikkeet

83

13 146 009

1

11 700

19

256 159

552 Lomakylät, retkeilymajat yms.
majoitus

35

8 485 172

1

13 500

2

29 675

553 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja
matkailuvaunualueet

10

1 453 482

1

15 000

559 Muu majoitus

25

2 731 327

3

26 100

561 Ravintolat ja vastaava
ravitsemistoiminta

67

4 256 301

67

629 097

14

171 813

562 Ateriapalvelut ja muut
ravitsemispalvelut

10

187 292

12

115 350

1

14 502

563 Baarit ja kahvilat
Kaikki yhteensä

16

442 882

16

162 430

4

26 180

246

30 702 465

100

958 177

41

513 329

Lähde: TEM/ Yrtti-raportointijärjestelmä

Kuva 51b. ELY-keskusten myöntämät TEM:n hallinnonalan yritystuet majoitus- ja
ravitsemistoimialan yrityksille ohjelmakaudella 06/2007–06/2014.
Sarakevalinta

Työllisyysperusteiset
investoinnit

Energiatuki

Kaikki yhteensä

Myönnetty

Myönnetty

Myönnetty

kpl

euro

kpl

euro

47

734 441

151

14 203 309

552 Lomakylät, retkeilymajat yms.
majoitus

9

170 096

47

8 698 443

553 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja
matkailuvaunualueet

2

6 570

13

1 475 052

559 Muu majoitus

8

112 738

36

2 870 165

561 Ravintolat ja vastaava
ravitsemistoiminta

13

145 720

161

5 202 931

562 Ateriapalvelut ja muut
ravitsemispalvelut

6

68 460

29

385 604

36

631 492

473

33 466 996

551 Hotellit ja vastaavat
majoitusliikkeet

1

euro
55 000

kpl

563 Baarit ja kahvilat
Kaikki yhteensä

1

55 000

85

1 238 025

Lähde: TEM/ Yrtti-raportointijärjestelmä

Matkailussa, erityisesti hotellitoiminnassa ja jonkin verran ravintolapuolellakin, on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut näkyvissä liiketoiminnan irrottaminen omiksi yhtiöikseen. Kiinteistöt ovat siten myös omanaan, kiinteistöyhtiön taseessa. Kiinteistöyhtiöt tekevät kalliimmat rakennusinvestoinnit, jolloin liiketoimintayhtiöiden kannettavaksi jäävät korkeintaan kalustoinvestoinnit.
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Ohjelmapalveluiden toimialan yrityshankkeisiin on myönnetty päättyneellä ohjelmakaudella 27,5 miljoonaa euroa. Ohjelmallisia aktiviteetteja tarjoavat yritykset ovat selkeästi suurin tuensaaja (ja -hakija), koska tukea on kohdistunut tälle ryhmälle 10,8 miljoonaa
euroa. Lähes puolet ohjelmapalveluyrityksille myönnetystä tuesta on kappalemääräisesti
kohdistunut ohjelmallisten aktiviteettien kehittämiseen (esim. erilaisten ohjelmallisten safarien kehittäminen) ja investointeihin. Muun huvi- ja virkistystoimintatoimialan alle kohdentuvat mm. hiihto- ja laskettelukeskusten hankkeet, joskin niitä kohdentuu myös toimialaluokkaan 7990, kuten kuvasta 52 voi havaita.
Kuva 52a. ELY-keskusten myöntämät TEM:n hallinnonalan yritystuet ohjelmapalveluyrityksille ohjelmakaudella 06/2007-06/2014.
Sarakevalinta

Yrityksen
kehittämisavustus
Myönnetty
kpl

euro

Yksinyrittäjän
avustus

Myönnetty
kpl

euro

Valmistelurahoitus

Myönnetty
kpl

euro

Yritysten toimintaympäristön
kehittämisavustus
Myönnetty
kpl

euro

7911
Matkatoimistojen
toiminta

3

148 037

1

15 000

1

11 840

7912
Matkanjärjestäjien
toiminta

7

179 570

3

36 540

1

13 750

7990 Varauspalvelut,
matkaoppaiden
palvelut ym.

134

9 248 060

11

109 390

15

174 660

11

1 168 944

9001 Esittävät taiteet

7

129 072

1

11 380

7

89 675

9002 Esittäviä
taiteita palveleva
toiminta

27

544 719

1

11 250

6

63 928

9102 Museoiden
toiminta

1

61 250

3

391 327

9311 Urheilulaitosten
toiminta

23

1 942 877

5

50 580

5

61 570

9321 Huvi- ja
teemapuistojen
toiminta

13

1 856 149

4

50 480

9329 Muu huvi- ja
virkistystoiminta

62

8 251 746

1

11 850

9

112 003

Kaikki yhteensä

280

22 752 807

19

194 450

50

603 856

13

1 194 534

9103 Historiallisten
nähtävyyksien,
rakennusten
ja vastaavien
kohteiden toimin
9104
Kasvitieteellisten
puutarhojen,
eläintarhojen ja
luonnonpuistojen
toimint

Lähde: TEM/ Yrtti-raportointijärjestelmä
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Kuva 52b. ELY-keskusten myöntämät TEM:n hallinnonalan yritystuet ohjelmapalveluyrityksille ohjelmakaudella 06/2007-06/2014.
Sarakevalinta

Työllisyysperusteiset
investoinnit

Energiatuki

Myönnetty
kpl

euro

Myönnetty
alv.

kpl

euro

7911 Matkatoimistojen
toiminta
7912 Matkanjärjestäjien
toiminta
7990 Varauspalvelut,
matkaoppaiden palvelut ym.

1

45 000

10 350

9001 Esittävät taiteet

1

67 000

14 700

9002 Esittäviä taiteita
palveleva toiminta

1

4 560

1

4 120

9102 Museoiden toiminta

Kaikki yhteensä
Myönnetty
kpl

euro

5

174 877

11

229 860

173

10 760 964

16

311 827

35

624 017

1

61 250

9103 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja
vastaavien kohteiden toimin

3

663 350

106 630

3

769 980

9104 Kasvitieteellisten
puutarhojen, eläintarhojen ja
luonnonpuistojen toimint

19

1 714 433

243 757

22

2 349 517

9311 Urheilulaitosten
toiminta

9

109 486

42

2 164 513

9321 Huvi- ja
teemapuistojen toiminta

4

32 520

21

1 939 149

9329 Muu huvi- ja
virkistystoiminta

6

72 750

78

8 448 349

21

223 436

407

27 834 303

Kaikki yhteensä

24

2 489 783

375 437

Lähde: TEM/ Yrtti-raportointijärjestelmä

Koko menneellä ohjelmakaudella majoitus- ja ravitsemustoimialan yritykset saivat TEM:n
hallinnonalan yritystukia 49 % (33,5 milj. €), ohjelmapalvelut 40 % (27,5 milj. €) ja muut
11 % (7,10 milj. €), mikä näkyy kuvassa 53.
Kuva 53. ELY-keskusten myöntämät TEM:n hallinnonalan yritystuet matkailuklusterin yrityksille ohjelmakaudella 06/2007–06/2014.

Muut
11 %
Ohjelmapalvelut
40 %

Majoitus ja
ravitsemisala
49 %

Lähde: TEM/ Yrtti-raportointijärjestelmä
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Osa 2. Toimialan asema ja
merkitys tulevaisuudessa
6 Pk-barometri syksy 2014
Syksyllä 2014 tehdyn pk-barometrin mukaan yleisesti pk-yritysten suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on koko maassa laskenut keväästä 2014. Majoitustoiminnan ja ohjelmapalveluiden yritykset kuitenkin arvioivat suhdannenäkymät lähes samalle tasolle kuin vuoden 2013 syksylläkin.
Majoitustoiminnassa ja ohjelmapalveluissa suhdannenäkymät henkilökunnan määrän
osalta ovat koko maan ja myös muiden teollisuus- sekä palvelutoimialojen pk-yritysten näkymiä heikommat. Toisaalta ammattitaitoista työvoimaa toimialalla näyttäisi olevan saatavilla. Näissä matkailun toimialoissa uskotaan myös kaikkein yleisimmin tuotteiden ja palveluiden hintojen nousuun sekä tuotantokustannusten kasvuun. Toisaalta toimialalla uskotaan myös liikevaihdon kasvuun.
Pk-barometrin mukaan majoitustoiminnan ja ohjelmapalveluiden yrityksissä selvästi eniten kehittämistarpeita on aiempien vuosien tapaan markkinoinnissa ja myynnissä. Tarvetta
on myös henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen sekä yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.
Merkittävimpinä kehittämisen esteinä toimialan yritykset näkivät yleisen suhdanne- ja
taloustilanteen. Kustannustaso alalla on seuraavaksi merkittävin kehittämisen este, kuten
myös yritystoiminnan sääntely. Sen sijaan kilpailutilannetta ei toimialalla koeta niin merkittävänä kehittämisen esteenä kuin muilla toimialoilla, joskin se nähdään merkittävänä tekijänä. Kysynnän riittämättömyys, harmaa talous ja julkisen sektorin elinkeinotoiminnan merkitys nähdään kilpailutilanteen esteinä.
Kustannustasoon liittyvistä osatekijöistä merkittävimpinä kehittämisen esteinä toimialalla koetaan työn sivukulut ja verotus, jonka merkitys toimialalla on viime vuoteen verrattuna kasvanut selkeästi. Keskustelu edustuskulujen verovähennysoikeudesta kävi vilkkaana alkuvuodesta 2014, ja matkailuyritysten kulurakenteeseen vaikuttavat oleellisesti myös
arvonlisä- ja sähköverot. Rahoituksen hinta, rahoituksen saatavuus ja vakuuksien puute
vaikuttavat toimialan yrityksen rahoituksen saamiseen.
Majoitustoiminnan ja ohjelmapalveluiden pk-yrityksissä voimakkaasti kasvavien yritysten määrä on pienempi kuin vuosi sitten. Sen sijaan toimialan yritykset pyrkivät vahvasti säilyttämään asemiaan markkinoilla. Kasvamaan pyrkiviä yrityksiäkin kuitenkin kyselyn
mukaan on lähes yhtä paljon kuin muillakin toimialoilla.
Pk-barometrin kyselyyn vastanneet majoitus- ja ohjelmapalveluyritykset näkivät, että
parhaiten lähivuosina yrittäjyyttä edistäisivät yritystukien kohdentaminen pk-yrityksiin, työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen ja työelämän monimuotoistuminen sekä kotimarkkinoiden kilpailun esteiden purkaminen. Merkittävimpänä yrityksen kasvumahdollisuuksia
parantavana tekijänä toimialan yritykset näkivät kannustavan verotuksen, työllistämisen
helpottamisen ja yrityksen omien valmiuksien parantamisen.
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7 Matkailun nykytilan SWOT
Luonto, puhtaus ja turvallisuus ovat Suomen matkailun kehittämisen vahvuuksia. Kotimaiset matkailijat ovat matkailumme perusta, mutta kasvua haetaan kansainvälisestä matkailusta. Profiloituneiden matkailualueiden sekä vetovoimaisten matkailukeskusten palvelutarjonnalla pystytään vastaamaan kansainvälisten matkailijoiden tarpeisiin. Profiloinnin ja
kilpailijoista erottautumisen tukena ovat mm. hyvin tuotteistetut seikat, kuten muumit, joulupukki ja suomalainen design. Matkailussa huomioidaan yksilöllisyys ja erilaiset asiakasryhmät massamatkailun kehittämisen sijaan. Talven, revontulien, luonnon ja hiljaisuuden
tuotteistaminen ovat monipuolisen tuotetarjonnan lähtökohtia.
Suomen tunnettuus ja saavutettavuus ovat tällä hetkellä matkailun heikkouksia. Matkailun saavutettavuus edellyttää kattavaa, esteetöntä ja hinnaltaan kilpailukykyistä liikennejärjestelmää sekä maahan että maassa. Heikko saavutettavuus koskee myös sähköistä saavutettavuutta. Tällä hetkellä internetiä, Suomessa olemassa olevaa ICT-osaamista
ja erilaisia sovelluksia ei riittävästi hyödynnetä matkailualueiden ja -tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä. Suomen matkailun heikkoutena on myös yhteistyön puute. Matkailun
kehittämisen ehtona on myös alaa tukeva lainsäädäntö sekä oikeanlainen veropolitiikka.
Matkailun tilastoinnin hajanaisuus ja puutteellisuus ovat este toimialan vaikuttavuuden arvioinnille ja vertailulle suhteessa muihin toimialoihin.
Suomen matkailun mahdollisuuksia ovat erilaiset tapahtumat ja tuotteet, jotka palvelevat uutta luksusta etsiviä kuluttajia. Osallistava, esteettinen ja yksilöllinen tuote kiinnostaa
yhä useampaa. Tarinoiden ja aitouden hyödyntäminen matkailutarjonnan kehittämisessä
tarjoaa mahdollisuuden erottaa suomalaiset matkailutuotteet kilpailijoista, ja samalla voidaan vastata yksilöllisiä ja autenttisia matkakokemuksia hakevien asiakkaiden tarpeisiin.
Puhtaan ilman, rauhallisuuden, luonnon, veden ja ruuan perässä matkustaminen ovat tulevaisuuden matkustusmotiiveja.
Uhkana voidaan nähdä luonnon puhtauden ja koskemattomuuden menetys. Erilaiset
luonnonilmiöt ja ympäristökatastrofit voivat aiheuttaa pitkäkestoisia vahinkoja sekä ympäristöön että kohteen imagoon. Kaivosten ja matkailun yhdistäminen läheisille alueille on
yksi tulevaisuuden haasteista. Myös matkailualan hintakilpailukyvyn lasku sekä infrastruktuurin uudistumattomuus ovat vakavia uhkia Suomen matkailun kehittämiselle.
TEM:n työstämän matkailun kärkihankeprosessin työpajoissa, kyselyssä ja erilaisissa
matkailututkimuksissa esille nousseet Suomen matkailun heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat on koottu kuvaan 54. Asiat ovat tärkeitä matkailun kehittämistä varten, joskaan lista ei ole täysin tyhjentävä.
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Kuva 54. Suomen matkailun SWOT.
Vahvuudet

Heikkoudet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monipuolinen tuotetarjonta
Puhdas luonto, ilma, vesi ja ruoka
Luonnossa toteutettavat aktiviteetit
Lumiosaaminen ja revontulet
Vastakohta massamatkailulle
Hiljaisuus, ruuhkattomuus
Siisteys
Joulupukki, muumit, design
Suomalaisen kulttuurin omintakeisuus
Vahvat ja monipuoliset kansainvälisen tason
matkailukeskukset
Koulutus, osaava työvoima
Yrittäjyyttä tukevat toimenpiteet ja palvelut,
yritys- ja hanketukipaletti ja neuvonta
Kansallisten teemapohjaisten katto-ohjelmien
toimintamalli
Toimiva infrastruktuuri sekä muut palvelut
Teknologiaosaaminen
Kokonaisturvallisuus – valtiosta kuluttajaan
Korkea elintaso ja elämisen laatu
Vahvat kotimaan markkinat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mahdollisuudet

Uhat

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arvot – back to basics -vastareaktiot
Kulttuurimatkailu, suomalaiset tarinat
Puhdas, terveellinen, laadukas ruoka
Luonto hyvinvointimatkailun perustana
Rinnakkaisalojen ja rajapintojen yhteistyö
Profiloidut korkeakatteiset laatutuotteet
Säästä riippumattomat matkailupalvelut
Kauttakulku (stop-over) matkailu
Uudet kasvavat kohderyhmät: Venäjä ja Aasia,
seniorit
Uusi luksus
Esteettömyys
Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa ja
muun ICT:n hyödyntäminen – uudet ulottuvuudet
Ilmastonmuutos vs. Keski- ja Etelä-Eurooppa
Ekologiset ratkaisut
Suomen uutuusarvo monilla markkinoilla
Helsingin säilyttäminen kilpailukykyisenä
lentohubina
Uusien joustavien työaikajärjestelmien luominen
Elinkeinoa tukeva tutkimustoiminta
Finpro-uudistus
Arktinen, Pohjoismaiden, Itämeren ja Euroopan
matkailuyhteistyö (kiertomatkat, markkinointi
kaukomailla)

Lähde: Suomen matkailun tulevaisuuden tiekartta 2025, TEM.
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Matkailua elinkeinona ei oteta vakavasti
Suomen tunnettuus ja saavutettavuus
Verkostoituminen ja yhteistyö
Luonnon tärkeyttä matkailulle ei ole sisäistetty
Toimialan pirstaleisuus
-- Liiketoimintaosaaminen ja vaihteleva laatutaso
-- Sähköisen liiketoiminnan hyödyntäminen
-- Pitkän tähtäimen strategisen suunnittelun puute
-- Riskinoton ja priorisointien puute
Matkailutilastoinnin puutteellisuus
Matkailuinnovaatioiden vähäisyys
Vähäiset ulkopuoliset investoinnit
Myynti, tuotetarjonnan löydettävyys
Tieverkon ja muun infran kuten majoituksen
rapistuminen
Matkailua tukematon lainsäädäntö, kaavoitus
Kulurakenne, pienet marginaalit, kannattavuus,
verotus
Hintataso
Sesonkityö ja kausityöläisyys, sesonkien vaihtelut
Viisumien saanti ja rajainfrastruktuuri
Oppilaitosten loma-ajat vrt. EU-maat
Yrittäjien ikääntyminen
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Odotettua nopeampi ilmastonmuutos –
hiilijalanjälki
Itämeren tilan heikkeneminen
Maailmantalouden pitkä taantuma
Globaali kilpailu kiristyy – talouden
laskusuhdanteet
Hintakilpailukyvyn lasku
Kulutusverojen nousu
Polttoaineen hinnannousu
Venäläisten matkustuksen väheneminen
vs. liikavenäläistyminen
Kiristyvä kilpailu vapaa-ajasta
Lentoliikenteen rakenteelliset muutokset
Harmaa talous etenkin ravintola-alalla
Suomen turvallisuuden heikkeneminen
Työvoiman saanti ikäluokkien pienentyessä
Rikollisuus
Ulkomaalaisilla Suomesta kallis mielikuva

8 Ennakoitavissa olevia muutoksia ja
trendejä
Matkailijoiden ostoprosessin monimutkaistuminen näkyy monien erilaisten käyttäytymistrendien myötä. Tässä on nostettu esille muutama jo pidempään käyttäytymiseen vaikuttanut ilmiö. Yhteistä kaikille ilmiöille on muutoksen nopeus.

8.1 Kuluttajan käyttäytymisen muutokset
Jakamistalouden nopea yleistyminen on tehnyt monista matkailupalveluista valtavirtaa myös
varttuneempien matkailijoiden keskuudessa. Erilaiset kotimajoituspalvelut tai paikallisten
ihmisten tarjoamat opaspalvelut eivät puhuttele ainoastaan nuoria matkailijoita, vaan niiden kiinnostavuus kasvaa yleensä matkailukokemuksen myötä. Maailmalla on yhä enemmän matkailijoita, joille matkailu on ”ympärivuotinen harrastus”. Heidän on vaikea löytää
enää perusmatkailutarjonnasta uusia elämyksiä ja siksi niitä etsitään vaihtoehtoisista palveluista. Yritysten onkin syytä miettiä, millä tavalla ne voivat vastata asiakkaittensa odotuksiin uusista ja ainutlaatuisista elämyksistä.
Elämyshakuisuus näkyy toisaalta myöskin yksilöllisyyden korostumisessa. Perustasoinen ketjuhotellimajoitus ei todennäköisesti tyydytä matkailijaa, joka on edellisillä matkoillaan yöpynyt esim. puuhun rakennetussa majassa tai kaupungin torilla patsaan ympärille
rakennetussa hotellihuoneessa. Yksittäisen matkailijankin tarpeet tosin vaihtelevat suuresti matkasta riippuen. Lyhytkestoisella työmatkalla tarpeet ovat täysin toisenlaiset kuin ystäväporukan kanssa vuosia suunnitellulla seikkailulomalla. Yritysten on tehtävä päätös, mille
asiakassegmentille se tuotteensa ja palvelunsa kehittää, mutta samaan aikaan oltava valmis muokkaamaan tarjontaansa yksilöllisten toivomusten mukaisesti.
Tulevaisuudessa matkailun toimialalla joudutaan miettimään asiakkaiden tarpeita iän
mukaan. Vuosina 1964–1979 syntyneitä ikäluokkia kuvataan usein X-sukupolvena. X-sukupolvea pidetään ensimmäisenä postmodernina sukupolvena, jonka elämää leimaa pessimismi ja epäluottamus tulevaisuuteen.
Y-sukupolvi puolestaan on 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntynyt sukupolvi, jota kutsutaan myös nettisukupolveksi. Y-sukupolvelle sanotaan olevan ominaista vapaamielisyys ja kasvaminen uuden viestintätekniikan mukana. Y-sukupolvi kyseenalaistaa X-sukupolven elämänarvot ja on kasvanut tietokoneiden kehityksen kanssa samaa tahtia. Y-sukupolven edustajat toteuttavat suuren osan viestinnästään kansainvälisessä tietoverkostossa, jossa pikaviestit ovat kehittyneet juuri Y-sukupolven tarpeisiin ja niitä
sovelletaan aktiivisesti.
Z-sukupolveksi kutsutaan 1990-luvun puolivälin jälkeen ja 2000-vuosituhannen alussa
syntynyttä sukupolvea. Sukupolven arvioidaan eroavan merkittävästi aikaisemmista X- ja
Y-ikäluokista etenkin suhtautumisessa elektroniikkaan. Z-sukupolveen kuuluvat ovat syntyneet maailmaan, jossa elektroniikka on kaikkialla. He käyttävät sitä rutiininomaisesti ja heitä on vaikea yllättää uusilla innovaatioilla. Z-sukupolvi on kansainvälisen tietoverkon kaut-
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ta yhteyksissä ihmisiin ympäri maailmaa nuorempina kuin aikaisemmat sukupolvet, minkä
seurauksena myös monikielisyys lisääntyy.
Teknologian kehittymisen myötä sähköisten myynti- ja markkinointikanavien käyttö lisääntyy, mikä luo matkailuelinkeinon saavutettavuudelle ja asiakaspalvelulle uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Globaalilla tasolla teknologiset ratkaisut tarjoavat välineitä liikenneratkaisujen monipuolistamiseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä uudenlaisten matkailutuotteiden innovatiiviseen kehittämiseen esimerkiksi laajennetun todellisuuden avulla. Tulevaisuudessa erilaiset kestävään kehitykseen ja vähähiilisyyteen tai niiden hyödyntämiseen pohjautuvat matkailupalvelut tulevat nousemaan asiakkaiden arvojen muutosten myötä.
Erilaiset mobiili- ja älysovellukset mahdollistavat matkakokemusten reaaliaikaisen ja
laajalle ulottuvan jakamisen, mikä on välttämätöntä huomioida yrityskohtaisesti matkailupalveluiden ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Sähköisten myynti- ja markkinointikanavien käyttö tulee parantamaan yritysten kilpailukykyä oleellisesti.
Megatrendien vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen ja matkailuun näkyy kuvassa 55.
Kuva 55. Megatrendien vaikutus matkailuun.
Näkökulma

Megatrendit

Vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen

Vaikutus kansainväliseen matkailuun

Vaikutus Suomen
matkailualaan

Poliittinen

Globalisaatio

Yksilön rooli
päätöksenteossa
Kuluttaminen
globaalisti
Matkakohteen
turvallisuuden
arviointi
Yksilön
tunnistettavuus

Markkinoiden liikkuvuus ja
rajoitusten poisto
Kilpailu työvoimasta kasvaa
Matkailu ja
suvaitsevaisuuden kasvu
Kohteiden
turvallisuusmielikuvat, imago
ja toimenpiteet
EU:n rooli
matkailutoiminnassa
Pohjoisten alueiden
vetovoiman kasvu

Työntekijöiden koulutuksen,
osaamisen ja liikkuvuuden
esteet / mahdollisuudet
Kilpailukyvyn
turvaaminen
Suomi osa globaalia
kokonaisuutta
Kuluttajasuoja,
Läpinäkyvyys yritysten
toiminnassa
Turvallisuussuunnittelu;
yritykset ja kansallinen taso
Viisumivapauskokeilut
Yhteistyön merkitys
kehittämisessä korostuu
Arktinen matkailu-osaaminen
kehittyy

Uudet kuluttajaryhmät ja lisää
maksukykyisiä
asiakkaita
Epävarmuuden
heijastuminen
kuluttamiseen
Muutokset kuluttamisessa;
enemmän vähemmällä

Matkailun lähtöalueiden
painopiste muuttuu
Pohjoisen vauraus
Taloudellinen painopiste
lännestä itään, BRICS-maat
Uusi keskiluokka
Talouden heilahtelu ja
syklien nopeutuminen
Kuluttajien ominaispiirteet ja
tarpeet
Afrikka lähtö- ja kohdealueena
Lyhytlomat

Uusien kuluttajaryhmien
huomioiminen
tuotteistamisessa, valinnat
Hintakilpailukyvyn
säilyttäminen
Venäläiset asiakkaat

Sosiaalinen,
yhteisöllinen ja halpa
vieraanvaraisuus
Yksilöllisyys, DIY
Työn ja vapaa-ajan rytmin
vaihtelut tekevät kuluttajan
käytöksestä ennakoimatonta
Jakamistalous

Esteettömyyden merkitys
Suvaitsevaisuus
Uudet asiakasryhmät
Usean sukupolven yhteiset
matkat
Seniorimatkailu
Naisten matkailu
Muslimimatkailijat

Eläkeläiset; matkailu-yrittäjiä
vai matkailijoita
Suomen imago; eettinen,
suvaitsevainen ja
turvallinen matkakohde
Etätyön mahdollisuudet
Laajentunut perhekäsitys;
uudet majoitusratkaisut
Matkailun rooli hyvinvointivaltion kehittäjänä

Vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen

Vaikutus kansainväliseen matkailuun

Vaikutus Suomen
matkailualaan

Turvattomuus

Pohjoisten
alueiden
merkitys
Taloudellinen

Vaurauden
jakaantuminen

Taloudellinen
epävarmuus

Yhteiskunnallinen

Työelämän
muutokset

Ikääntyminen

Arvomaailman
muutos
Näkökulma
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Teknologinen

Ympäristöteknologia +
biotalous

Tietotekniikka

Sähköisten myynti- ja
markkinointikanavien käyttö
Kokemusten
reaaliaikainen
jakaminen
Y-sukupolvi
aktiivisena toimijana

Uudet energiaratkaisut ja
energiasäästö
Biopolttoaineet
Automatisoituminen
Matkailun ja kohteiden
sähköinen saavutettavuus
Laajennettu todellisuus
tuotteissa
Uudet liikenneratkaisut,
liikkuminen helpottuu

Päästöjen rajoitus ja
kalustouusinnat
Suomen ja suomalaisten
tuotteiden oltava entistä
paremmin näkyvillä
verkossa
Teknologian
hyödyntäminen
tuotekehityksessä
Haasteet asiakas-palvelussa;
verkko vs. face-to-face

Kuluttajat
ympäristötietoisia
Yritysten vastuu ohjata
kuluttajia kestäviin valintoihin
Paikallisten ja kausituotteiden
suosiminen
Lakien ja säädösten
vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen

Matkailualueiden
painopisteiden muutos
Luonnonkatastrofit uhka lähtöja kohdealueille
Energian kallistuminen
ja hintojen nousu (esim.
lentoliikenne)
Uudet kulkureitit
pohjoisilla alueilla
Lähimatkailun
arvostuksen nousu

Ympäristö-sertifikaatit ja
tuotteiden läpinäkyvyys
Kotimaan matkailun asema
säilyy
Puhtaan ruuan, veden ja ilman
tuotteistaminen
Suomi houkutteleva
matkakohde lumivarmuuden
takia
Ympäristötietoinen
kehittäminen
Pohjoisen lumivarmuus
Jokamiehenoikeuksien
hyödyntäminen kaupallisessa
toiminnassa

Robotiikka
Ympäristöllinen

Ilmastonmuutos

Luonnon
resurssien
niukkeneminen

Pohjoisten
alueiden
merkitys

Lähde: Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät. TEM raportteja 4/2014.

8.2 Jakamistalous muuttaa matkailua
Jakamistaloudesta kirjoitetaan ja puhutaan paljon. Jakamistalous on yhteisöllisten toimintatapojen ja nykyteknologian mahdollistamien yhteydenpitomuotojen yhdistelmä. Se on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista aloista, koska kasvaa peräti 25 prosentin vuosivauhdilla. Jakamistalouden arvon arvioidaan saavuttavan sadan miljardin euron rajan ensi vuosikymmenellä. Uusi teknologia on tehnyt voimavarojemme jakamisesta tehokasta ja hallittavaa myös globaalisti. Jakamistalous luo uutta tarjontaa ja olemassa olevat sovellukset ovat vasta alkua muutokselle. Alalla toimii valtavasti start up -yrityksiä, joista osa on jo
suuriakin. Jakamistalouden keskiössä ovat ihmiset: yksilöt, organisaatiot ja yhteisöt toimivat aktiivisina tuottajina. Palvelujen ja tuotteiden arvo nähdään muunakin kuin taloudellisena hyötynä. Voimavarojen oikealla kohdentamisella ja käytöllä pyritään niiden tasa-arvoisempaan jakaantumiseen ja mahdollisimman laajalle levittyvään hyötyyn. Kestävyys ja
yhteisöllisyys ovat tärkeitä näkökulmia jakamistaloudessa. Myös tietoa ja osaamista jaetaan avoimesti. Jakamistalous on ennen kaikkea tulevaisuuteen tähtäävä ilmiö, jossa painottuu pitkän tähtäimen visio. Suomessa muun muassa yhteiskäyttöpalvelujen leviäminen
on ollut hidasta verrattuna muuhun Eurooppaan.
Jakamistalouden vaikutukset matkailualalle ovat ja tulevat tulevaisuudessa olemaan
merkittäviä. Suurimmat muutokset liittyvät kulutustottumuksiin eli siihen, kuka matkustaa,
paljonko rahaa käytetään matkalla, mitä matkalla tehdään ja miten matkustetaan. Jakamistalous mahdollistaa matkailua myös niille, joilla ei ole ehkä aikaisemmin taloudellisesta tai
muusta syystä ollut mahdollisuutta matkustaa. Myös matkailun liiketoiminta saa uusia näkökulmia. Esimerkiksi perinteisten majoitusliikkeiden rinnalle tulee uusia jakamistaloudesta toimintaperiaatteensa ammentavia yrityksiä. Pidemmällä aikavälillä jakamistaloudella voi
olla kestäviä vaikutuksia kulutustottumuksiin ja totuttuihin ajattelumalleihin omistajuudesta.
Jakamistalous matkailun näkökulmasta vastaa muun muassa matkailijoiden tarpeeseen tu-
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tustua suomalaiseen elämäntapaan ja omaperäiseen kulttuurimme tarjoamalla esimerkiksi mahdollisuuden iltapäiväkahvihetkeen suomalaisessa kodissa tai majoituksen kotona.
Jakamistalouden menestyneimmät yritykset, kuten Airbnb ja Uber, kilpailevat jo markkinaosuuksista ns. perinteisten majoitus- ja kuljetusalan yritysten kanssa. Matkailun yritysten haasteena onkin vastata ja valmistautua muutokseen. Uudistumisessa tarvitaan aidosti uutta ajattelutapaa ja avoimuutta. Myös hallinnollisesta ja lainsäädännöllisestä näkökulmasta muutoksen ennakointi ja huomioonottaminen takaavat yhtäläiset markkinat kaikille.

8.3 Sähköinen liiketoiminta
TouNet-hanke on Uudenmaan liiton rahoittamana tutkinut vuonna 2014 sähköistä liiketoimintaa. Sähköinen kaupankäynti on mullistanut liiketoimintamalleja viimeisten vuosien aikana. Enää ei riitä, että yrityksellä on nettisivut kunnossa ja että sieltä löytyvät yritysten
palvelut, hinnat ja yhteystiedot. Matkailijoiden verkkokäyttäytyminen on muuttunut varsin
voimakkaasti. Matkailijoiden ulottuvilla on valtava valikoima tuotteita ja palveluita, joista
on helppo hankkia tietoja. Matkailijat haluavat myös kokeilla ja löytää uutta. Digitaalisessa
maailmassa se on helpompaa kuin ennen. Yhteisölliset verkkopalvelut mahdollistavat omien kokemusten tehokkaan jakamisen ja muiden kokemukset – hyvät ja huonot – vaikuttavat voimakkaasti ostokäyttäytymiseen. Myös kaikkialla läsnä oleva verkko ja monipuoliset
päätelaitteet lisäävät digitaalisten palveluiden käyttöä ja muuttavat osaltaan ostokäyttäytymistä. Heräteostoksiakin on entistä helpompi tehdä.
Valtavasti laajentunut valikoima ja kansainvälinen toimintakenttä tuovat pienillekin yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia menestyä tuotteiden ja palveluiden myynnissä. Matkailijoiden aiempaa suurempi liikkuvuus yhdistettynä sähköisten palveluiden kehittymiseen
tuovat kasvumahdollisuuksia matkailutoimijoille. Mobiilin tietojenkäsittelyn ansiosta on entistä helpompaa tavoittaa myös jo matkalla olevia asiakkaita. Matkavarausjärjestelmien ja
sosiaalisen median sovellusten lisäksi matkalla käytettävät paikkatietoihin perustuvat mobiilipalvelut ovat tulleet jäädäkseen. Sovellukset kehittyvät vauhdilla. Tavallisesta poikkeavat älypuhelinsovellukset voivat palvella pienempää, valikoitua joukkoa, joka haluaa yksilöllisiä palveluita.
Mahdollisuuksien lisäksi yrittäjien on kuitenkin uudistuttava. Palveluiden myyjien täytyy hyödyntää digitaalisia palveluita aktiivisesti pysyäkseen mukana kilpailussa. Kasvava
valikoima ja monipuoliset palvelut lisäävät kuluttajalle tarjolla olevan informaation määrää.
Informaation runsaus aiheuttaa myös haasteita, sillä kuluttajien huomio hajaantuu ja viestin perille saaminen on epävarmaa. Yksittäiset kuluttajat käyttävät hyväkseen erilaisia palveluita, jotka suodattavat ja lajittelevat tietoa heidän puolestaan. Verkkotoimijat muodostavatkin yhä suurempia kokonaisuuksia, joissa erilaiset palvelut vaihtavat tietoa keskenään
ja integroivat palveluita hankkimalla tällä tavalla synergiaetuja.

8.3.1 Suomalaisten matkailuyritysten verkkomyynnin nykytila
Vaikka verkkokaupan rooli tuotteiden myynnissä on kasvanut valtavasti, eivät suomalaiset
matkailuyrittäjät ole panostaneet verkkomyyntiin riittävästi. Suomalaiset matkailun verkko-
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kaupat – nykytila ja tarjonta -selvityksen (Mikkonen & Pesonen 2012) mukaan suuri osa
matkailupalveluiden tai majoituksen tarjoajista ei vielä ole mukana verkkokaupassa ja matkailupalveluiden verkkomyynti on majoituspainotteista. Selvityksen mukaan 40 % Suomen
majoitusyrityksistä on mukana verkkokaupassa, mutta moni yritys hyödyntää ainoastaan
varausmahdollisuutta. Majoituspalveluista tavallisin on booking.comin verkkokauppa ja
yleisesti käytössä on Hotelzon-varausjärjestelmä. Edelleen suurella osalla suomalaisista
majoitusyrityksistä on kotisivuillaan vain yhteydenottolomake tai yhteystiedot varauksentekoa tai tiedustelua varten.
Majoituksen myymiseen ja välittämiseen verkossa on olemassa varsin suuri määrä matkailun verkkopalveluita. Yritysten ei kannatakaan lähteä kilpailemaan olemassa olevien palveluiden kanssa vaan ennen kaikkea miettiä, miten saisi omat palvelunsa mukaan matkailijoiden jo käyttämiin verkkopalveluihin. Matkailun verkkopalveluiden erinomainen näkyvyys
netin hakutuloksissa generoi jatkuvasti uusia hakutuloksia ja käyttäjiä palveluille. Hakiessaan majoitusta verkosta matkailija törmää väistämättä palveluihin kuten booking.com, tripadvisor.com tai hotels.com. Erityisesti kansainvälistä näkyvyyttä hakevien suomalaisten
matkailuyrittäjien kannattaakin miettiä, mihin palveluihin listautuminen tuo omille sivuille
eniten potentiaalista ja erityisesti kauppaan johtavaa liikennettä.
Myös matkailupalveluita myydään runsaasti verkon kautta, ja niille on kehitetty lukuisia
sovelluksia ja verkkosivuja eri tarkoituksia varten. Palveluiden myynnissä hajontaa on paljon ja on vaikea ennustaa, mikä palvelu milloinkin menee läpi matkailijoiden keskuudessa.
Kyse on pitkälti markkinointipanostuksista ja suosittelun voimasta. Uudet palvelut pohjautuvat ihmisten muuttuneisiin tarpeisiin ja tapoihin matkustaa. Esimerkiksi Couchsurfing.orgin ja Airbnb.comin tyyppiset vaihtoehtoiset kotimajoituspalvelut eroavat perinteisestä hotellimajoituksesta. ”Rent a Local Friend” -sivusto tuo vaihtoehdon opastetuille kierroksille
ja kokemuksille.
Sosiaalinen media tarjoaa yritykselle vuorovaikutteisen palvelukanavan ja väylän asiakassuhteen kehittämiselle. Sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen vaatii kuitenkin henkilöresursseja ja asiakaspalveluasennetta. Yritysten kannattaakin suhtautua sosiaaliseen mediaan nimenomaan henkilökohtaisena palvelukanavana, jonka kautta asiakkaiden kanssa voi keskustella, saada ja antaa palautetta ja suosituksia, kiittää sekä ohjata eteenpäin.
Suomalaisilla olisi mahdollisuus näyttää osaamisensa ja yllättää Suomeen saapuvat
matkailijat. Yhdistämällä tietoteknisen osaamisen ja matkailualan asiantuntemuksen Suomesta voisi tulla edelläkävijä. Teknologia voi viedä matkailukokemuksen aivan uudelle tasolle. Matkailualalla tarvitaankin tiiviimpää yhteistyötä matkailuyritysten ja sovelluskehittäjien kanssa. Teknologian on kuitenkin toimittava moitteettomasti, jos tuotetaan jotakin teknistä palvelua, koska muuten palvelua ei käytä kukaan.

8.4 Julkisen vallan rooli matkailun kehityksessä
Julkisen sektorin tehtävänä on luoda kasvua tukeva toimintaympäristö varmistamalla sopivien yrityspalveluiden olemassaolo sekä määrittelemällä yrityksille myönnettävää rahoitusta ja toimintaympäristöä tukeva lainsäädäntö. Julkinen sektori tukee alan kasvua rahoittamalla matkailualueiden infrastruktuuri-investointeja (mm. liikenneyhteydet, vesi- ja viemä-

TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

65

rijärjestelmät, tiet, energiatehokkuuden edistäminen sekä kansallispuistojen ja reittien ylläpito). Lisäksi se tukee Suomi-matkailumaakuvan markkinointia sekä tutkimus-, kehitysja innovaatiotoimintaa. Julkinen sektori edistää pitkäjänteistä ja systemaattista kehittämisyhteistyötä eri tasoilla kasvun takaamiseksi.
Julkisen sektorin roolissa korostuu aikaisempaa vahvemmin poikkihallinnollisuus ja asioiden tarkastelu useista eri näkökulmista. Myös osaamisen kehittämisen näkökulmat ovat
matkailun toimialalla keskeisiä. Tärkeää on hyödyntää työelämälähtöisiä osaamisen kehittämisen malleja yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä. Työelämän laadun kehittämiseen
liittyvät yrityskohtaiset toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä, ja niitä on myös mahdollista edistää julkisen sektorin hankerahoituksella.
Osaavan työvoiman saatavuus edellyttää yhteisiä ponnistuksia alan yrityksiltä, henkilöstöpalveluyrityksiltä ja työvoimapalveluilta. Matkailu muiden toimialojen ohella tarvitsee
sekä alan imagon kohottamista että alueellisen liikkuvuuden lisäämistä entisestään.
Suomen matkailun tulevaisuuden tiekartassa 2025 on määritelty strategiset tavoitteet
sekä julkisen rahoituksen kohdentaminen näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Painopisteet tukevat erityisesti matkailukeskusten, matkailuteemojen ja yritysverkostojen kehittämistä sekä matkailun rajapinnoilla toimivien alojen yhteistyössä syntyvien lisäarvopalveluiden edistämistä. Lisäksi matkailumarkkinoinnin viestinnän terävöittäminen sekä myynnin ja näkyvyyden lisääminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.
ELY-keskuksilla on käytettävissään monenlaisia rahoitusvälineitä yritysten palvelutarpeeseen vastaamiseen. Oleellista on ensin TEM-konsernin ja alueellisten seututoimijoiden
verkostoyhteistyönä määritellä asiakkaan palvelutarve. Palvelutarpeen määrittelyn jälkeen
rakennetaan asiakkaalle palvelupolku yrityksen kasvun ja kehittymisen apuvälineeksi. Myös
maakunnan liittojen hanketoiminnalla voidaan rakentaa matkailukeskuksille ja -keskittymille toimivia ratkaisuja yritysten liiketoiminnan kasvua vauhdittamaan.
Matkailuyritykset voivat toimialansa puolesta saada julkista rahoitusta yrityshankkeisiinsa. Matkailussa, kuten muillakaan toimialoilla, tukea ei voida myöntää, mikäli tuen voidaan
arvioida vääristävän kilpailua ja saattavan muut saman toimialan yritykset eriarvoiseen asemaan. Julkisen rahoituksen myöntäminen onkin aina harkinnanvaraista ja ELY-keskukset
voivat itse linjata rahoitustaan mm. kilpailutilanteen ja myönnettävien määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on kuitenkin mahdollisimman suuri vaikuttavuus tuen myöntämisen avulla.
Lähtökohtaisesti suoria yritysten hankkeita voidaan rahoittaa, mikäli hankkeen avulla
on mahdollista saada uutta kansainvälistä kysyntää matkailukeskukseen tai -keskittymään,
jossa yritys sijaitsee. Näin ajatellen uusi kysyntä on sellaista, jota ei Suomessa ennestään
ole: esimerkiksi jos saadaan jostain maasta kokonaan uusia asiakasryhmiä tai tarjotaan
pienelle segmentille sellaista palvelua, jota maassamme ei entuudestaan ole.
Toinen näkökulma matkailun yritystukien kohdentamisessa on matkailukeskuksen tai
-keskittymän palvelutarjonnan monipuolistaminen yrityksen hankkeen avulla. Nykypäivän
matkailijat haluavat entistä enemmän tekemistä, kokemista ja näkemistä. Uuden tarjonnan
erilaisten palveluiden muodossa on pääsääntöisesti tuettavaa toimintaa.
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9 Tulevaisuuden potentiaali ja siihen
vaikuttavat ilmiöt
9.1 Seniorimatkailijat
Ikääntyvän väestön osuus maailmassa on kasvamassa. Keskimääräisen eliniän pidennyttyä ja terveydentilan parannuttua senioriväestö jaksaa matkustaa ja nauttia elämästään
kauemmin ja enemmän kuin ennen. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan suomalaisten yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 18 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Euroopan unionissa 55–80-vuotiaita on yli 128
miljoonaa eli noin 25 prosenttia väestöstä. Teollistuneiden valtioiden seniorimatkailijat (ikäryhmä 55+) on kasvava ja heterogeeninen joukko, jonka erilaisten tarpeiden tunnistaminen
on avainkysymys. USA:ssa ja Saksassa jo kolmannes väestöstä kuuluu tähän ryhmään,
ja Japanissa lähes 40 prosenttia kuluttajista on syntynyt vuosina 1946–1964 (kuva 56).
Kuva 56. Seniorimatkailijoiden määrien kasvu maailmassa.

Vuosien 1946 – 1964 välillä syntyneet edustavat
n. 1/3 USA:n väestöstä ja he kuluttavat eniten
kaikista väestöryhmistä.*

Japanissa 39 % kuluttajista
(15 70 vuotiaat)
(15-70
ti t) on syntynyt
t
t
1946-1964 (v. 2010)
Eurostatin tilastojen mukaan keskimäärin
0 % EU:n
U väestöstä
äestöstä vuonna
uo a 2010
0 0o
on sy
syntynyt
ty yt
20
vuosina 1946 - 1960.*
Saksassa 30% väestöstä on syntynyt vuosina 1946
- 1964. Yli 50 – vuotiaat kuluttavat joka toisen euron
Saksassa. *

*Eurostat, Target Marketing Magazine, Seeking Alpha, Study „Wirtschaftsfaktor Alter“,

Lähde: Eurostat, Target Marketing Magazine, Seeking Alpha, Study ja Wirtschaftsfaktor Alter.

Pääjako voidaan tehdä työelämässä vielä oleviin ja niihin, jotka viettävät eläkepäiviään.
Monet eläkkeelle siirtyvät ihmiset ovat työssään tai lomillaan matkustelleet jo ympäri maailmaa ja hakevat nyt aivan omantyyppisiä kokemuksia. Eläkkeellä olevilla on aikaa ja halua matkustaa. He matkustavat ja kuluttavat matkoillaan enemmän kuin työssäkäyvä keskivertoeurooppalainen. He voivat helpommin matkustaa sesonkien ulkopuolella, kunhan
palvelut ovat kunnossa. Seniorit eivät halua tulla eritellyksi muusta väestöstä ikänsä pe-
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rusteella vaan haluavat olla edelleen samalla tavalla osa muuta väestöä kuin ennen ikääntymistään, vaikka heillä tuleekin olemaan erilaisia erityistarpeita aikaisempaan verrattuna.
Kohderyhmä on hyvin heterogeeninen niin kuin mikä tahansa ikäryhmä. Senioreilla
on yhteisiäkin taustatekijöitä. Ryhmää yhdistävät luonnon ja ekologisten arvojen kunnioittaminen ja autenttisuuden tavoittelu. Hyvinvointi, itsensä kehittäminen, mukavuus, valinnan mahdollisuus ja nuorekkuus ovat tämän ryhmän arvomaailmaa kuvaavia avainsanoja.
Tämä sukupolvi loi yksilöllisyyden megatrendin. Varakkaat seniorimatkailijat haluavat täysihoidolla varusteltuja seikkailuja. He haluavat helppoutta ja hermolepoa. Kyseessä ei ole
yksi segmentti, vaan rikas ja värikäs joukko eriävine tarpeineen. Ikääntyessä tapahtuu kuitenkin niin psykologisia, sosiologisia kuin biologisiakin muutoksia, jotka vaikuttavat myös
matkustuskäyttäytymiseen ja matkakohteilta odotettaviin vaatimuksiin.
Suomeen saapuvat seniorimatkailijat ovat hyväkuntoisia, suhteellisen varakkaita ja heillä
on takanaan paljon matkakokemusta. He toivovat matkakohteilta entistä enemmän turvallisuutta, laadukkuutta ja helppoutta kuten esteettömyyttä. Yksinmatkustavat on vielä suhteellisen huonosti huomioitu esim. matkailupalvelujen hinnoittelussa. Matkakumppania, jonka
kanssa jakaa kokemukset, on entistä vaikeampi löytää. Moderneissa humanisteissa heitä
löytyy hyvin, erityisesti kulttuurifaneissa. Kohderyhmä sopii Suomelle myös tarjontamme
puolesta -hyvinvoinnista luontoon. Sosiaalista mediaa käyttävät seniori-ikäiset jakavat kokemuksiaan ja suosittelevat uusia kohteita samanhenkisille kontakteilleen. Tälle kasvavalle kohderyhmälle räätälöidyille palveluille on kysyntää. Markkinointia ei tule tehdä vanhusten kuvilla vaan lukuisten alakohderyhmien tarpeet on ensin ymmärrettävä. Mahdollisuudet suomalaisyrityksille ovat moninaiset. Käsillä tekeminen, erilaiset kurssit sekä Suomen
luonnosta ammennettu hyvinvointi ja aktiiviseen lomanviettoon liittyvät palvelut kiinnostavat.

9.2 Hyvinvointimatkailu
Kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin on kasvanut parempien elinolosuhteiden myötä kaikkialla maailmassa. Etenkin vauraissa kehittyneissä maissa terveys- ja hyvinvointipalveluiden ympärille on kehittynyt monimuotoista liiketoimintaa niin, että koko sektorin markkinaarvon arvellaan liikkuvan jo noin kahden triljoonan dollarin suuruusluokassa globaalisti. Ihmiset haluavat kuluttavan arkielämän vastapainoksi huolehtia hyvinvoinnistaan ja edistää
arjessa jaksamista myös lomalla ollessaan. Lisäksi väestön ikääntyminen tukee vahvasti hyvinvointitrendiä, joten niin kysynnän kuin tarjonnankin odotetaan jatkavan voimakasta kasvuaan.
Green care on luontoon ja ympäristöön tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisten
hyvinvointia ja elämänlaatua. Green care –termi onkin tunnistettu matkailun piirissä yhtenä hyvinvointimatkailun uutena elementtinä.
Suomella on mitä parhaimmat mahdollisuudet tarjota puhtaaseen luontoon, hiljaisuuteen
tai saunaan liittyviä hyvinvointituotteita ja -palveluita matkailijoille. Liikumme paljon ulkona eikä luonto ole meille vielä tullut vieraaksi. Metsissä samoilu sienestäen ja marjastaen,
nykyaikaisen teknologian hyödyntäminen kuntosaleilla tai istuskelu saunan jälkeen nauttimassa tunnelmasta kuuluvat maassamme normaaliin arkeen. Näistä elementeistä pitäisi pystyä rakentamaan vetovoimaisia, helposti ostettavia hyvinvointituotteita vastaamaan
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myös ulkomaiseen kysyntään. Tavoitteena on tuottaa matkailijalle kokonaisvaltaista, sekä
fyysistä että psyykkistä, hyvää oloa.
Hyvinvointiteemaan ovat tarttuneet monet muut maat Suomen ohella. Jotta Suomi pystyy erottumaan kansainvälisestä hyvinvointitarjonnasta ja profiloitumaan hyvinvointimatkailun kohdemaana, on tuotetarjonnassa keskityttävä maamme luontaisesti tarjoamiin hyvinvointielementteihin. Keskeistä kansainvälisille markkinoille tähtäävässä hyvinvointimatkailun tuotekehityksessä ja markkinoinnissa on tuotteiden hyvinvointilähtöisyys sekä niistä kertominen kansainvälisen asiakkaan ymmärtämällä tavalla. Käsitykset hyvinvointituotteista ja -matkailun elementeistä eroavat suuresti eri maissa, joten on olennaisen tärkeää
tietää, mitä asiakas odottaa ostaessaan hyvinvointipalveluita.

9.3 Keskiluokkaistuminen ja uudet markkinat
Viime vuosikymmeninä vain varakkailla hyvinvointivaltioiden kansalaisilla on ollut varaa
matkustaa, mutta nyt matkailuelinkeinoa muovaa kehittyvien talouksien vaurastuva keskiluokka. Kiinassa, Etelä-Amerikassa ja Intiassa sadat miljoonat matkustavat lähivuosina
ensimmäistä kertaa elämässään ulkomaille.
Matkailijoina uusi vaurastuva keskiluokka on vähemmän kokenutta, ja he tarvitsevat
usein tukea niin kielen kuin majoituksen kanssa, jolloin kysyntä tietystä maasta tulevien
matkailijaryhmien räätälöidyille palveluille kasvaa. Esimerkiksi eteläamerikkalaiset matkustavat edelleen mielellään opastetuissa ryhmissä. Näin tekevät myös kiinalaiset, vaikka
omatoimimatkailu kasvaa kovaa vauhtia. Erityisesti kiinalaiset odottavat kunnioittavaa suhtautumista heidän tapoihinsa ja kulttuuriinsa sekä muita asiakasryhmiä herkemmin palvelua omalla kielellään. Intialaiset taas yleensä matkustavat perheen kanssa, ovat tottuneita
henkilökohtaiseen palveluun sekä odottavat kasvisruokavaihtoehtoja.
Tällä hetkellä matkailijamäärät esimerkiksi Etelä-Amerikasta Suomeen ovat vielä pieniä. Brasilialaiset (kuva 57) ovat suurin matkailijaryhmä eteläisestä Amerikasta Suomeen
ja vuonna 2013 rekisteröitiin 17 266 yöpymistä Brasiliasta. Alkuvuosi 2014 (tammikuu–elokuu) näyttää noin 26 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Intialaisten yöpymisvuorokausia rekisteröitiin yhteensä 44 330 vuonna 2013 ja tammi-elokuu 2014 osoittaa noin
14 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.
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Kuva 57. Brasilialaisten yöpyminen Suomessa vuosina 1993–2013.
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World Travel Monitor ennustaa, että vuonna 2014 matkailu Aasiasta kasvaa 9 prosenttia,
Etelä-Amerikasta 6 prosenttia ja Euroopasta 3,4 prosenttia. Koko maailman matkailun kasvuennuste on 4,5 prosenttia. Kehittyviä markkinoita kannattaakin seurata aktiivisesti, sillä tulevaisuudessa uudessa keskiluokassa on paljon potentiaalia Suomelle. Olemme turvallinen ja helppo matkakohde, jossa pääsee lähelle luontoa. Parantamista meillä on palveluiden ja elämysten paketoinnissa – mitä helpompi kokonaisuus on ostaa, sitä varmemmin uusi keskiluokka löytää sen.
Kehittyvien talouksien keskiluokkaistuminen on jo nyt tuonut kasvavia matkailijavirtoja myös Suomeen. Kehityksen kärjessä ovat olleet väestömäärältään suurimmat taloudet,
kuten Kiina, Intia, Meksiko ja Brasilia. Tulevaisuudessa lähtömaiden kirjo kasvaa ja matkailijoiden heterogeenisyys lisääntyy, kun yhä useamman maan kansalaisilla on varaa ulkomaan matkailuun. Monet Aasian maat, kuten Indonesia, Filippiinit, Taiwan ja Thaimaa,
näkyvät jo nyt nopeina kasvumarkkinoina globaaleissa matkailutilastoissa. Tämä asettaa
matkailuyrityksille yhä suurempia haasteita vastata erilaisiin asiakastarpeisiin.
Markkinoiden laajeneminen ei helpota myöskään markkinointi- ja myyntitoimintaa. Yrityksiltä vaaditaan nykyistä huomattavasti enemmän resursseja, mikäli ne haluavat tavoittaa asiakkaat ja ostajat eri puolilla maapalloa. Myös markkinatuntemus ja osaaminen voi
osoittautua monin puolin riittämättömäksi. Siksi markkinoinnin ja myynnin painopiste tulee väistämättä kääntymään sähköisiin kanaviin ja mahdollisuuksiin. Internetin välityksellä
usein eri puolilla maapalloa olevien asiakasryhmien tavoittaminen on ylipäätään mahdollista.
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Osa 3. Yhteenveto
Matkailu on yksi niistä harvoista toimialoista, joka on jatkanut kasvuaan yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Matkailun alalla on kuitenkin varsin erilaisia toimialoja, joiden
sisällä on suuriakin eroja. Matkailuklusterin merkitys näkyy myös monilla muilla toimialalla
ja välilliset vaikutukset esimerkiksi työllisyyden osalta voivat olla merkittäviäkin.
Matkailu toimialana on varsin työvoimavaltaista ja työllistää suoraan matkailuyrityksiin yli 67 000 työntekijää. Tämän lisäksi matkailuyritykset käyttävät sesonkiaikoina paljon
vuokratyövoimaa, joka ei näy matkailuyritysten työntekijöiden lukumäärässä. Majoitus- ja
ravitsemispalveluiden henkilöstö työllistää merkittävästi enemmän nuoria kuin muut toimialat. Esimerkiksi ravitsemispalveluissa jopa 37 prosenttia työvoimasta on alle 30-vuotiaita.
Matkailun toimialalla yritysten lukumäärä, henkilöstömäärä ja liikevaihto ovat kokonaisuutena kasvaneet kaikilla matkailuklusterin päätoimialoilla (majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelut). Tässä on kuitenkin merkittäviä eroja yrityskohtaisesti ja alatoimialojen sisällä. Vaikka liikevaihto esimerkiksi ravitsemispalveluissa on kasvanut, ennustetaan liikevaihdon kääntyvän laskuun viimeistään vuoden 2015 alkupuolella. Samaa tilannetta ennustetaan myös majoituspalveluihin.
Toisaalta matkailun ennusteet puhuvat kasvun puolesta. Koko maailmassa matkailun
kasvuennuste on 4,5 prosenttia. Suomeen kasvua odotetaan Aasian markkinoilta (9 %),
Etelä-Amerikasta (6 %) ja Euroopasta (3,4 %). Suomessa rekisteröitiin vuonna 2013 yli
20 miljoonaa yöpymistä. Kansainvälisiä yöpymisiä rekisteröitiin 5,9 miljoonaa, ja kasvua
edellisestä vuodesta oli prosentti. Kasvu tuli pääosin Aasiasta ja Japanista. Aasian maista
tuli yhteensä lähes 600 000 yöpymistä, joka on noin kymmenesosa kaikista ulkomaalaisten yöpymisistä. Japanin 16 prosentin kasvu (yhteensä 206 000 yöpymistä) nostikin maan
kuudenneksi tärkeimmäksi lähtömaaksemme. Myös kiinalaisten matkailijoiden määrä Suomeen on kasvanut huippuvauhtia koko Euroopan vertailussa.
Vuonna 2013 rekisteröityjä yöpymisiä oli yhteensä reilu 20,2 miljoonaa, josta kotimaisten osuus oli 71 prosenttia. Matkailun peruskysyntä tulee siten edelleen kotimaasta, mutta pitkällä aikavälillä kasvun mahdollisuudet ovat ainoastaan kansainvälisiltä markkinoilta.
Ulkomaalaiset matkailijat käyttävät enemmän rahaa kuin suomalaiset, ja heidän osuutensa
matkailun kokonaiskysynnästä oli noin 32 prosenttia. Suomen matkailun kokonaiskysyntä
oli vuonna 2013 noin 13,3 miljardia euroa. Vientiin rinnastettava matkailutulo ulkomailta oli
4,3 miljardia euroa. Matkailutulo on kasvanut tasaisesti ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan edelleen. Matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 2,7 %.
Yksi merkittävä kysyntään vaikuttava tekijä on Venäjän tilanne. Matkailijamäärät Venäjältä ovat laskussa samoin kuin esimerkiksi heidän ostoksiin käyttämänsä euromäärät.
Venäjän merkitys matkailuun on Suomessa suuri: venäläiset olivat edelleen vuonna 2013
matkailijamäärältään suurin ryhmä. Heikon taloustilanteen, ruplan kurssin heikentymisen ja
Ukrainan kriisin takia asetettujen pakotteiden seurauksena matkailijamäärät Suomeen ovat
vähentyneet, ja Venäjän matkatoimistoalaa on ravistellut konkurssiaalto vuoden 2014 toi-
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sella vuosipuoliskolla. Venäläisten matkailijamäärän putoamisen vaikutukset näkyvät toistaiseksi kuitenkin pääosin yksittäisissä yrityksissä.
Muutokset venäläisissä matkailijamäärissä ovatkin osoittaneet entistä konkreettisemmin, että liian suppeaan kohderyhmään keskittyminen voi yksittäisissä yrityksissä johtaa
taloudellisiin vaikeuksiin. Yritysten olisikin eri markkinoilla mahdollisesti tapahtuvia riskejä
tasatakseen saatava riittävän laajapohjainen asiakaskunta. Tällöin yksittäiset kriisit eivät
suoraan vaikuta niin merkittävästi yrityksen toimintaan. Koko matkailun toimialan kehittymisen kannalta on olennaista, että suomalaiset matkailutoimijat entistä selvemmin määrittelisivät omat kohderyhmänsä ja asiakassegmenttinsä.
Majoitustoiminnan ja ohjelmapalveluiden yritykset arvioivat itse, että selvästi eniten kehittämistarpeita on aiempien vuosien tapaan markkinoinnissa ja myynnissä. Tarvetta on
myös henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen sekä yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.
Yritysten onkin panostettava markkinoinnin parantamiseen ja näkyvyyden saamiseen sähköisissä viestintävälineissä. Majoituksen myymiseen ja välittämiseen verkossa on olemassa varsin suuri määrä matkailun verkkopalveluita. Yritysten ei kuitenkaan kannata lähteä
kilpailemaan olemassa olevien palveluiden kanssa vaan ennen kaikkea miettiä, miten saisi omat palvelunsa mukaan matkailijoiden jo käyttämiin verkkopalveluihin. Sähköisen liiketoimintalogiikan ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen ja sitä kautta liiketoiminnan kasvun saaminen tulee nousemaan merkittävään roolin yritysten palveluiden markkinoinnissa.
Ohjelmapalvelun käyttötarkoituksen mukaan jaotellut kolme pääryhmää (käyntikohteet, liikuntakohteet ja ohjelmalliset aktiviteetit) ovat merkittävässä roolissa tulevaisuudessakin. Teema ja tekeminen ratkaisevat sen, paljonko matkailijoita eri kohteisiin on mahdollista saada. Ohjelmapalveluiden varsin heterogeenisen yritysjoukon yhden hengen yrityksistä isoihin safaritaloihin on mahdollista tuoda uutta sisältöä palveluihin. Sesonkien volyymituotteiden rinnalle olisikin syytä kehittää uutta palvelutarjontaa, joka monipuolistaisi matkailualueen tai -keskuksen tarjoamia palveluita. Pienenkin volyymin tuotteita on mahdollista paketoida toimivaksi kokonaisuudeksi verkostoitumalla matkailualueiden sisällä ja välillä. Toisaalta yrityksen on tehtävä päätös, mille asiakassegmentille se tuotteensa ja palvelunsa kehittää, ja samaan aikaan oltava valmis muokkaamaan tarjontaansa yksilöllisten
toivomusten mukaisesti.
Tulevaisuuden kuluttajakäyttäytymisen muutoksia on jo näkyvissä. Jakamistaloutta on
pidetty yhtenä parhaana ideana yhdistää ekologisesti kestävä talous ja hyvinvointi, sillä jakamistaloudessa ei välttämättä tarvitse tinkiä elintasosta, mutta luonnonvaroja kuitenkin
säästyy. Erilaiset kotimajoituspalvelut tai paikallisten ihmisten tarjoamat opaspalvelut eivät
puhuttele ainoastaan nuoria matkailijoita vaan niiden kiinnostavuus kasvaa yleensä matkailukokemuksen myötä.
Seniorimatkailijoiden määrä koko maailmassa on kasvamassa. Sosiaalista mediaa käyttävät seniori-ikäiset jakavat kokemuksiaan ja suosittelevat uusia kohteita samanhenkisille
kontakteilleen. Tälle kasvavalle kohderyhmälle räätälöidyille palveluille on kysyntää. Markkinointia ei tule tehdä vanhusten kuvilla vaan lukuisten alakohderyhmien tarpeet on ensin
ymmärrettävä.

Mahdollisuudet suomalaisyrityksille ovat moninaiset. Käsillä tekemi-

nen, erilaiset kurssit sekä Suomen luonnosta ammennettu hyvinvointi ja aktiiviseen lomanviettoon liittyvät palvelut kiinnostavat.
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Kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin on kasvanut parempien elinolosuhteiden myötä
kaikkialla maailmassa. Etenkin vauraissa kehittyneissä maissa terveys- ja hyvinvointipalveluiden ympärille on kehittynyt monimuotoista liiketoimintaa niin, että koko sektorin markkina-arvon arvellaan liikkuvan jo noin kahden triljoonan dollarin suuruusluokassa globaalisti. Suomella on mitä parhaimmat mahdollisuudet tarjota puhtaaseen luontoon, hiljaisuuteen tai saunaan liittyviä hyvinvointituotteita ja -palveluita matkailijoille. Näistä elementeistä pitäisi pystyä rakentamaan vetovoimaisia, helposti ostettavia hyvinvointituotteita vastaamaan myös ulkomaiseen kysyntään. Tavoitteena on tuottaa matkailijalle kokonaisvaltaista,
sekä fyysistä että psyykkistä, hyvää oloa.
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