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0  Saatteeksi

Toimialaraportit -julkaisusarjan lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja 
toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pk-yri-
tysten päätöksenteon apuvälineeksi. Vuoden 2016 lopulla sekä alkuvuodesta 2017 julkais-
taan kuusi toimialaraporttia, jotka käsittelevät elintarvikealaa, uusiutuvaa energiaa, puu-
alaa, matkailun ohjelmapalveluja, työnvälityspalveluja sekä cleantechin toimialaa. Toimi-
alaraporttien yhteydessä julkaistaan nykyisin myös alan pk-toimialabarometrit, jotka kuvaa-
vat alan yritysten suhdanne- ja liiketoimintaympäristön tilannetta sekä lähiajan kehitysnä-
kymiä. Matkailun pk-toimialabarometri löytyy TEM Toimialapalvelun nettisivulta osoitteesta 
http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/2697/Pk-toimialabarometri_Matkailu_Syksy_2016.pdf .

Toimialapäälliköt laativat toimialaraporttien tueksi myös kaksi kertaa vuodessa julkaistavat 
toimialan lähiajan näkymät. Julkaisujen ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa alan asiantun-
tijoiden näkemyksiä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkisen rahoituksen suuntaami-
seen ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä ennakoinnin että päätöksenteon tueksi. Julkaisut 
ovat saatavissa TEM Toimialapalvelun internetsivulta osoitteesta www.temtoimialapalvelu.fi. 

Raportissa käytetään lähteenä viimeistä saatavissa olevaa tilastoaineistoa ja toimialan 
yritysten, yrittäjien ja alan muiden merkittävien toimijoiden näkemyksiä. Yksi keskeinen tieto-
lähde raportin laatimisessa on ollut yritysten omiin nykytilan ja tulevaisuuden arvioihin perus-
tuva työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien sekä Finnvera Oyj:n Pk-yritysbarometri.

Toimialaraporteissa käsitellään toimialojen rakennetta, markkinoita, tyypillisiä piirtei-
tä, taloudellista tilaa sekä kehittämistarpeita ja tulevaisuuden näkymiä. Raporttien sisäl-
töä on kehitetty pääasiallisen lukijakunnan eli yrittäjien tarpeiden pohjalta. Julkaisut palve-
levat myös hallinnon kuten ELY-keskusten sekä muiden toimialan sidosryhmien tarpeita. 

Matkailu toimialana on varsin laaja kokonaisuus, joka sisältää useita toimialaluokituk-
sen 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 henkilö-
liikenne ja liikennettä palveleva toiminta. Tässä raportissa keskitytään matkailun ohjelma-
palveluiden alatoimialojen kuvaamiseen.

Tämän raportin työstämiseen eri vaiheissa ovat vahvasti osallistuneet TEM:n matkailun 
eritysasiantuntija Nina Vesterinen ja Visit Finlandin tutkimus- ja kehitysjohtaja Kristiina Hie-
tasaari. Haluankin lausua teille suuret kiitokset avusta ja kumppanuudesta! Lisäksi kiitokset 
Haaga-Helian yliopettaja V.A. Heikkinen, Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n Kirsi Mikko-
la ja useat muut, joiden kanssa vaihdoimme ajatuksia. Olitte suureksi avuksi – kiitos siitä! 

Toivon, että raportti antaa taustatukea alan yrityksille toiminnan kehittämisessä sekä 
palvelee myös muita alan asiantuntijoita. 

Rovaniemellä 31.10.2016

Susanna Jänkälä
Matkailun toimialapäällikkö

http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/2697/Pk-toimialabarometri_Matkailu_Syksy_2016.pdf
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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 
muuhun tarkoitukseen liittyväksi matkustamiseksi ja oleskeluksi sellaisella paikalla, joka ei 
ole henkilön tavanomainen elinympäristö. Usein tästä määritelmästä poiketen myös päivä-
kävijät luetaan matkailijoiksi, mikäli matka suuntautuu koti- tai työpaikkakunnan ulkopuo-
lelle. Päiväkävijöitä ovat henkilöt, joiden matka ei sisällä yöpymistä.   

Matkailu toimialana on varsin laaja kokonaisuus, joka sisältää useita toimialaluokituk-
sen mukaisia toimialoja. Matkailulle tyypillisiä toimialoja ovat majoitus- ja ravitsemistoimin-
ta, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta (varauspalvelut), urheilutoiminta, huvi- 
ja virkistyspalvelut ja muut henkilökohtaiset palvelut, kulttuuri- ja viihdetoiminta sekä hen-
kilöliikenne ja liikennettä palveleva toiminta.

Matkailun tuomasta matkailutulosta hyötyvät myös useat muut toimialojen yritykset. Vä-
lillisiä toimialoja perinteisesti ovat mm. vähittäiskauppa ja käsi- ja pienteollisuus sekä ra-
kennusteollisuus. Matkailulle ominaisena piirteenä onkin, että kun matkailutoimialalla me-
nee hyvin, näkyvät heijastusvaikutukset melko laajasti myös muilla toimialoilla. Laskelmi-
en mukaan yksi matkailun kautta tullut euro tuo liikevaihtoa 0,56 euroa muille toimialoille.  

Raportissa esitetyt tilastolliset tiedot perustuvat EU-tasoiseen Tilastokeskuksen käyttä-
mään TOL 2008 -luokitukseen (taulukko 1). Perinteisesti laaja matkailuklusteri sisältää ma-
joitus- ja ravitsemistoiminnan sekä ohjelmatoiminnan lisäksi henkilöliikenteen toimialoja. 
Tämän laajan klusterikokonaisuuden volyymi on esitelty taulukossa 1. Tämä raportti kes-
kittyy pääosin matkailun ohjelmapalvelutoimintaan, joskin osa toiminnasta on paikallisten 
asukkaiden aikaansaamaa. 
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Taulukko 1. Kotimainen matkailuyritysten ja toimipaikkojen toiminnan laajuus sekä 
henkilöstön ja liikevaihdon määrä (koko yritysklusteri) Suomessa vuonna 2014 
(ennuste). 

V. 2014 Yritykset Toimi-
paikat

Henki-
löstö

Liikevaihto 
(1000 euroa)

MAJOITUSTOIMINTA     
551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet 710 929 10 204 1 486 126
552 Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus 236 241 434 43 806
553 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja 
matkailuvaunualueet

147 157 317 27 813

559 Muu majoitus 743 748 517 60 182
Majoitustoiminta yhteensä 1 836 2 075 11 472 1 617 927
RAVITSEMISTOIMINTA     
561 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta 7 737 9 052 38 255 3 799 071
562 Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut 1 230 2 263 10 255 872 673
563 Baarit ja kahvilat 1 125 1 369 3 522 358 846
Ravitsemistoiminta yhteensä 10 092 12 684 52 032 5 030 590
OHJELMAPALVELUTOIMINTA     
791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta 390 474 2 192 1 260 697
799 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 1 086 1 117 1 713 296 494
9001 Esittävät taiteet 1 108 1 099 1 326 89 022
9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta 526 530 880 225 652
9102 Museoiden toiminta 23 23 71 5 270
9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja 
luonnonpuistojen toiminta

18 46 273 34 137

9311 Urheilulaitosten toiminta 601 652 2 741 275 727
9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta 41 56 1 031 72 588
9329 Muu huvi- ja virkistystoiminta 498 512 1 249 128 341
9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut 1 862 1 865 839 77 073
Ohjelmapalvelutoiminta yhteensä 6 153 6 374 12 315 2 465 001
VUOKRAUS- JA LEASINGTOIMINTA
7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen 
vuokraus ja leasing

269 333 831 401 458

7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja 
leasing

67 76 92 11 359

7734 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing 27 27 11 4 541
7735 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing 13 13 18 7 406
Vuokraus- ja leasingtoiminta yhteensä 376 449 952 424 764
HENKILÖLIIKENNE TAI SITÄ PALVELEVA TOIMINTA     
491 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne 2 92 3 467 468 538
4932 Taksiliikenne 8 317 8 251 13 083 1 096 660
4939 Muualla luokittelematon maaliikenteen 
henkilöliikenne

534 604 5 093 477 419

501 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus 128 142 4 860 1 086 706
502 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus 132 147 2 905 1 520 405
503 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus 65 66 152 12 219
511 Matkustajalentoliikenne 82 85 4 048 3 022 253
5221 Maaliikennettä palveleva toiminta 370 517 3 932 549 002
5222 Vesiliikennettä palveleva toiminta 98 138 1 438 349 510
5223 Ilmaliikennettä palveleva toiminta 73 131 3 636 492 744
Henkilöliikenne tai sitä palveleva toiminta yhteensä 9 801 10 173 42 614 9 075 456
KOKO MATKAILUKLUSTERI YHTEENSÄ 28 258 31 755 119 385 18 613 738

Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus 
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Kokonaisuudessaan matkailuklusteri liikevaihdoltaan on siis yli 18,6 miljardin euron koko-
naisuus, joka työllistää yli 119 000 työntekijää (tehdyt työvuodet) yli 28 000 yrityksessä. 
Liikevaihto vuonna 2014 on edelliseen vuoteen verrattuna noussut yleisestä markkinati-
lanteesta huolimatta. Suurinta liikevaihdon kasvu oli henkilöliikenteessä. Myös henkilös-
tön määrä kokonaisuutena on noussut, eniten henkilöliikenteessä. Lisäksi ohjelmapalve-
luyritykset ovat pystyneet hieman lisäämään henkilöstönsä määrää. 

Matkailun laajan klusterin liikevaihto onkin ollut varsin nousujohteista. Vuodesta 2005 
kasvu on ollut tasaista. Vuoden 2008–2009 luvuissa näkyy taantuman vaikutus, samoin 
vuoden 2014 notkahdus. Alkuvuodesta 2015 liikevaihto lähti taas loivaan kasvuun (kuvio 1). 

Kuvio 1. Matkailun laajan klusterin liikevaihdon kehitys vuosina 2010–04/2016 

Lähde: Tilastokeskus/ Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Henkilöliikenteessä erityisesti lento-, laiva- ja junaliikenteen muutamat yksittäiset yritykset 
ovat yksinään niin isoja, että muutokset näiden yritysten liiketoiminnassa vaikuttavat oleel-
lisesti koko toimialan lukuihin. Matkailuklusterin toiminnan laajuus ilman liikenteen toimi-
alan yrityksiä on kuvattu taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Matkailun ydinklusterin toiminnan laajuus ilman liikenteen toimiala 
Suomessa v. 2014. 

V. 2014 Yritykset Toimi-
paikat

Henki-
löstö

Liikevaihto 
(1000 euroa)

MAJOITUSTOIMINTA     
551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet 710 929 10 204 1 486 126

552 Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus 236 241 434 43 806

553 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja 
matkailuvaunualueet

147 157 317 27 813

559 Muu majoitus 743 748 517 60 182

Majoitustoiminta yhteensä 1 836 2 075 11 472 1 617 927
RAVITSEMISTOIMINTA     
561 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta 7 545 9 052 38 255 3 799 071

562 Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut 1 205 2 263 10 255 872 673

563 Baarit ja kahvilat 1 101 1 369 3 522 358 846

Ravitsemistoiminta yhteensä 9 851 12 684 52 032 5 030 590
OHJELMAPALVELUTOIMINTA     
791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta 393 474 2 192 1 260 697

799 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 1 081 1 117 1 713 296 494

9001 Esittävät taiteet 1 096 1 099 1 326 89 022

9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta 526 530 880 225 652

9102 Museoiden toiminta 23 23 71 5 270

9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja 
luonnonpuistojen toiminta

18 46 273 34 137

9311 Urheilulaitosten toiminta 601 652 2 741 275 727

9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta 41 56 1 031 72 588

9329 Muu huvi- ja virkistystoiminta 498 512 1 249 128 341

9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut 1 862 1 865 839 77 073

Ohjelmapalvelutoiminta yhteensä 6 139 6 374 12 315 2 465 001
KOKO MATKAILUKLUSTERI YHTEENSÄ 17 826 21 133 75 819 9 113 518

Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus 

Matkailun ydinklusterin (laaja klusteri ilman liikennettä) liikevaihto oli 9,1 miljardia euroa 
vuonna 2014. Ydinklusterin liikevaihto laski edellisestä vuodesta reilulla 66 miljoonalla eu-
rolla. Laskua on ollut sekä ravitsemis- että ohjelmapalveluissa, kun taas majoitusalan yri-
tykset ovat pystyneet kasvattamaan liikevaihtoaan. Kuviosta 2 näkyy liikevaihdon kasvu-
suunta vuodesta 2010 lähtien.
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Kuvio 2. Matkailun ydinklusterin liikevaihdon kehitys vuosina 2005–06/2016. 

Lähde: Tilastokeskus/ Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Matkailun ydinklusteri ilman liikennettä lähti vuoden 2014 notkahduksen jälkeen lievään 
kasvuun, ja kasvun odotetaan edelleen jatkuvan. Kasvun perusteena voidaan nähdä uu-
sien markkinointitoimenpiteiden käynnistyminen esimerkiksi Kiinan markkinoilla. Myös ta-
louden kasvuennuste kokonaisuudessaan on hieman myönteisempi. Lomamatkoista ei ta-
loudellisesti tiukkanakaan aikana helposti luovuta. Myös lyhytlomat kotimaassa näyttävät 
kasvattavan suosiotaan, eivät pelkästään taloudellisen tilanteen vaan myös kesäsesongin 
ulkopuolelle sijoittuvien lyhytlomien lisääntymisen takia.

1.2. Matkailun ohjelmapalveluiden kytkeytymien muihin 
aloihin

Matkailun keskeisimpiä palveluja ja alatoimialoja ovat majoitus- ja ravitsemispalvelut, hen-
kilöliikennepalvelut, matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut, kulttuuripalvelut kuten ta-
pahtumat, museot, historialliset nähtävyydet ja eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta, 
ohjelmapalvelut, hiihtokeskusten ja huvi- ja teemapuistojen toiminta sekä kylpylät.

Matkailuun suoraan liitännäisiä elinkeinoja ovat mm. kiinteistö- ja laitehuolto, turvalli-
suusala, päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, rakentamisen ja rakennuttamisen palve-
lut, ICT-palvelut, elintarvikkeiden tuotanto sekä elintarvikkeiden jalostus ja jätehuolto. Mat-
kailulla on vaikutusta myös normaaleihin kuntien perustehtäviin kuten terveydenhoitoon, 
pelastustoimeen, rakennusvalvontaan, kaavoitukseen sekä kunnan tuottamiin yhdyskun-
tateknisiin palveluihin. Lisäksi matkailuelinkeino luo kysyntää muun muassa viestintäalal-
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le ja toimistopalveluihin (esim. kirjanpito ja tilintarkastus). Matkailulla on vaikutusta myös 
maa- ja metsätalouden sivuelinkeinona. Lisäksi matkailun toimiala käyttää laajasti henki-
löstönvuokraus-, siivous- ja kiinteistöalan palveluita. 

Matkailu laajasti koostuu useista toimialoista, jotka esitellään kuviossa 3. 

Kuvio 3. Suomen matkailuklusteri. 

Lähde: Matkailun tiekartta 2015–2025, TEM

1.3. Raportin rajaukset

Tässä raportissa keskitytään pääosin matkailun ohjelmapalvelutoimintaan. Matkatoimis-
to- ja matkanjärjestäjätoimintaa tarkastellaan raportissa pääosin vain numeroiden valos-
sa. Huomattavaa on, että ohjelmapalvelutoiminnan useisiin alatoimialoihin kirjautuvat vain 
niiden yritysten liiketoiminta, jotka toimivat yksinomaan ko. toimialoilla. Ohjelmapalvelun 
liiketoiminta voi sisältyä yrityksen muun, päätoimialan mukaisen toimialaluokan mukaan, 
mm. hotelleissa ja muissa majoituskohteissa tai vaikkapa maaseutumatkailun osalta maa-
tilatalouteen. Esimerkiksi hotellien tarjoamat ohjelmalliset palvelut todennäköisesti kirjau-
tuvat majoituspalveluihin tai muihin palveluihin. 
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1.4. Liiketoimintaketjut

Matkailun liiketoimintaympäristöä voi kuvata myös raha- ja hyödykevirtoja tarkastelemalla. 
Tarkastelussa on hyödynnetty Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoja sekä pk-yritysbaromet-
ria. 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 pää-
luokkien raha- ja hyödykevirrat poikkeavatkin toisistaan melko paljon. Tarkastelua on mah-
dollista tehdä vain toimialanluokituksen kaksinumeroisella ylätasolla.

Kaikkinensa tässä tarkasteluaineistossa (alle 10 hengen yritykset) matkailun toimialal-
la aineet ja tarvikkeet nousevat kuluissa suurimpaan rooliin (39 %), työvoimakustannuk-
siin kuluu 26 prosenttia, 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 liike-
toiminnan muissa kuluissa että ulkopuolisten palveluiden ostoissa. Ensisijaisina asiakkai-
na matkailussa ovat yksityishenkilöt ja kotitaloudet, joille kohdistetaan 58 prosenttia palve-
luista. Seuraavaksi eniten palveluita käyttävät julkinen sektori, yhdistykset ja järjestöt sekä 
muiden toimialojen yritykset. Matkailun raha- ja hyödykevirrat näkyvät kuviossa 4. 

Kuvio 4. Matkailun raha- ja hyödykevirrat (TOL 55, 56 ja 79).

Lähde: Tilastokeskus / tilinpäätöstilastot. 
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Yksi ryhmä matkailun ohjelmapalveluista on varauspalvelut ja matkaoppaiden palvelut (TOL 
799), joiden raha- ja hyödykevirrat näkyvät kuviossa 5. Tälläkin toimialalla aineet ja tarvik-
keet (48 %) nousevat isoon osaan. Liiketoiminnan muut kulut (22 %) ovat pienempiä kuin 
muilla toimialoilla. Sen sijaan työvoimakustannukset ovat suurempia kuin muilla toimialoilla. 

Kuvio 5. Varauspalvelut ja matkaoppaiden palveluiden raha ja hyödykevirrat (TOL 
561).

Lähde: Tilastokeskus / tilinpäätöstilastot. 
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2.  Toimialan rakenne

2.1.  Kuvaus toimialan yrityksistä

Tässä raportissa keskitytään pääosin matkailun ohjelmapalveluihin. Maailman matkailu-
järjestö World Tourism Organizationin (WTO) mukaan ohjelmapalvelut voidaan luokitella 
kansainvälisesti viiteen eri ryhmään: vesi- ja ranta-aktiviteetit, talviaktiviteetit, luontomat-
kailu, sosiaalinen elämä ja kilpailut. Suomessa ohjelmapalvelut ryhmitellään usein harras-
tus- ja virkistyspalveluihin, kulttuuri- ja taidetapahtumiin ja kilpailutapahtumiin. Liiketoimin-
nallisesti tarkasteltuna ohjelmapalvelut liittyvät usein matkailutuotteeseen laajemminkin. 

Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa ohjelmapalvelut luokitellaan useampaan eri alatoi-
mialaan seuraavasti: 

• 791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta
• 799 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 
• 9001 Esittävät taiteet
• 9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta
• 9102 Museoiden toiminta
• 9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta
• 9311 Urheilulaitosten toiminta
• 9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
• 9329 Muu huvi- ja virkistystoiminta
• 9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut

Ohjelmapalveluiden liiketoiminnan arvioiminen on joiltain osin haastavaa, sillä useassa ti-
lanteessa ohjelmapalvelut sisältyvät hotellien, majoituskohteiden tms. yrityksen päätoimi-
alan mukaisen toimialaluokan liiketoimintaan. Myös kunnat ja yleishyödylliset yhdistykset 
tuottavat ohjelmapalveluita. Tilastoinnista puuttuvat myös maaseutumatkailun kautta tuo-
tetut ohjelmapalvelut, joiden liikevaihto usein kertyy maatilatalouden puolelle. 

Ohjelmapalvelutoiminnassa suuri osa palvelee paikallista väestöä. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön laatiman matkailun tilinpidon mukaan vuonna 2013 esimerkiksi urheilu- ja virkis-
tyspalveluista 21 prosenttia ja kulttuuripalveluista 28 prosenttia arvioitiin kuuluvan matkai-
lutoimintaan. Tämä osuus kuitenkin vaihtelee eri puolilla Suomea.

Raportissa ohjelmapalveluiden alasektoreita käsitellään kolmena pääryhmänä, jotka nä-
kyvät kuviosta 6: 
• Käyntikohteiksi (TOL 9102, 9104, 9321) on toiminnan luonteen ja samankaltaisen 

vetovoiman vuoksi yhdistetty huvipuistot, museot ja näyttelyt, kasvitieteelliset puu-
tarhat ja eläintarhat sekä kylpylaitokset, saunat, solariumit ym. palvelut.
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• Liikuntakohteiksi (TOL 9311, 9329, 9604) on nimetty muun muassa urheilukentät, 
-hallit, golfkentät sekä hiihtokeskukset ja kuntokeskukset. 

• Ohjelmallisiksi aktiviteeteiksi (TOL 791, 799, 9001, 9002) on nimetty safaritalot ja 
muut virkistys- ja kulttuuripalveluryhmän yritykset.

Tässäkään tilastointi Suomessa ei ole täysin yhdenmukaista, mm. osa ohjelmallisista akti-
viteeteista menee toimialaluokituksen mukaan liikuntakohteisiin, vaikka sisällöltään ne ovat 
lähempänä esimerkiksi safaritalojen toimintaa.

Kuvio 6. Ohjelmapalvelun alasegmentit 

Matkailun ohjelmapalvelut työllistävät yli 6 000 toimipaikassa yli 12 000 työntekijää. Lisäk-
si toimiala työllistää osan työvoimastaan välillisesti vuokrausyritysten kautta. Eniten hen-
kilöstöä työllistää urheilulaitosten toiminta. Liikevaihtoa ohjelmapalvelualoilla on vajaa 2,5 
miljardia euroa. Liikevaihdoltaan suurin alatoimiala on matkatoimistojen ja matkanjärjestä-
jien toiminta. Koko toimialan laajuus näkyy taulukosta 3. 

Taulukko 3. Ohjelmapalvelutoimialan laajuus Suomessa vuonna 2014. 

OHJELMAPALVELUTOIMINTA Yritykset Toimi-
paikat

Henki-
löstö

Liikevaihto 
(1000 euroa)

791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta 393 474 2 192 1 260 697

799 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 1 081 1 117 1 713 296 494

9001 Esittävät taiteet 1 096 1 099 1 326 89 022

9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta 526 530 880 225 652

9102 Museoiden toiminta 23 23 71 5 270

9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja 
luonnonpuistojen toiminta

18 46 273 34 137

9311 Urheilulaitosten toiminta 601 652 2 741 275 727

9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta 41 56 1 031 72 588

9329 Muu huvi- ja virkistystoiminta 498 512 1 249 128 341

9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut 1 862 1 865 839 77 073

Ohjelmapalvelutoiminta yhteensä 6 139 6 374 12 315 2 465 001

Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus 
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Eniten yrityksiä ja toimipaikkoja on toimialoilla 799 (varauspalvelut, matkaoppaat) ja 9001 
(esittävät taiteet). Sen sijaan liikevaihdon ja henkilöstön määrä on suurin toimialalla 791 
(matkatoimistot ja matkanjärjestäjätoiminta). 

Ohjelmapalveluyritysten lukumäärä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2007 lähtien. Kas-
vu taittui vuonna 2013, ja vuonna 2014 lukumäärä pysytteli samalla tasolla kuin vuonna 
2013. Toimipaikojen määrä noudattelee samaa suuntausta yritysten lukumäärän suhteen, 
mutta vuonna 2013 toimipaikkojen lasku oli yritysten määrän laskua suurempi. Henkilöstön 
määrä on pysynyt suhteellisen samana jo vuodesta 2007, tosin vuonna 2014 oli pienoista 
nousua vuoden 2013 lukuihin. Liikevaihdon määrässä vuosittaiset vaihtelut ovat suurem-
pia, vaikka kasvua vuodesta 2007 onkin tasaisesti. Vuonna 2014 liikevaihto hieman las-
ki edellisen vuoden tasosta. Muutokset vuodesta 2007 vuoteen 2014 näkyvät kuviosta 7. 

Kuvio 7. Ohjelmapalvelualan muutokset 2007–2014 

Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot

Aikaisemmat vuodet eivät Tilastokeskuksen tekemän yritystilastojen tuotantomuutoksen 
takia ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2013 ja 2014 lukuihin. Muutoksella ei näyttäi-
si kuitenkaan olevan merkittävää vaikutusta yllämainittuihin tunnuslukuihin, ja siksi ne on 
tässä koottu pidemmältä aikaväliltä. 

Käyntikohteet

Huvipuistot tarjoavat palveluitaan pääosin kesäaikaan. Suomen kolme suurinta huvipuis-
toa ovat Linnanmäki, Särkänniemi ja Powerpark. Huvipuistojen pääasiallinen tarjonta on 
perinteisesti koostunut erilaisista huvilaitteista. Suurimmat huvipuistot ovat kuitenkin tuo-
neet tähän rinnalle erilaisia palveluita, joilla sesonkia on ollut mahdollista pidentää ja jopa 
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ympärivuotistaa. Esimerkiksi Powerpark markkinoi itseään huvivaltiona, jonka vapaa-ajan-
keskuksen tarjontaan sisältyy perinteisten huvipuistolaitteiden lisäksi mm. sisäkarting-rata, 
elokuvateatteri ja majoituspalveluita. Huvipuistot ovat myös lisänneet virtuaalitodellisuuden 
käyttöä yhdistämällä sitä perinteisiin huvipuistolaitteisiin, esimerkiksi Linnanmäen Linnun-
rata eXtra tai Powerparkin 5D-elokuvatarjonta. Linnanmäellä käy vuosittain reilu miljoona 
kävijää. Särkänniemen kävijämäärä on kesäaikaan noin 554 000 asiakasta, koko vuonna 
noin 638 000 asiakasta. Powerparkissa vierailee vuosittain noin 400 000 kävijää. Eläinpuis-
tot käyntikohteena muodostavat hyvän lisän matkailun palvelutarjontaan. Korkeasaares-
sa käy vuosittain noin 500 000 asiakasta, ja vuonna 2015 Korkeasaaressa vieraili 525 000 
kävijää. Ähtärin eläinpuistossa oli 162 000 kävijää. 

Museoita on Suomessa yli tuhat. Museolaitos on jaettu vastuualueittain valtakunnalli-
siin museoihin, maakuntamuseoihin, aluetaidemuseoihin ja valtakunnallisiin erikoismuse-
oihin. Suomen museoista ammatillisesti hoidettuja ja ympärivuotisesti avoinna olevia on yli 
300. Loput museoista ovat pääasiassa kesäaikaan avoinna olevia kotiseutumuseoita. Toi-
mialaluokkaan 9102 kuuluvat Tilastokeskuksen mukaan taide-, historia-, tiede- ja teknolo-
giamuseot. Museot ovat edelleen vahvistaneet rooliaan kulttuuripohjaisina käyntikohteina, 
ja ne ovat myös entistä enemmän tuotteistaneet palveluitaan. Yksi suuren suosion saa-
nut yhteistyön tulos on museokortti, jossa on mukana yli 230 suomalaista museota. Tällä 
yhdellä kortilla kävijä voi rajattomasti käydä yhden vuoden aikana haluamissaan palvelun 
piirissä olevissa museoissa. Yleisenä riskinä tulevaisuudessa voi olla, että valtion kulttuu-
rille myöntämä rahoitus laskee tasolle, jossa kulttuurihistorialliset kohteet joutuvat lopetta-
maan toimintansa tai muutoin taloudellisiin vaikeuksiin. Myös kuntien rahoituksen vähene-
minen on mahdollista.

Nykyisin kunnallisten kulttuuritalojen suurin tulovirta tulee joko lyhytaikaisilta vuokralai-
silta esimerkiksi konserttien tai auditorioiden ja isojen salien tapahtumavuokrista. Pitkäai-
kaisempia vuokralaisia ovat muun muassa kansalaisopistot ja musiikkiopistot. Kunnalliset 
toimijat toimivat samoilla markkinoilla kokoushotellien kanssa. Alemmat hinnat puolestaan 
haastavat alueen kokoushotellien kokonaishinnoittelua. Tulevaisuudessa etenkin julkisen 
sektorin kulttuuritoimijoiden päähaasteena tulevat olemaan heikentyvät valtion tai kunnan 
tuet, jolloin tuottoja pitää hakea markkinoilta vuokraamalla tiloja, nostamalla vuokraa, sääs-
tämällä kustannuksia (henkilöstökulut, tarvittavien korjauskustannusten siirtäminen myö-
hempään) tai hankkimalla ulkopuolisia tukijoita. Toisaalta varsinkaan pienillä yhdistyksillä 
ei ole taloudellisia resursseja kattaa markkinaehtoista vuokraa. 

Guggenheim on ollut julkisen keskustelun alaisena jo pitkään. Guggenheim on kan-
sainvälinen taidemuseoverkosto, jota ylläpitää voittoa tavoittelematon Solomon R. Gug-
genheimin säätiö. Tällä hetkellä Guggenheim-museoita on avoinna kolmessa kaupungis-
sa: New Yorkissa, Venetsiassa ja Bilbaossa. Seuraava Guggenheim-museo avataan lähi-
vuosina Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien pääkaupungissa Abu Dhabissa. Guggenheim-
säätiö on halunnut avata museoperheen viidennen museon Helsinkiin. Perusteluiksi sää-
tiö esittää mm. Suomen poliittisen vakaan ilmapiirin ja laadukkaan koulutusjärjestelmän, 
jotka ovat luoneet pohjan vahvalle taloudelle. Suomi tunnetaan myös kansainvälisenä tut-
kimus- ja kehitystyön keskuksena, minkä lisäksi maa tarjoaa erinomaiset edellytykset kult-
tuurienväliselle vuoropuhelulle. 



20 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

Liikuntakohteet

Liikuntakohteista matkailuvolyymiltään suurimpia ovat hiihto- ja laskettelukeskukset. Maas-
tohiihdon suosio suomalaisten harrastuksena on melko vakiintunut tällä hetkellä reilun kym-
menen vuotta kestäneen nousun jälkeen. Kasvu on siirtynyt esimerkiksi CrossFitiin ja pol-
kujuoksuun, mutta toisaalta nekin pääasiassa tukevat ulko- ja luontoliikunnan suosiota ja 
ylläpitävät myös maastohiihdon harrastajamääriä. Lisensoitujen kilpahiihtäjien määrä on 
laskussa, mutta aktiiviharrastajien (ml. massahiihto-osallistujat) määrä on kasvanut. Sa-
maa suuntaa on ollut muissakin kestävyyslajeissa kuten suunnistuksessa ja juoksussa. 
Elämyshakuisia innokkaita harrastajia tulee lisää, mutta virallisen kilpailujärjestelmän sisäl-
lä harrastaa aiempaa harvempi. Maastohiihdon rooli matkailun lisänä on kohtuullisen pie-
ni, koska lähinnä kotimaiset harrastajat käyvät esimerkiksi pohjoisen matkailukeskuksissa. 

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen mukaan hiihtokausi 2015–2016 pääsi Etelä- ja Kes-
ki-Suomessa käyntiin poikkeuksellisen myöhään. Venäläisten matkailijoiden määrän vä-
heneminen näkyi laskettelukeskuksissakin, vaikka Lapin keskuksissa uudet Keski-Euroo-
pan ja Aasian ryhmät paikkasivatkin tilannetta. Suuria investointeja ei keskuksissa tehty, 
vaan ne keskittyivät toiminnan kehittämiseen. Hissilipunmyynti on kasvanut jokseenkin ta-
saisesti. Kaudella 2012/13 valmistuneet isommat hissi-investoinnit näkyvät myös lipun-
myynnissä (kuvio 8). 

Kuvio 8. Hissilipunmyynti kausina 2002/2003–2015/2016 (raportointitavan muutos 
2006)

Lähde: Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry.

Markkinaosuuksiltaan selvästi suurimmat laskettelukeskukset ovat Levi (18,4 %) ja Ruka 
(17,06 %), jotka ovat jo vuosien ajan kehittäneet toimintaansa ja palvelutarjontaansa mer-
kittävästi. Levillä on Rukaa enemmän ulkomaisia asiakkaita, kun taas Rukalla Leviä enem-
män kotimaisia. Seuraavassa kokoluokassa ovat puolestaan Ylläs (10,6 %), Tahko (6,66 %), 
Himos (5,37 %) ja Vuokatti (5,01 %), kuten kuvio 9 osoittaa. 
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Kuvio 9. Laskettelukeskusten markkinaosuudet kokoluokittain vuonna 2016. 

Lähde: Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry.

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen 2016 julkaiseman laskettelijatutkimuksen (kuvio 10) mu-
kaan maastohiihdon kotimaiset harrastajamäärät ovat edelleen laskussa, samoin kuin ne 
taloudet, joissa ainakin joku jäsen harrastaa maastohiihtoa. Myös sekä laskettelevien hen-
kilöiden että kotitalouksien määrä on laskussa. 

Kuvio 10. Lumilajien harrastajat 

Lähde: Laskettelijatutkimus 2016. Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry.
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Golfseuroja Suomessa oli 131 toimintakauden 2016 alkaessa, ja jäseniä niissä oli yhteensä 
reilu 143 000. Harrastajamäärät ovat pienessä kasvussa muutaman vuoden takaisen not-
kahduksen jäljiltä. Golfkenttiä Suomessa on reilu 150, ja ne ovat suurelta osin alueellises-
sa omistuksessa ja palvelevat pääosin paikallisia harrastajia. Joillakin kentillä voi ns. vie-
raspelaajien, esimerkiksi kotimaan matkailijoiden tai lähialueen pelaajien, määrä olla huo-
mattavakin. Matkailukeskusten golfkentistä on kuitenkin tullut hyvä lisä golfia harrastavien 
matkailijoiden palvelutarjontaan, ja golfin avulla on mahdollista pidentää kesäkautta. Gol-
fin pohjalle on rakentunut myös talvella pelattava jäägolf tai erityisesti ulkomaisia matkaili-
joita viehättävä yöttömän yön golf. 

Keilahalleja Suomessa on noin 150 ja aktiiviharrastajia noin 11 500, mutta satunnaisia 
kävijöitä on moninkertaisesti. Matkailukysyntään perustuvia keilahalleja on viime vuosien 
aikana rakennettu useita eri matkailukeskuksiin. Keilailusta onkin muodostunut hyvä lisä 
matkailualueiden sisätiloissa toimivaan palvelutarjontaan. 

Kuntokeskukset nojautuvat hyvinkin pitkälle paikalliseen kysyntään, mutta niiden rinnal-
le on tullut erilaisia liikunnallisia seikkailupuistoja, suurimpina esimerkiksi FunParkit, Hop-
Lopit ja Angry Birds -puistot.  HopLop/FunPark-konseptilla toimivia yksiköitä on Suomes-
sa jo 18, ja niiden asiakaskunnasta osa perustuu matkailuun. HopLop aikoo edelleen laa-
jentaa toimintaansa yli kymmenellä puistolla ympäri Suomen sekä monipuolistaa olemas-
sa olevia kohteitaan.  

Myös urheiluopistojen rooli matkailupalveluiden tuottajana on lisääntynyt. Esimerkik-
si Vuokatti, Santasport ja Vierumäki ovat perusurheiluopistopalveluiden lisäksi kehittäneet 
uusia matkailutuotteita alueillaan palvelutarjonnan laajentamiseksi. Urheiluopistojen avul-
la on mahdollista saada alueelle kokonaan uudenlaisia matkailijaryhmiä. Aasiasta, erityi-
sesti Kiinasta, tulevan matkailukysynnän yhteydessä ovat nousseet vahvasti esiin urhei-
luopistojen talviurheilun ja -liikunnan palvelut. Etenkin Kiinassa lähestyvät talviolympialai-
set ovat paitsi huippu-urheilua, myös keino synnyttää uudenlaista liikuntakulttuuria ja luo-
da uutta toimialaa Kiinaan. Tästä aukeaa monenlaisia mahdollisuuksia ohjattujen ja kou-
lutuksellisten talviliikuntapalveluiden saralla myös Suomessa, ja urheiluopistot ovat tässä 
keskeisiä toimijoita.

Ohjelmalliset aktiviteetit

Ohjelmalliset aktiviteetit voidaan jakaa vuoden kiertokulun mukaan usein kesä- ja talvilaji-
en aktiviteetteihin, tai vaihtoehtoisesti lumi- ja lumettomaan tekemiseen. Kesällä luontoon 
perustuvia ohjattuja ja maksullisia palveluita ovat muun muassa opastetut kalastusretket, 
melonta, veneily, koskenlasku, vaellus, pyöräily, sauvakävely ja hevosmatkailu. Eläinten 
kanssa tehtävät retket, esimerkiksi eläinten katselu ja kuvaaminen, ovat nostaneet suosio-
taan. Talviaktiviteeteista yleisimpiä ovat koira-, moottorikelkka- ja porosafarit, hiihtovaelluk-
set ja lumikenkäretket. Näiden kahden ”perussesongin” väliin mahtuu varsin paljon muu-
takin tekemistä, ja eri tekemisiä on yhdistelty monin tavoin. Esimerkiksi revontulien ympä-
rille on rakennettu erilaista palvelukokonaisuuksia. Ruskamatkailuun on myös viime vuo-
sien aikana tullut paljon uutta tarjontaa. 
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Ohjelmallisista aktiviteeteista safaritalot muodostavat usein alueen omaleimaisuuden 
lisäksi sisällön, jonka vuoksi alueelle tullaan.  Safaritalot ovat keskittyneet pääosin matkai-
lualueille, ja niiden kysyntä on kokonaisuudessaan matkailukysyntää. Suurimmat safarita-
lot ovat lähes kaikki jo ison tarjonnan omaavia DMC-kokonaisuuksia. Suurimpia toimijoita 
ovat vuodesta 1982 lähtien toiminut Lapin Safarit, joka toimii kahdeksalla eri matkailualu-
eella Lapissa sekä vuodesta 1987 lähtien Ruka-Kuusamon alueella toiminut Rukapalvelu. 
Safaritalojen palvelut ovat nykypäivänä varsin monipuoliset, ja tarjolla on monenlaisia pal-
veluita sekä yksittäisille matkailijoille että isoillekin ryhmille. 

Matkatoimistomyynti vuonna 2015 pysytteli odotettua paremmalla tasolla, sillä mat-
kanjärjestäjät olivat suhteuttaneet tarjontaansa normaalia heikompaan kysyntään maail-
manmarkkinoiden heikon tilanteen vuoksi.  Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) ke-
räämien ennakkotietojen mukaan liiton jäsentoimistojen kokonaismyynti ilman alan sisäis-
tä kertautuvaa myyntiä oli vuonna 2015 noin 1 919,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 vas-
taava luku oli 1 918,3 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin myynnin lasku oli ollut 5,4 pro-
senttia. Yrityksille ja yhteisöille tapahtuvan liikematkamyynnin sekä tapahtuma-, kokous- 
ja ryhmämyynnin arvo oli 667,6 miljoonaa euroa, ja kasvua oli noin 2,8 prosenttia edellis-
vuoteen verrattuna. Markkina kasvoi matkailupalveluiden, erityisesti lentojen, keskihinnan 
edelleen jatkuneesta laskusta huolimatta. Suurin osa tämän sektorin toimijoista raportoi lii-
kematkamyynnin matkavarausten kasvusta ja erityisesti kokous- ja tapahtuma- sekä ryh-
mämyynnin piristymisestä. 

Vuonna 2015 valmismatkatilastoinnissa tehtiin mukana olevien matkanjärjestäjien osal-
ta noin 754 700 matkaa. Tämä oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Sarjatuotan-
toon perustuvassa vapaa-ajan valmismatkojen määrässä näkyi selvästi, että tarjontaa oli 
suhteutettu jo etukäteen haasteelliseksi tiedettyyn suomalaisten taloustilanteeseen. Tässä 
tilastoinnissa mukana olevien matkanjärjestäjien liikevaihto, 670,1 miljoonaa euroa, laski-
kin edellisvuoteen verrattuna vain vajaat yhdeksän prosenttia, mikä merkitsee alan toimi-
joiden kannattavuuden parantumista. 

Matkailu on selkeästi verkkokaupan ylivoimaisesti suurin tuoteryhmä. Lentäen tehdyis-
tä valmismatkoista myytiin vuonna 2015 internetin kautta noin 69 prosenttia, kun vuonna 
2014 vastaava luku oli 70 prosenttia. Online-kaupan osuus kääntyi lievään laskuun ensim-
mäisen kerran sitten verkossa tapahtuvan matkakaupan käynnistymisen. Tämä viitannee 
siihen, että valmismatkojen online-kauppa on saavuttanut tai saavuttamassa lakipisteen-
sä. Liikematkojen online-myynnin osuus euromääräisestä myynnistä laskettuna oli noin 40 
prosenttia. Liikematkamyynnin transaktioista, matkavarauksista, laskettuna tämän sektorin 
online-myynnin osuus oli lähemmäs 50 prosenttia. 

Kokous- ja kongressimatkat tuovat asiakkaita myös ohjelmapalveluihin. Vuonna 2015 
Suomessa järjestettiin lähes 700 kansainvälistä kongressia, ja lähes 76 000 kongressimat-
kaajaa vieraili Suomessa. Vuonna 2015 kongressit tuottivat 130 miljoonaa euroa. Tyypilli-
nen kongressimatkailija käyttääkin matkallaan neljä-viisi kertaa enemmän rahaa kuin kes-
kivertolomailija. Keskivertomatkaaja viipyy kohteessaan korkeintaan kolme päivää ja kong-
ressimatkailija keskimäärin viisi päivää. Lomailija käyttää rahaa päivässä reilut sata euroa, 
ja kongressimatkaaja noin 250 euroa. Vuonna 2013 Suomen vientiin rinnastettavasta mat-
kailutulosta (4,4 miljardia) kongressimatkailun osuus oli 117 miljoonaa euroa. Pre- ja post-
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tourit ovat tärkeä osa kokous- ja kongressimatkailua ja mahdollisuus markkinoida ja tutustut-
taa kokousosallistujia ohjelmapalvelutarjontaan. Maailmantalouden vaikutukset eivät myös-
kään heilauta kokous- ja kongressimatkailua niin paljoa kuin muuta vapaa-ajan kysyntää. 

Työntekijöiden palkinto- eli kannustematkat (incentive-matkat) ovat myös merkittävä tapa 
lisätä matkailun ohjelmapalveluiden käyttöä. Kannustematkan tarkoituksena on motivoida 
johtoa, henkilökuntaa tai muita sidosryhmiä (esimerkiksi jälleenmyyjiä) parempaan tulok-
seen. Kannustematka räätälöidään kunkin yrityksen toiveiden mukaisesti kokonaisuudek-
si, joka sisältää majoituksen ja ruokailujen lisäksi tyypillisesti erilaisia ohjelmallisia osuuk-
sia ja mahdollisesti kokouksia tai koulutusta. Palkkiomatka puolestaan palkitsee jo tehdys-
tä työstä jälkikäteen. Yritykset panostavat työhyvinvointiin hyödyntämällä matkailualan toi-
mijoiden palveluita, usein myös pääsesonkien ulkopuolisina ajankohtina. 

Nykyisin yrityksillä on oikeus vähentää verotuksessa 50 prosenttia vähennyskelpoisten 
edustusmenojensa määrästä.  Edustusmenoina pidetään verohallituksen ohjeen mukaan 
asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin 
henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita 
menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyt-
tämiseen tai parantamiseen tai muutoin toiminnan edistämiseen. Edustusmenot kohdistu-
vat yhtiön ulkopuolisiin tahoihin. Edustuskuluvähennyksellä on merkittävä vaikutus yritys-
ten halukkuuteen mm. viedä asiakkaat kokemaan matkailupalveluja, mikä edelleen vaikut-
taa merkittävästi matkailuyritysten kannattavuuteen ja työllisyyteen.

2.2. Toimialan alueellinen jakautuminen

Ohjelmapalveluyritykset ovat toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna keskittyneet Etelä- 
Suomessa Uudellemaalle Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen sekä Pohjois-Suomessa Lap-
piin ja Pohjois-Pohjanmaalle (kartta 1). Henkilöstön määrän jakautuminen alueittain nou-
dattelee hyvinkin pitkälle toimipaikkojen lukumäärää (kartta 2). Selvästi eniten henkilöstöä 
on työllistynyt Uudellamaalla, seuraavaksi eniten Pirkanmaalla, Lapissa, Varsinais-Suo-
messa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmapalvelualan yritykset käyttävän muiden matkailu-
toimialojen tapaan myös henkilöstövuokrausyritysten palveluita. Vuokrausyritysten kautta 
työllistyminen ei näy näissä luvuissa. 
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Kartta 1. Toimipaikat maakunnittain v. 
2014. 

Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus

Kartta 2. Henkilöstön määrä maakunnit-
tain v. 2014

Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus

Uudenmaan alueen yritysten liikevaihto on moninkertainen muihin maakuntiin verrattuna. 
Seuraavaksi suurimmat liikevaihdot ovat Pirkanmaalla, Lapissa, Varsinais-Suomessa ja 
Pohjois-Pohjanmaalla (kartta 3). 

Kartta 3. Liikevaihdon määrä (1 000 euroa) maakunnittain v. 2014.             

Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus
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Toimipaikkaa kohden liikevaihtoa tulee eniten Uudellamaalla (9,2 miljoonaa euroa/toimi-
paikka), seuraavaksi eniten Pirkanmaalla (4,9 miljoonaa euroa/toimipaikka), Varsinais-Suo-
messa (3,7 miljoonaa euroa/toimipaikka), Pohjois-Pohjanmaalla (3,6 miljoonaa euroa/toi-
mipaikka) ja Lapissa (2,3 miljoonaa euroa/toimipaikka). Henkilöä kohden suhteutettuna ti-
lanne hieman muuttuu. Suurimpana maakuntana on edelleen Uusimaa (1,6 miljoonaa eu-
roa/henkilö), mutta sen jälkeen tulevat Varsinais-Suomi (1,2 miljoonaa euroa/henkilö), Poh-
jois-Pohjanmaa (1,2 miljoonaa euroa/henkilö), Pirkanmaa (1,0 miljoonaa euroa/henkilö) ja 
Lappi (0,9 miljoonaa euroa/henkilö).

2.3. Työvoiman saatavuus matkailussa

Matkailun eri alatoimialoilla on puhuttu paljon työvoiman saatavuudesta. Henkilöstön saa-
tavuus on parantunut eri ammateissa. Edelleen kuitenkin keskustellaan henkilöstön saa-
tavuuden rinnalla myös osaavan henkilöstön saatavuudesta. Jatkuvan muutoksen usko-
taan kuvaavan tulevaisuuden työtä, ja työtehtävät pilkkoutuvat yhä useampiin osiin. Esi-
merkiksi useamman ammatin yhdistelmillä voidaan hakea ympärivuotista työllistymis-
tä sesonkiluonteisissa matkailutöissä ja -kohteissa. Matkailualallakin kasvavan tietotyön 
tuottavuus syntyy työntekijöiden innostuksen ja hyvinvoinnin pohjalta. Tulevaisuuden yri-
tystoiminta vaatii ketteryyttä: nopeat ja joustavat yritykset menestyvät, edellyttäen että 
positiivinen asennoituminen yrittäjyyteen yleistyy. Osaamisen vahvistuminen kaikilla toi-
mijatasoilla ja -tahoilla sekä siitä seuraava alan ammattimaistuminen on Suomen mat-
kailun kehittymisen yksi keskeinen edellytys. Työvoimalta vaaditaan entistä enemmän 
muutosvalmiutta, mikä tarkoittaa osin sitä, että työpaikkoihin haetaan moniosaajia. Työn 
luonteen ja toimenkuvien muuttuessa nopeassa tahdissa työntekijöiltä edellytetään ky-
kyä mukautua vaihtuviin tilanteisiin. 

Laajemmin matkailualalla toimivia yleisimpiä ammatteja ovat esimerkiksi tarjoilijat, ko-
kit, vastaanottovirkailijat, matkatoimistovirkailijat ja matkaoppaat. Ravitsemistoiminnan am-
mattinimikkeistön taakse kätkeytyy suurin osa majoitusyritysten henkilöstöstä. Lisäksi mat-
kailun parissa työskentelee erilaisissa kehittämistehtävissä esimerkiksi projektipäälliköitä, 
kouluttajia ja matka-asiantuntijoita. Ohjelmapalveluiden piirissä työvoiman saanti on hie-
man muuta matkailua helpompaa, ja ala työllistääkin merkittävän määrän esimerkiksi opis-
kelijoita sesonkityövoimana. 

Syyskuussa 2016 tehdyssä ammattibarometrissa on arvioitu työmarkkinatilannet-
ta seuraavan puolen vuoden aikana. Arvioinnissa olivat mukana hotellin vastaanottovir-
kailijat, matkaoppaat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät sekä tarjoilijat. Hajontaa näiden-
kin ammattinimikkeiden osalta tuli jonkin verran. Ohjelmapalvelualalla toimivien matka-
oppaiden tila on valtakunnallisesti suhteellisen tasapainossa eli kysyntää on saman ver-
ran kuin tarjontaakin. Liikaa työnhakijoita on Pirkanmaalla sekä Kainuussa, Pohjois-Sa-
vossa ja Pohjois-Karjalassa (kartta 4). Matkatoimistovirkailijoita puolestaan on liikaa lä-
hes koko maassa. Ainoastaan Pohjanmaalla on hieman pulaa hakijoista, kun taas Pir-
kanmaalla on paljon liikaa työnhakijoita, kuten kartta 5 osoittaa. Syyskuu on tosin hie-
man haasteellinen aika arvioida työvoiman saatavuutta, sillä ns. kesäsesonki on päätty-
mässä ja talvisesonki alkamassa.
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Kartta 4. Arvio matkaoppaiden työmark-
kinatilanteesta seuraavan puolen vuo-
den aikana.

Lähde: Ammattibarometri 09/2016, TEM

Kartta 5. Arvio matkatoimistovirkailijoi-
den työmarkkinatilanteesta seuraavan 
puolen vuoden aikana.

Lähde: Ammattibarometri 09/2016, TEM

Ohjelmapalveluyritykset käyttävät oman henkilökuntansa lisäksi vuokratyövoimaa. Erityi-
sesti tämä näkyy yrityksissä, joissa toiminta painottuu vahvoihin sesonkeihin. Yritysten 
omilla palkkalistoilla on ns. hiljaisen sesongin miehitys ja loput, varsinkin tuntityöntekijät, 
otetaan vuokrauksen kautta. Yrityksen sijainti vaikuttaa myös vuokratyövoiman käyttöön. 
Mitä kauempana vilkkaista työmarkkinoista yritys sijaitsee, sitä todennäköisempää vuok-
ratyövoiman käyttö on. 

2.4. Toimialan suurimmat yritykset

Matkailun ohjelmapalveluiden eri alatoimialoilla liikevaihdoltaan suurimmat yritykset löyty-
vät matkatoimistoista ja matkanjärjestäjistä: TUI Finland Oy Ab, Oy Aurinkomatkat - Sun-
tours Ltd Ab, Oy Tjäreberg Ab, Oy Ebookers Finland Ltd, Matkapojat Oy, Live Nation Fin-
land Oy ja Primera Holidays Oy. Nämä yritykset tarjoavat pääosin suomalaiselle matkaili-
jalle lomamatkoja. Henkilöstömäärältään suurimmat yritykset ovat Suomen kansallisoop-
pera ja -baletti (593 henkilöä), Helsingin teatterisäätiö (384), Tampereen Särkänniemi Oy 
(257), CWT Finland (230) ja SMT Oy (189). 
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Käyntikohteet

Huvi- ja teemapuistojen ylivoimaisesti suurinta liikevaihtoa tekee Linnanmäkeä pyörittävä 
Lasten Päivän säätiö. Seuraavia ovat Tampereen Särkänniemi Oy, HopLop Oy, Puuharyh-
mä Oyj ja Livson Group -konserniin kuuluva Muumimaailma Oyj. Puuharyhmä Oy:n liike-
toimintaan kuuluvat mm. Serena, Tervakosken Puuhamaa, Tropiclandia ja Visulahti. Suu-
rinta liikevaihtoa tekevät yritykset ovat taustaomistukseltaan tai konsernin kautta suhteelli-
sen suuria yrityksiä. Taulukossa 4 on esitetty kymmenen liikevaihdoltaan suurinta huvi- ja 
teemapuistojen yritystä. 

Taulukko 4. Huvi- ja teemapuistojen (TOL 9321) kymmenen liikevaihdoltaan suurin-
ta yritystä

Liikevaihto M€ Henkilöstö
Lasten Päivän Säätiö sr 24 463 000 46

Tampereen Särkänniemi Oy 17 650 000 257

HopLop Oy 8 830 382 73

Puuharyhmä Oyj 7 800 000 131

Muumimaailma Oy 6 763 000 47

SuperPark Oy 4 110 000 11

Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy 4 043 499 76

Mariepark Ab 3 680 000  

Superpark Oulu Oy 2 378 000 5

Santapark Oy 2 016 073 6

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Kylpylaitoksista, saunoista ja solariumpalveluista (TOL 9604) liikevaihdoltaan suurin on 
Jumbo Park -konserniin kuuluva Flamingospa Oy (7,4 miljoonaa euroa). Sen jälkeen tu-
levat Uudellamaalla toimiva Sauna2 tilaussaunat Oy:n (0,8 milj. eur.) sekä Helsingissä ja 
Lappeenrannassa toimiva China Liangtse -konserniin kuuluva Liangtse Wellness II Oy (0,6 
milj. eur.) ja China Liangtse Wellness Oy (0,5 milj. eur.). Kylpylätoiminta voi sisältyä myös 
yrityksen päätoimialaan (esimerkiksi majoituksen toimialalla), jolloin kylpylätoiminta ei ti-
lastoidu tähän toimialaluokkaan.

Liikuntakohteet

Hiihto- ja laskettelukeskuksista (TOL 93291) liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään suu-
rin on Levin Matkailukeskus -konserniin kuuluva Levi Ski Resort Ltd, toisena on Vuokatis-
sa, Tahkolla ja Kasurilassa rinneliiketoimintaa pyörittävä Huippupaikat Oy ja Hiihtokeskus 
Iso-Ylläs Oy. Kymmenen liikevaihdoltaan suurimman yrityksen liikevaihto- ja henkilöstö-
määrät näkyvät taulukossa 5. Vertailua hankaloittaa myös se, että kaikki rinneliiketoimin-
nat eivät näy ko. toimialaluokituksessa, vaan osa sisältyy emoyhtiöiden muun toimialan yri-
tysten lukuihin (esimerkiksi Rukakeskus Oy).
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Taulukko 5. Hiihto- ja laskettelukeskusten (TOL 93291) kymmenen liikevaihdoltaan 
suurinta yritystä

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Oy Levi Ski Resort Ltd 13 222 723 86

Huippupaikat Oy 9 106 000 43

Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy 3 778 000  

Hiihtokeskus Himosvuori Oy 2 972 106 28

Ylläs-Ski Oy 2 575 000 18

Laajis Oy 1 943 000 23

Deltarec Oy 1 787 197 22

Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy 1 538 000  

Lumena Oy 1 095 000 12

Vihti Ski Center Oy 1 082 000 6

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Urheilulaitosten toiminnan toimialan (TOL93110) suurimmat yritykset ovat SATS:n ja ELI-
XIAn yhdistymisen seurauksena syntynyt SATS Finland Oy, sisäliikuntapalveluita tarjoava 
Urheiluhallit Oy ja Helsingin Liikuntahallit Oy. 

Muualla luokittelemattomaan huvi- ja virkistystoimintaan (TOL 93299) kuuluu esimer-
kiksi ohjelmallisia aktiviteetteja tarjoavia yrityksiä, joista suurimmat ovat Lapland Safaris 
Group -konserniin kuuluvat Eräsetti Oy, Lapland Safaris North Oy ja Lapland Safaris West 
Oy. Koko Lapland Safaris Group -konsernin liikevaihto on yli 17 miljoonaa euroa. PELIKA 
net Oy tarjoaa erilaisia viihdepelejä (esimerkiksi biljardi, videopelit). Suurimpien huvi- ja vir-
kistystoiminnan toimialan yritysten liikevaihto- ja henkilöstömäärät näkyvät taulukossa 6.

Taulukko 6. Muualla luokittelemattomat huvi- ja virkistystoiminnan (TOL 93299) 
kymmenen liikevaihdoltaan suurinta yritystä

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Eräsetti Oy 4 880 000 9

Lapland Safaris North Oy 4 051 000  

Lapland Safaris West Oy 3 539 000 4

PELIKA net Oy 2 396 406  

Aito Tehdas Oy 2 301 000 36

Aito Tehdas Oy 2 301 000 36

Oy Summer Fun Ltd 1 609 000 12

Hieta-Viihde Oy 1 557 533 19

Oy Polarartistit Ab 1 538 000 9

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy 1 488 000 12

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy



30 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

Ohjelmalliset aktiviteetit

Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminnassa (TOL 79100 ja 79110) suurimmat yri-
tykset ovat koko ohjelmapalveluiden eri toimialojen suurimpia. Yritysnimet on lueteltu koh-
dan 2.4. alussa. Varauspalveluiden ja matkaoppaiden palveluiden (TOL 79900) suurim-
mat yritykset ovat Tournorruss Oy ja Oy Lomarengas Ab, Lippupiste OY ja Wintertestcen-
ter Service Oy. 

Esittävien taiteiden (9001) ja niitä palvelevan toiminnan (9002) ylivoimaisesti liikevaih-
doltaan suurin yritys on Live Nation Finland Oy (29,6 miljoonaa euroa), joka järjestää live-
tapahtumia ja tarjoaa eCommerce-palveluita. Fullsteam Agency Oy (11,1 miljoonaa euroa) 
toimii musiikkialalla, ja seuraavaksi suurimmat yritykset ovat Helsingin teatterisäätiö ja Suo-
men kansallisooppera ja -baletti. 

Kaikkien alatoimialojen 60 suurinta yritystä löytyvät tämän raportin liitteistä. 
Toimialan suurten yritysten rooli on erilainen riippuen yrityksen sijainnista ja toimialas-

ta. Ohjelmapalveluiden merkitys korostuu erityisesti vapaa-ajan matkailussa. Kaikki suu-
rimmat, mutta myös paikallisesti merkittävät ja laajasti alueellaan verkottuneet ohjelmapal-
veluyritykset ovat yksi tekijä, joiden takia alueelle saadaan houkuteltua vapaa-ajan mat-
kailijoita. 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. 



  TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 31

3. Markkinoiden rakenne ja kehitys

3.1. Markkinoiden kokonaiskuva

Vuonna 2015 kansainväliset matkat Eurooppaan kasvoivat 4,7 prosenttia epävakaasta ta-
loustilanteesta huolimatta. Nopeimmin matkailu kasvoi Amerikoissa sekä Aasian ja Tyy-
nenmeren alueilla. Euroopan sisällä matkailu kasvoi erityisesti Pohjois-Euroopassa, jossa 
kasvu oli 7,3 prosenttia. Kuviosta 11 näkyvät matkailijamäärät maanosittain vuodesta 1950 
nykyhetkeen asti sekä ennuste vuoteen 2030 asti. 

Kuvio 11: UNWTO:n tilasto maanosittaisista matkailijamääristä vuodesta 1950 asti 
sekä ennuste vuoteen 2030. 

Lähde: UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition

Kansainväliset matkat ylittivät miljardin matkan rajan vuonna 2012. Viimeisten kymmenen 
vuoden aikana nopeimmin ovat kasvaneet Aasian ja Tyynenmeren alueet, ja myös Euroo-
passa kasvua on tullut keskimäärin 3 prosenttia vuodessa. UNWTO:n ennusteen mukaan 
globaali matkailu jatkaa kasvuaan 3–4 prosentin vuosivauhtia, ja vuoteen 2030 mennes-
sä kansainvälisiä matkoja tehdään jo 1,8 miljardia. Useissa maissa matkailusta onkin tul-
lut sosioekonomisen kehityksen avaintekijä, kun huomioidaan vientitulot, työpaikkojen ja 
yritysten syntyminen sekä infrastruktuurin kehittyminen. 
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Suomessa rekisteröitiin vuonna 2015 lähes 20 miljoonaa yöpymistä. Kansainvälisiä yö-
pymisiä rekisteröitiin 5,5 miljoonaa, ja määrä väheni edellisvuodesta 3,5 prosenttia. Vuon-
na 2014 alkanut matkailun supistuminen Venäjältä jatkui edelleen voimakkaana. Venäjää 
lukuun ottamatta ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoikin 8,2 prosenttia. Kasvu tuli pää-
osin Aasiasta, josta yöpymiset lisääntyivät peräti 23 prosentilla. Aasian maista tuli yhteen-
sä 729 000 yöpymistä, mikä on yli kymmenesosa kaikista ulkomaisista yöpymisistä. Aasi-
an suurimmat lähtömaat ovat Kiina ja Japani, joista molemmilla on noin 30 prosentin osuus 
Suomen aasialaisyöpymisistä. Kiina kasvoi selvästi nopeammin (+40 %) kuin muut Suo-
melle merkittävät ulkomaiset lähtömaat vuonna 2015 ja teki huikean nousun Japanin ohi 
Suomen kuudenneksi tärkeimmäksi matkailumarkkinaksi. Vielä edellisvuonna se oli sijal-
la 11. Japanista yöpymiset kasvoivat 6 prosenttia. EU on edelleen Suomen matkailun tär-
keä markkina-alue. Viime vuonna muista EU-maista kirjattiin Suomessa yli 2,9 miljoonaa 
yöpymistä eli 53 prosenttia kaikista yöpymisistä. 

Suomen matkailun alkuvuosi 2016 lähti liikkeelle varovaisen positiivisissa merkeissä. 
Tammi-heinäkuussa majoitusvuorokaudet lisääntyivät 1,7 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 1,7 prosenttia ja kotimaisten 
1,5 prosenttia. Venäläiset matkailijat ovat edelleen suurin Suomessa yöpyvä ryhmä, vaik-
ka määrät ovat viimeisten vuosien aikana romahtaneet. Alkuvuodesta (tammi-heinäkuu) 
2016 venäläisyöpymisiä oli reilu 414 500. Suurempaa elpymistä ei kuitenkaan vielä ole nä-
köpiirissä. Sen sijaan venäläisten matkailijoiden korvaajia on tullut sekä Aasiasta että Eu-
roopasta. Aasiasta tulleiden matkailijoiden määrä on edelleen kasvussa. Suurinta kasvu 
on Kiinasta ja Hong Kongista (21,9 %), mutta myös japanilaisten yöpymismäärät kasvoi-
vat 7,8 prosenttia. Myös perinteisemmät Keski- ja Etelä-Euroopan markkinat ovat kasvus-
sa. Ranskalaisten matkailijamäärä kasvoi 9 prosenttia, Italiasta tulijoiden 10,7 prosenttia, 
Belgiasta 11 prosenttia ja Espanjasta tulijoiden 16,3 prosenttia. 

Yksittäisten markkinoiden kasvupotentiaalia arvioitaessa on huomioitava markkinan 
koko sekä sieltä saapuvien matkailijoiden määrän ja rahankäytön kasvu. Vaikka esimerkik-
si saapumiset Kiinasta kasvaisivat yli 20 prosentin vuosivauhtia, voivat brittien tai saksa-
laisten prosentuaalisesti paljon heikommat kasvuluvut tuoda määrällisesti enemmän mat-
kailijoita suuremman markkinaosuuden myötä.

Oxford Economicsin vuonna 2015 tekemän ennusteen mukaan (kuvio 12) Suomelle oli-
si jatkossakin odotettavissa eniten kasvua Venäjän lisäksi Iso-Britanniasta ja Kiinasta. Ar-
viot perustuvat ennusteisiin taloudellisesta kehityksestä sekä ko. lähtömaiden yleisistä nä-
kymistä ulkomaan matkailun kehittymisessä. Luonnollisesti matkailun edistämiseksi tehtä-
villä toimenpiteillä on suuri merkitys siinä, mistä kasvua Suomeen lopulta saadaan. Ennus-
teet eivät myöskään ota huomioon tällä hetkellä matkailuun suuresti vaikuttavaa geopoliit-
tista ilmapiiriä, jonka merkitys venäläisten matkailun vähenemiseen on ollut huomattava.
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Kuvio 12: Ennuste Suomeen suuntautuvien yöpymisten keskimääräisestä vuosi-
kasvusta suurimmista lähtömaista 2015–2025.

Lähde: Oxford Economics

Venäjän matkailussa tapahtuneet ja tapahtuvat suuret muutokset vaikuttavat merkittävästi 
myös ennusteisiin. Oxford Economics on laatinut ennusteen ilman Venäjää (kuvio 13). Ku-
viosta käy edellistä paremmin ilmi Aasian markkinoiden mahdollisuudet, mutta myös pe-
rinteiset Britannia, Saksa ja Ruotsi potentiaalisina markkinoina. 

Kuvio 13: Ennuste Suomeen suuntautuvien yöpymisten keskimääräisestä vuosi-
kasvusta suurimmista lähtömaista 2015–2025, poislukien Venäjä.

Lähde: Oxford Economics
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Lento- ja junamatkustus lisääntyneet alkuvuoden aikana 

Lentomatkailu on alkuvuoden (tammi-kesäkuu) 2016 aikana lisääntynyt Suomen lentoken-
tillä yhteensä 3,3 prosenttia. Kotimaan lentomatkailijat lisääntyivät 4 prosenttia ja ulkomai-
set 3,1 prosenttia. Suomen kiinnostavuus maailmalla on kasvussa. Helsinki-Vantaan len-
toasemalle on saatu uusia lentoyhtiöitä. Esimerkiksi Qatar Airways avasi lokakuussa 2016 
Helsinki-Doha -reitin, josta vaihtolennolla pääsee kuudelle eri mantereelle ja yli 150 koh-
teeseen. Halpalentoyhtiö Transavia puolestaan aloittaa kaksi uutta reittiä Helsingistä Ams-
terdamiin ja Müncheniin kesäkaudella 2017. Myös Finnair on lisäämässä uusia kohteita 
lentovalikoimaansa.

Myös Pohjois-Suomeen on tulossa uusia lentoreittejä. Ainakin kuusi uutta lentoyhteyttä 
eri pohjoisen kentille on jo uutisoitu julkisuudessa. Näiden lisäksi osa viime kaudella ava-
tuista yhteyksistä jatkaa toimintaansa, ja myös Finnair on lisännyt kotimaanvuorojaan poh-
joiseen. Toisaalta saavutettavuus on edelleen pohjoisen haasteena erityisesti talviseson-
gin ulkopuolella ja kesäkaudella. Uusista lentoyhteyksistä on julkisuuteen tullut esimerkiksi 
Go! Aviation, joka aloittaa liikennöinnin Kuopio-Helsinki-Tallinna-välillä loppuvuodesta 2016. 

Maailman talousfoorumin kilpailukykyraportin mukaan Suomen lentoasemaverkosto on 
maailman viidenneksi paras ja Pohjoismaiden paras. Parhaimmat lentoasemat ovat rapor-
tin mukaan Singaporessa, Arabiemiraateissa, Hongkongissa ja Alankomaissa. Suomen len-
toasemien kautta kulki yhteensä 20,1 miljoonaa matkustajaa vuonna 2015. Helsinki-Van-
taan lentoaseman osuus siitä oli 16,4 miljoonaa.

Helsinki-Vantaan lentoasema on ACI Europen tutkimuksen mukaan Euroopan 12:nnek-
si merkittävin vaihtolentoasema, mikä tekee siitä muita pohjoismaisia kenttiä merkittäväm-
män kansainväliselle vaihtoliikenteelle. Kenttä on kasvattanut vaihtolentoyhteyksiensä mää-
rää kymmenessä vuodessa 76 prosenttia. Helsinki-Vantaalla on tarjolla noin 8 500 vaihto-
lentoyhteyttä. Finavian mukaan hyvä sijoitus vertailussa johtuu erityisesti Aasian-yhteyk-
sien kasvusta.

Kiwi.com-verkkomatkatoimiston tekemän vertailun mukaan lentäminen Suomesta on 
toiseksi kalleinta. Suomesta kalliimpaa ulkomaille lentäminen oli vain Yhdistyneistä arabi-
emiirikunnista. Mukana vertailussa oli 75 maata, joihin matkustetaan eniten. Suomesta os-
tetuilla lennoilla keskimääräiset kustannukset sataa kilometriä kohden olivat 45,77 euroa. 
Halpalentoyhtiöiden ja perinteisten yhtiöiden välillä oli Suomessa yli kolminkertainen ero 
hinnoissa. Tässä vertailussa ei otettu kantaa Suomeen tulevien lentomatkojen hintoihin. 

VR:n kaukoliikenteen palveluja käytti vuonna 2015 yli 11 miljoonaa matkustajaa. VR:n 
lähiliikenne huolehtii Helsingin seudun junaliikenteestä sekä lähialueen vyöhykeliikentees-
tä. Lähiliikenteen junissa kulki vuonna 2015 yli 63 miljoonaa matkustajaa. Alkuvuonna 2016 
VR:n matkustajamäärä on kasvanut kaikkinensa seitsemän prosenttia. Kaupunkien välises-
sä markkinaehtoisessa liikenteessä kasvu on ollut yhdeksän prosenttia. VR on uusimassa 
paikanvarausjärjestelmäänsä vuonna 2017. Myös muita digitaalisia uudistuksia on tulossa. 



  TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 35

3.2. Asiakkuudet toimialalla

Matkailun toimialan asiakkuuksia voidaan jakaa monesta eri näkökulmasta (kuvio 14). Yksi 
vaihtoehto on jakaa matkustajat matkan tarkoituksen mukaan vapaa-ajan matkustajiin sekä 
työmatkustajiin. Tyypillinen ryhmittelytapa on myös asiakkaiden jaottelu kotimaisiin ja ulko-
maisiin (kansainvälisiin) asiakkaisiin. 

Kuvio 14: Matkailijaryhmien jaottelu.

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

Kuvioon 15 on kuvattu Suomen matkailu- ja tulovirrat vuonna 2015 eli kuvio kertoo, mistä 
suurimmat ulkomaiset matkailijaryhmät Suomeen saapuvat. Vuonna 2015 ulkomaisia yöpy-
misiä oli yhteensä 5,5 miljoonaa. Kotimainen matkailukulutus on 10,2 miljardia euroa. Ku-
viossa ulkomaisten matkailijoiden pallon koko kertoo volyymin (kotimaiset yöpymiset -pal-
lon pitäisi olla suurempi, mutta esitysteknisesti se ei ole mahdollista). Vientiin rinnastetta-
va matkailutulo oli 4 miljardia vuonna 2014
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Kuvio 15. Suomen matkailu- ja tulovirrat 2015. 

Lähde: Visit Finland, Tilastokeskus

Kotimaisten ja ulkomaisten majoitusliikkeiden rekisteröidyistä yöpymisistä tammi-heinä-
kuussa 2016 tuli 24 prosenttia eli 1,9 miljoonaa matkailijaa ulkomailta. Ulkomaisten yöpy-
misten määrä kasvoi 1,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 
Määrällisesti eniten yöpyneitä matkailijoita Tilastokeskuksen mukaan tuli alkuvuonna (tam-
mi-heinäkuu) 2016 Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta. Suurimmat kasvuluvut olivat kiinalais-
ten, espanjalaisten ja yhdysvaltalaisten matkailijoiden yöpymisissä. Kotimaisten matkaili-
joiden yöpymiset lisääntyivät alkuvuonna 1,5 prosenttia. Kuviosta 16 näkyy pitkän aikavä-
lin yöpymisten muutokset vuodesta 1995 alkaen. Yöpymismäärät notkahtivat vuonna 2009 
laman seurauksena, jonka jälkeen tilanne hieman taas parani. Venäläisten yöpymismää-
rät romahtivat rajusti jo loppuvuodesta 2013, mutta merkittävimmät vaikutukset realisoitui-
vat vuosina 2014 ja 2015. Nyt yöpymismäärien arvioidaan aasialaisten sekä Keski- ja Ete-
lä-Euroopasta tulevan kysynnän ansioista olevan noususuunnassa.
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Kuvio 16. Kotimaiset ja ulkomaiset yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä vuosina 
1995–07/2016 (ennakko). 

Lähde: Tilastokeskus. 

Visit Finlandin matkailijatutkimuksessa 2015 Suomessa heinä-joulukuussa 2015 vierailleil-
ta matkailijoilta kysyttiin, mitkä suomalaisista aktiviteeteistä kiinnostavat heitä (kuvio 17). 
Kiinnostavimmiksi nousivat suomalaiset kulttuurikohteet. Erityisesti Amerikasta sekä Aust-
raliasta saapuneet matkailijat olivat kiinnostuneita niistä, mutta myös erilaisista kesäakti-
viteeteistä, saunomisesta ja suomalaisesta ruoasta. Euroopasta Suomeen matkustaneet 
olivat vähemmän kiinnostuneita suomalaisista kulttuurikohteista kuin muut. Sen sijaan he 
olivat kiinnostuneita myös saunomisesta ja kesäaktiviteeteistä. Kaikki matkailijat olivat sel-
västi vähiten kiinnostuneita hyvinvointipalveluista ja hoidoista.

Kuvio 17. Suomen ohjelmapalveluiden kiinnostavuus

Lähde: Visit Finland Matkailijatutkimus 2015
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Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Australiasta saapuneet matkailijat ovat kiinnostuneem-
pia kesäaktiviteeteistä (mm. pyöräily, vaellus ja eläinten tarkkailu) kuin Aasiasta ja Latina-
laisesta Amerikasta saapuneet matkailijat. Useimmin matkansa aikana näitä aktiviteettejä 
ovat harrastaneet Euroopasta saapuneet. Myös vedessä suoritettavista kesäaktiviteeteis-
ta (uiminen, melonta, purjehdus, risteilyt ja kalastus) vähiten kiinnostuneita ovat Aasiasta 
ja Latinalaisesta Amerikasta saapuneet matkailijat. 

Vuonna 2016 valmistunut ReiseAnalyse arvioi saksalaisten potentiaalisten matkailijoi-
den näkemyksiä Suomessa tehtävistä aktiviteeteistä, (kuvio 18). Saksalaisten käsityksen 
mukaan Suomea matkakohteena kuvaavat kauniit maisemat, vakaat poliittiset ja sosiaaliset 
olosuhteet, upea luonto, turvallisuus sekä hyvät talviurheilumahdollisuudet. Vähiten Suo-
meen liittyviä ominaisuuksia saksalaisten mielestä ovat takuuvarma ja hyvä sää ja hyvä il-
masto, uintimahdollisuudet ja loman sopivuus lapsiperheille. Suurimmat saksalaisten mat-
kailua ylipäätään ohjaavat syyt ovat halu päästä pois päivittäisistä rutiineista, rentoutumi-
nen, hauskanpito ja nauttiminen.

Kuvio 18. Suomen maamielikuva saksalaisten potentiaalisten matkailijoiden kes-
kuudessa.

Lähde: ReiseAnalyse 2016 / Visit Finland
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3.3.  Toimintaa ohjaavat säädökset

Tukesin uusi rooli – valvonnassa painotetaan turvallisuusjohtamista

Ohjelmapalveluihin sisältyy usein huomattavia riskejä, koska yleensä osallistujille halutaan 
tarjota elämyksiä ja tilanteita, joita he eivät ole aikaisemmin kokeneet ja joihin voi sisältyä 
yllätystekijöitä. Turvallisuudesta huolehtiminen on siis yksi keskeisistä alan kilpailutekijöis-
tä. Kuntien kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta valtiollistettiin ja keskitettiin 1.5.2016 
alkaen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin. Myös aluehallintovirastojen kuluttajatur-
vallisuusvalvonnan ohjaustehtävä poistui. Lisäksi eräiden kuluttajapalveluita tarjoavien uu-
sien toiminnanharjoittajien velvollisuudesta tehdä toiminnastaan ilmoitus valvontaviranomai-
selle ennen toiminnan aloittamista luovuttiin.

Tukes valvoo, että kuluttajapalvelut täyttävät kuluttajaturvallisuuslainsäädännön vaati-
mukset eivätkä aiheuta vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Valvonta on pisto-
kokeenomaista. Valvontaviranomaiset eivät myönnä hyväksymisiä turvallisille palveluille, 
vaan palveluntarjoaja vastaa palvelun turvallisuudesta. 

Tukesin tavoitteena on alkuvaiheessa keskittyä kuluttajapalveluita tarjoavien toimijoi-
den turvallisuusjohtamisen parantamiseen, jotta toimijat näkisivät turvallisuuden kehittä-
misen tavoitteellisena jatkuvan parantamisen prosessina. Tarkoituksena on jatkossa tar-
jota sähköisiä työkaluja, joiden avulla yritykset voivat arvioida ja kehittää tarjoamansa pal-
velun turvallisuutta.

Tukes seuraa kuluttajaturvallisuuslainsäädännön soveltamisalaan liittyvää kehitystä, 
seuraa tapahtuneita onnettomuuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. Tukes järjestää 
myös koulutusta palveluntarjoajille, vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä ja neuvoo palve-
luntarjoajia ja kuluttajia kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Tukes on 
kuluttajaturvallisuusasioiden osaamiskeskus, johon on keskitetty kuluttajaturvallisuuteen 
liittyvä erikoisalojen osaaminen.

Tuotantokannustin käyttöön

Valtion vuoden 2017 tulo- ja menoarvioon on saatu varat audiovisuaalisen alan kannus-
tinjärjestelmän perustamiseksi. AV-alan tuotantokannustin on järjestelmä, jonka kautta au-
diovisuaalinen tuotanto voi saada takaisin osan kuluista, jotka se on käyttänyt palkkoihin 
ja palveluostoihin Suomessa. Hyväksytyn mallin mukaisesti kriteerit täyttävälle elokuva- 
tai TV-tuotannolle hyvitetään 25 % Suomessa syntyneistä, hyväksytyistä kustannuksista. 
Kannustinta varten on varattu ensi vuoden budjettiin yhteensä 10 miljoonaa euroa. Vas-
taavia järjestelmiä on käytössä laajasti ympäri maailman, ja pelkästään Euroopassa 19.

Kannustimista on tullut merkittävä ohjaava tekijä kuvauspaikkoja ja yhteistuotantokump-
paneita valittaessa. Suorien tulovaikutustensa lisäksi matkailuala on yksi suurimmista tuo-
tantokannustimen hyötyjistä. Elokuvilla ja TV-ohjelmilla on merkittäviä vaikutuksia maab-
rändiin ja matkailijavirtoihin, sillä joka vuosi miljoonat matkailijat valitsevat lomakohteen-
sa elokuvien ja TV-ohjelmien vaikutuksesta. Elokuvatuotannot näkyvät laajasti myös koh-
dealueen yritysten työllisyydessä, esimerkiksi ympäri maailmaa kuvattava Game of Thro-
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nes työllistää kuvauskohteissa vähintään 900 ihmistä. Tämä tuotantokannustimen merki-
tys matkailukohteille ja siellä toimiville yrityksille on siis suuri. 

Uuden matkapakettidirektiivin myötä soveltamisala laajenee

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta on käynnissä. Kan-
salliset säännökset direktiivin täytäntöön panemiseksi on annettava viimeistään 1.1.2018, 
ja niitä on sovellettava 1.7.2018 alkaen. Matkapaketin määritelmä laajenee, esimerkiksi uu-
tena mukana ovat ns. click through -paketit. Myös ns. yhdistetyt matkajärjestelyt sisältyvät 
uuden lain säännösten soveltamisalaan. Tällaisia järjestelyjä helpottavalla elinkeinonhar-
joittajalla ei ole kuitenkaan samoja velvollisuuksia kuin matkanjärjestäjillä. Matkapakettidi-
rektiivi tulee muuttamaan myös ohjelmapalveluita tuottavien yritysten toimintatapaa. Laki-
uudistus on alkuvaiheessa, tarkempia tietoja on tulossa keväällä 2017.
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4. Alan yritysten taloudellinen tilanne

Tässä luvussa yritysten taloudellista tilannetta on tarkasteltu mediaanilukujen valossa. Yri-
tysten ja konseptien hyvin erilainen markkinatilanne vaihtelee paljonkin maakunnittain ja 
alueittain.

4.1.  Kannattavuus

Yksi liiketoiminnan taloudellisen tuloksen perustunnusluku on käyttökate, joka ohjelmapal-
veluyrityksillä on varsin heikolla tasolla. Yleisenä käyttökatetasona palvelualan yrityksillä 
pidetään 5–15 prosentin tasoa. 

Ohjelmapalvelualalla ainoastaan kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut vuon-
na 2015 pääsivät yli 15 prosentin käyttökatteeseen. Myös muu huvi- ja virkistystoiminta, 
urheilulaitosten toiminta ja huvi- ja teemapuistojen toiminta pääsevät yli kymmenen pro-
sentin käyttökatetasolle. Alhaisimmat käyttökatteet vuonna 2015 olivat esittävissä taiteis-
sa, -2,5 prosenttia. Käyttökatettaan vuodesta 2012 vuoteen 2015 (ennakko) pystyivät eni-
ten kasvattamaan kylpylät. Sen sijaan kasvitieteellisillä puutarhoilla ja eläintarhoilla, esit-
tävissä taiteissa, huvi- ja teemapuistoissa sekä muussa huvi- ja virkistystoiminnassa käyt-
tökate on laskenut. Käyttökatetasot ja -muutokset näkyvät taulukosta 7. 

Taulukko 7. Käyttökate ohjelmapalvelutoiminnan alatoimialoilla vuosina 2012–2015 
(ennakko).

Toimiala TOL 2012 2013 2014 2015 * Muutos 
2012 - 
2015

Matkailun ohjelmapalvelut  

   Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta 791 1,3 2,6 -0,5 1,9 0,6

   Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 799 3,3 2,9 3,1 3,6 0,3

   Esittävät taiteet 9001 3,4 -3,1 -10,5 -2,5 -5,9

   Esittäviä taiteita palveleva toiminta 9002 2,5 -1,0 2,9 3,5 1,0

   Kasvitiet. puutarhojen, eläintarhojen ym. toiminta 9104 13,4 10,2 4,0 7,4 -6,0

   Urheilulaitosten toiminta 9311 11,0 11,8 10,7 11,3 0,3

   Huvi- ja teemapuistojen toiminta 9321 15,0 17,9 15,0 10,9 -4,1

   Muu huvi- ja virkistystoiminta 9329 12,9 14,1 8,7 12,3 -0,6

   Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut 9604 11,5 6,6 14,5 18,1 6,6

Lähde: ToimialaOnline/Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot

4.2. Vakavaraisuus ja maksuvalmius

Pääomarakenteen tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tap-
pionsietokykyä ja kykyä selviytyä velvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Yli 40 prosentin oma-
varaisuusastetta pidetään hyvänä ja alle 20 prosentin heikkona. 



42 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

Ohjelmapalvelualan yritysten omavaraisuusaste on useilla alatoimialoilla kohtuullisella 
tasolla. Vuonna 2015 yli 50 prosentin omavaraisuustasolle pääsivät urheilulaitokset ja hy-
vällä tasolla (yli 40 %) ovat myös esittävät taiteet ja niitä palveleva toiminta sekä kasvitie-
teellisten puutarhojen, eläintarhojen ym. toiminta. Taulukosta 8 näkyy omavaraisuusasteen 
kehittyminen vuosina 2012–2015 (ennakko). Selkeä parantuminen on tapahtunut esittäviä 
taiteita palvelevan toiminnan yrityksissä ja kylpylöissä, kun taas muilla alatoimialoilla oma-
varaisuusaste on pääosin heikentynyt. 

Taulukko 8. Omavaraisuusaste ohjelmapalvelutoiminnan alatoimialoilla vuosina 
2012–2015 (ennakko).

Toimiala TOL 2012 2013 2014 2015 * Muutos 
2012 - 
2015

Matkailun ohjelmapalvelut  
   Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta 791 38,6 38,2 28,5 27,1 -11,5

   Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 799 16,2 13,3 15,8 20,8 4,6

   Esittävät taiteet 9001 51,8 48,2 46,5 49,4 -2,4

   Esittäviä taiteita palveleva toiminta 9002 8,9 24,6 44,3 45,4 36,5

   Kasvitiet. puutarhojen, eläintarhojen ym. toiminta 9104 41,9 45,9 48,0 43,8 1,9

   Urheilulaitosten toiminta 9311 57,0 56,0 56,4 55,0 -2,0

   Huvi- ja teemapuistojen toiminta 9321 53,8 56,4 53,0 32,0 -21,8

   Muu huvi- ja virkistystoiminta 9329 33,6 36,4 33,4 37,9 4,3

   Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut 9604 11,7 28,7 21,0 27,9 16,2

Lähde: ToimialaOnline/Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot

4.3. Pääoman käytön tehokkuus

Pääoman tuottoa voidaan mitata laskemalla kokonaispääoman tuottoprosentti. Se on kan-
nattavuuden mittari, johon yrityksen maksupolitiikalla tai yhtiömuodosta johtuvalla verotek-
niikalla ei ole vaikutusta. Kokonaispääoman tuottoa voidaan pitää hyvänä, jos arvo on yli 
10 % ja heikkona, kun arvo on alle 5 %. Pääoman tuotolla mitattuna selkeästi omassa luo-
kassaan on kylpylätoiminta, jonka pääoman tuotto vuonna 2015 oli 53 prosenttia, ja kas-
vua edelliseen vuoteen oli 13,1 prosenttiyksikköä. Heikoin pääoman tuotto oli esittävissä 
taiteissa (-10,0 %), mikä näkyy taulukosta 9.
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Taulukko 9. Pääoman tuottoprosentti ohjelmapalvelutoiminnan alatoimialoilla vuo-
sina 2012–2015 (ennakko).

Toimiala TOL 2012 2013 2014 2015 * Muutos 
2012 - 
2015

Matkailun ohjelmapalvelut  
   Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta 791 3,0 6,7 -1,9 5,1 2,1

   Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 799 -1,6 -0,6 -0,1 0,2 1,8

   Esittävät taiteet 9001 4,0 -12,7 -23,4 -10,0 -14,0

   Esittäviä taiteita palveleva toiminta 9002 0,5 0,0 0,9 0,3 -0,2

   Kasvitiet. puutarhojen, eläintarhojen ym. toiminta 9104 4,8 2,5 -2,8 1,6 -3,2

   Urheilulaitosten toiminta 9311 0,0 0,3 -0,1 0,1 0,1

   Huvi- ja teemapuistojen toiminta 9321 1,8 6,0 2,2 -0,4 -2,2

   Muu huvi- ja virkistystoiminta 9329 2,0 3,6 -0,7 1,8 -0,2

   Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut 9604 16,1 12,9 39,9 53,0 36,9

Lähde: ToimialaOnline/Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkatilastot
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5. Investoinnit ja kehittämistoimenpiteet

5.1. Toimialan investoinnit

Matkailuinvestoinnit ovat jälleen lähteneet elpymään muutamien vuosien hiljaisemman kau-
den jälkeen. Lisää majoituskapasiteettia on tulossa runsaastikin eri puolelle Suomea. Uu-
silla majoituspaikoilla haetaan pääosin lisää kansainvälistä kysyntää. Myös olemassa ole-
van kapasiteetin uusimis- ja korjausinvestointeja on käynnissä. Pääkaupunkiseudulla on 
myös tulossa lisää palvelutarjontaa ravintolapuolelle ja ohjelmapalveluihin. Helsingin Jät-
käsaaren ja Vantaan uudet Clarion-hotellit avautuvat lokakuussa 2016. Nordic Choice -ket-
ju on ilmaissut halunsa rakentaa Suomeen viidessä vuodessa kymmenen hotellia. Helsin-
gissä lupaa hotellille on jo haettu Hakaniemestä. Ketjun muut hotellit voisivat tulla esimer-
kiksi Ouluun ja Tampereelle. Restel-konserni puolestaan investoi Suomeen 100 miljoo-
naa euroa rakentamalla viidestä kuuteen hotellia Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle sekä 
kymmeniä uusia ravintoloita. Kesään 2017 mennessä Restel myös ottaa käyttöön älyso-
velluksen, joka yhdistää hotellit ja ravintolat. Hotelliin voi kirjautua ja saada avaimen vas-
taanotossa käymättä tai tilata ja maksaa ruuat ravintolassa. Majoituskapasiteetin lisäyk-
set vaikuttavat välillisesti myös ohjelmapalveluiden kysyntään. Myös useat matkatoimisto-
alan yritykset ja matkanjärjestäjät ovat investoineet erilaisiin digitaalisiin laitteisiin palvelu-
prosessinsa parantamiseksi. 

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry (SHKY) on tilastoinut laskettelukeskusten investoin-
teja kaudesta 2004–2005 alkaen, mikä näkyy kuviossa 19. Vuosina 2005–2009 useisiin 
laskettelukeskuksiin (esimerkiksi Levi, Ruka, Ylläs ja Tahko) tehtiin suuriakin investointeja 
sekä rinnealueisiin että hisseihin.  SHKY:n ennusteiden mukaan kahtena tulevana kaute-
na laskettelukeskusten investoinnit ovat yhteensä reilu kahdeksan miljoonaa euroa. Levil-
lä investoinnit uuteen South Point -rinnealueeseen jatkuvat yhä mm. suuren Snow Parkin 
rakentamisella. Ukkohalla-Paljakkaan on tulossa uutta hissikapasiteettia. Monissa keskuk-
sissa (Talma, Mielakka, Swinghill) on epävakaan lumitilanteen takia kehitetty ja tehostet-
tu lumetusjärjestelmiä merkittävästi. Myös rinneprofiileja on monessa keskuksessa paran-
nettu. Erilaiset parkit ja lastenmaat ovat myös jatkuvan kehittämisen kohteita. Näiden kär-
kihankkeiden (lumetus, rinneprofilointi, lastenmaat ja snow parkit) lisäksi suurempien yk-
sittäisten investointien sijaan keskuksissa on tehty paljon määrätietoista ja suunnitelmal-
lista työtä viihtyvyyden, olosuhteiden ja turvallisuuden edistämiseksi. 
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Kuvio 19. Laskettelukeskusten investoinnit vuosina 2004–2016 ja ennuste 2016–
2018. 

Lähde: Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry. 

Iso julkisuudessa ollut investointikokonaisuus on lähdössä liikkeelle Kuusamon Rukalla. 
Siellä aiotaan investoida seuraavan kymmenen vuoden aikana lähes 115 miljoonaa euroa 
Itä-Rukan alueen kehittämiseen. Rukalla on suunnitteilla 600 henkilöä tunnissa kuljettava 
kevyen liikenteen gondolihissi, joka yhdistää nykyisen Länsikylän suunniteltuun puuraken-
teiseen Itäkylään. Rinnealueelle on suunnitteilla 15 miljoonan euron investoinnit, joilla rin-
netuotetta kehitetään vastaamaan entistä paremmin kansainvälisten asiakkaiden tarpeita.  

Uusina palveluina laskettelukeskuksiin on tulossa ns. off-piste-rinteitä ja metsähiihto-
alueita, joita jo muutamissa keskuksissa on lanseerattu. Rovaniemellä pääsee kaudella 
2016–2017 kokeilemaan off-piste-laskemista, kun Ounasvaaralle avataan kaksi rinnettä 
merkittyjen reittien ulkopuolella viihtyville. Toinen rinne on nykyisen rinteen vieressä, mut-
ta sitä ei lumeteta eikä kunnosteta kauden aikana. Toinen uusi ”offari-alue” on Tree Ride 
Park, eli metsään harvennettu metsälaskualue. Myös Laajavuoren Laajiksesta ja Leviltä 
löytyy ns. hoitamaton off-piste.

5.2. Kehittämistoimenpiteet toimialalla

Ohjelmapalveluiden kehittämisessä ovat sekä kulttuuriin liittyvien ohjelmapalveluiden että 
luontoaktiviteettien ohjelmapalveluiden osalta toimineet aktiivisesti kansalliset katto-ohjel-
mat Outdoors Finland ja Culture Finland, joiden tehtävänä on ohjata ja koordinoida eri puo-
lilla maata tehtävää kehitystyötä, edistää yritysten verkostoitumista ja lisätä eri toimijoiden 
välistä yhteistyötä sekä varmistaa teemojen mukaisten tuotteiden riittävä laatu ja vientikel-
poisuus. Ohjelmien tehtävänä on ohjata kehittämistä yhteisesti luotujen kehittämisstrate-
gioiden linjausten mukaiseksi ja edesauttaa strategioiden tavoitteiden toteutumista. Stra-



46 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

tegiat on päivitetty vuosina 2014–2015, ja ne on luotu tiiviissä yhteistyössä niin yritysten 
kuin muiden matkailun kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Kehitystyön tavoitteena on myös 
ohjata tarjonnan kehittämistä samansuuntaiseksi Suomen matkailukuvan viestinnän kans-
sa. Visit Finland ohjaa ja hallinnoi viittä teemakohtaista matkailun kehitys- ja markkinointi-
ohjelmaa. Kolme ohjelmaa (Finrelax, Merellinen saaristo sekä Stopover Finland) ovat työ- 
ja elinkeinoministeriön Team Finland -kasvuohjelmarahoituksella käynnistettyjä hankkei-
ta (2015–2017). Kaksi muuta ohjelmaa, katto-ohjelmat Outdoors Finland (OF) ja Culture 
Finland (CF) toteutetaan EU:n maaseuturahaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Finrelax -kasvuohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta luonnosta kumpuavan hyvin-
vointimatkailun kärkimaa. Ohjelman tehtävänä on rakentaa hyvinvointimatkailun kehittä-
mismalli, luoda ja ylläpitää valtakunnallinen hyvinvointimatkailun koordinaatio- ja yhteistyö-
verkosto, jalkauttaa hyvinvointimatkailun kehittämisstrategian linjaukset käytäntöön, edis-
tää yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistymisvalmiuksia sekä koordinoida suunniteltuja 
hyvinvointimatkailun kehittämis-, myynti- ja markkinointitoimenpiteitä. Ohjelman pääkoh-
demarkkinat ovat Venäjä, Saksa ja Japani. Muita ohjelman aikana seurattavia markkinoi-
ta ovat Ruotsi, Ranska, Iso-Britannia ja Kiina.

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi -ohjelma perustuu Suomen saariston ai-
nutlaatuisuuteen ja sen mahdollisuuksiin kansainvälisen matkailun todellisena vetovoima-
tekijänä. Matkailun kehittäminen saaristossa on kuitenkin hajanaista, eikä verkostomainen 
tuotteistaminen ole edennyt kovin pitkälle. Saaristossa ja rannikkoalueilla toimivat matkai-
luyritykset ovat erittäin pieniä, pääosin mikroyrityksiä, joiden pääsy kansainvälisille markki-
noille edellyttää yhteistä näkemystä ja ohjelmapalveluiden linkittämistä yhteen majoituksen 
kanssa, jotta syntyy markkinoille sopivia kokonaistuotteita. Valtakunnallista ohjelmaa tarvi-
taan yhteisen saaristobrändin kehittämiseksi sekä alueista ja yrityksistä koostuvan verkos-
ton rakentamiseksi. Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi -ohjelman avulla tun-
nistetaan ne yritykset, joilla on halua ja mahdollisuuksia kehittyä kansainvälisille matkai-
lumarkkinoille. Saaristo-ohjelman toimenpiteet kohdistuvat Keski-Euroopan markkinoille. 
Markkina-alueiksi on valittu Saksa, Sveitsi, Italia ja Ranska.

Stopover Finland -ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta vetovoimainen vierailukoh-
de Helsinki-Vantaan kautta kulkeville kansainvälisille matkailijoille. Rakentamalla houkutte-
levia paketteja muutaman tunnin kestävästä välilaskusta muutamien päivien mittaiseen sto-
pover-matkailuun voidaan Suomeen jo saapuneiden vierailijoiden myötä lisätä matkailus-
ta saatavia tuloja. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa toimenpiteiden fokus on ollut tuo-
tekehityksessä sekä myyntikanavien rakentamisessa kohdemaiden matkailijoiden tarpeita 
vastaaviksi. Lisäksi on rakennettu jatkuvasti kehittyvä Stopover Finland -tuotemenu ja ope-
ratiivinen toimintamalli. Stopover Finland -ohjelma tarjoaa kasvumahdollisuuksia matkailu-
alan yrityksille eri sektoreilta ja kokoluokista. Varsinaiset tuotteet muodostuvat eri yritysten 
yhteistyön kautta: matkailutuotteen ja -palvelun tuottamiseen tarvitaan niin majoitus-, ruo-
ka-, kuljetus- kuin ohjelmapalveluyrityksiä. Yksittäisen yrityksen mahdollisuudet kansain-
väliseen markkinointiin yksinään ovat olemattomat. Matkailua voidaan kehittää siten vain 
yritysten verkottamisella ja yhteistyöllä. Kokoamalla useamman palveluntarjoajan tuotteita 
ja palveluita yhteen saadaan aikaan kokonaisvaltaisia ja vetovoimaisia tuotteita kansain-
välisiin myyntikanaviin. Matkailupalveluiden saavutettavuus myös syrjäisimmillä seuduil-
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la edellyttää riittävän suuren kapasiteetin mahdollistavien liikenne- ja kuljetusyritysten mu-
kaantuloa. Suurempien toimijoiden vanavedessä myös pienempien on mahdollista osallis-
tua kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin toimenpiteisiin. Ohjelman toimenpiteet koh-
distuvat kasvaville Aasian markkinoille. Suomen kannalta tärkeimmät kohdemaat ovat Kii-
na, Japani ja Etelä-Korea.

Culture Finland -katto-ohjelman tavoitteena on lisätä Suomeen suuntautuvaa ja Suo-
messa tapahtuvaa kulttuurimatkailua edistämällä aloilla toimivien tahojen yhteistyötä uu-
sien, houkuttelevien kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Ohjelman 
kohderyhmänä ovat kulttuurimatkailun kehittäjätahot sekä kulttuurialojen ja matkailun toimi-
jat. Keskeistä on hajanaisen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kentän voimavarojen yhdistä-
minen verkostomaisella toiminnalla. Myös paikallisten vahvuuksien tunnistaminen ja esiin 
nostaminen ovat toiminnan tavoitteina. Ulkomaisia matkailijoita kiinnostavaa tarjontaa ha-
lutaan kehittää erityisesti suomalaisen elämäntavan, ruoan, designin sekä luovien alojen 
(musiikki, kädentaidot, sarjakuvat, elokuvat, peliteollisuus yms.) ympärille. Myös erilaiset 
tapahtumat, museot ja muut käyntikohteet tarjoavat mahdollisuuksia kehittää matkailulii-
ketoimintaa. Toiminta verkostona sekä tuotekehityksessä, paketoinnissa, markkinoinnissa 
ja myynnissä mahdollistaa päällekkäisyyksien karsimisen.

Outdoors Finland -katto-ohjelma ylläpitää aktiviteettien ympärillä toimivaa valtakunnal-
lista verkostoa. Tavoitteena on lisätä mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymistä parantamal-
la aktiviteettituotteiden näkyvyyttä kansainvälisissä jakelu- ja markkinointikanavissa sekä 
saattamalla yhteen kotimaisia palveluntarjoajia ja ulkomaisia ostajia. Ohjelmaa on toteu-
tettu mm. teemallisilla messuilla ja myyntitapahtumilla sekä tuomalla ulkomaisia matkan-
järjestäjiä, bloggareita ja median edustajia tutustumaan suomalaisiin aktiviteettikohteisiin. 

Outdoors Finland -ohjelmalla tuetaan sellaisten omatoimisten luontomatkailutuotteiden 
tarjontaa ja markkinointia, joita erityisesti majoituskohteiden toivotaan ottavan tarjontaan-
sa. Myös kansallispuistojen hyödyntämistä kohteiden tarjonnassa edistetään yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa. Edellytyksenä ohjelman toimenpiteisiin osallistumiselle on, että 
yritys hyödyntää ympäröivää luontoa tuotteissaan ja englanninkielinen tuotekuvaus hintoi-
neen on saatavilla. Tuotteet voivat olla opastettuja paketteja tai omatoimisia ohjelmia. Ak-
tiviteetit, joihin pohjautuvaa tarjontaa on erityisesti ohjelman myötä kehitetty, ovat vaellus-, 
melonta-, kalastus-, pyöräily- ja villieläinten katselu- ja kuvaustuotteet. Matkailijat uudem-
mista kohdemaista toivovat ja edellyttävät fyysisesti kevyempiä reittejä, monipuolisia pal-
veluja reittien varrelle sekä valmiita tuotepaketteja, joissa luontoaktiviteetit vuorottelevat 
hyvinvointi- tai kulttuuripalveluiden kanssa. 

Yrityksissä yleensäkin yksi merkittävä kehittämiskohde on yrittäjien liiketoimintaosaa-
minen. Matkailun ohjelmapalveluissa korostuu erityisesti myynti- ja markkinointiosaami-
nen. Yritysten liikkeenjohdollista osaamista olisi parannettava, samoin kilpailukyvyn kan-
nalta merkittäviin kannattavuuteen ja työn tuottavuuteen olisi entisestään kiinnitettävä huo-
miota. Kilpailuedun saamiseksi erityisesti palveluinnovaatioita olisi kehitettävä selvästi ny-
kyistä tasoa enemmän. Markkinointi- ja kansainvälistymisosaaminen ovat toimialalla erit-
täin suuressa roolissa. Verkostojen rakentaminen paikallisesti, alueellisesti ja joissain ta-
pauksissa koko maassa on nykypäivänä lähes ainoa keino saada tuotteensa ja palvelun-
sa näkyville. Mitä kauempaa maatamme katsomme, sitä pienemmältä paikallistaso ja sen 
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merkitys matkailumarkkinoilla näyttää. Yhteistyö Visit Finlandin kanssa on yksi hyvä kei-
no saada uusia avauksia.         

5.2.1. Tuotekehitys matkailun ohjelmapalveluissa

Hennan Konun väitöstutkimuksessa syksyllä 2016 todetaan, että kuluttamisesta on tullut 
entistä elämyskeskeisempää ja ihmiset hakevat elämyksiä esimerkiksi matkailupalveluis-
ta. Konun mukaan elämyksellisillä palveluilla on kullakin omat erityispiirteensä, jotka tulee 
huomioida palvelujen kehittämisessä. Elämyksellisten matkailupalveluiden tulisi tutkimuk-
sen mukaan vedota asiakkaiden hedonistisiin eli nautintoa ja mielihyvää lisääviin ja/tai eu-
daimonisiin eli itsensä kehittämistä ja henkistä kasvua edistäviin motiiveihin. Asiakkaalle 
syntyy tunteisiin vetoava ja vahva sisäisesti koettu elämys, jos hän kokee näiden motiivien 
täyttyvän osallistuessaan matkailupalveluun. Elämyksellisiä palveluita kehitettäessä palve-
lun tarjoajien tulee tunnistaa, miten he kykenevät tarjoamaan puitteet ja mahdollistamaan 
kyseiset elämykset asiakkaalle.

Konun väitöstutkimuksen mukaan elämyksellisiä palveluita kehitettäessä tulisi lisäk-
si huomioida sekä asiakkaiden että palvelun tarjoajien näkökulmat. Useat eri tekijät, niin 
hyödyt kuin haasteet, vaikuttavat palveluntarjoajien kykyyn ja haluun osallistaa asiakkaita 
kehittämisprosesseihin. Asiakkaat myös osallistuvat kehittämiseen useista eri syistä. Elä-
myspalveluita kehitettäessä asiakasta voi motivoida osallistumaan erityisesti palvelutilan-
teeseen tai matkakohteeseen liittyvät tunteet ja tunnesiteet. Matkailuyrittäjien kannattaisi-
kin rohkeasti tarjota matkailijoille tunteisiin vetoavia elämyksiä. Älypuhelimista voidaan pi-
tää taukoa ja keskittyä esimerkiksi hiljaisuuteen, kauniisiin maisemiin, tarinoihin ja hyvin-
vointiin. Kokemusten sijaan olisikin syytä puhua elämyksestä: matkasta saatu kokemus voi 
olla yksinkertaisesti hyvä tai huono, mutta elämys on jo mieleenpainuva hetki, jota muistel-
laan jälkikäteen. Elämyksiä kansainvälisille matkailijoille voivat tuoda suomalaisista hyvin-
kin arkisilta tuntuvat asiat: rentoutuminen selällään kalliolla, paikallinen ruoka, auringon-
laskun ihailu, luonnon ääniympäristö, vaeltaminen tai riippumatossa makoilu. Myös jooga 
ja taide yhdistettynä luontoympäristöön luovat muistijälkiä. Kiinalaiset saattavat innostua 
symbolisista merkityksistä ja ihmisen ja luonnon välisistä tarinoista, eivätkä niinkään esi-
merkiksi biologiasta tai tieteellisestä tiedosta.

Visit Finlandin mukaan tulevaisuuden kehittämistarpeiksi on selkeästi muotoutunut tar-
jonnan tuotteistaminen päiväohjelmiksi ja matkanjärjestäjille helposti ostettaviksi valmiik-
si paketeiksi sekä paketoivien myyjätahojen aktivointi. Kansainvälinen kysyntä matkanjär-
jestäjien osalta painottuu yhä helpommin ostettaviin paketteihin ja valinnaisiin moduulei-
hin, jolloin kysynnän kattamiseksi markkinoille tarvitaan aktiviteettien verkostotuotteita ja 
incoming-toimijoita. Matkanjärjestäjät kaipaavat myös kiertomatkatuotteita, joiden päivä-
ohjelmiin liitetään kevyitä luontoaktiviteetteja, jolloin incoming-toimistojen kiinnostus akti-
viteettituotteiden paketointiin ja myyntiin tulisi saada herätettyä. Suoraan kuluttajille myynti 
edellyttää on-line-varaustilanteen näkymistä nettisivuilla varausten keskittyessä yhä myö-
häisempään ajankohtaan. Tulevaisuudessa tulee myös kartoittaa tuotekehitykseen liittyviä 
tarpeita, jos halutaan suunnata mahdollisille aasialaisille markkinoille.
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5.2.1.1. Luontomatkailun rooli ohjelmapalveluissa

Kansainvälisen Adventure Tourism Market Studyn (WTO 2013) mukaan aktiiviset lomat 
ovat koko maailman tasolla voimakkaassa kasvussa, ja markkinoiden arvo kasvaa vuo-
sittain 65 prosenttia. Kevyiden aktiviteettien osuus koko matkailusta on Euroopassa vuo-
desta 2009 noussut 23 prosentista 42 prosenttiin (v. 2012). Yhä suurempi osa harrastaa 
lomallaan nimenomaan kevyitä luontoaktiviteetteja kuten kävelyä, pyöräilyä ja melontaa. 
Matkakohde ei sinänsä ole tärkeä vaan kuluttajat etsivät elämyksiä ja tekemistä. Näin ol-
len he tarvitsevat jo matkaa suunnitellessaan tietoa matkailukohteen harrastus- ja elämys-
mahdollisuuksista. Suomella on Euroopan aktiviteettimarkkinoilla valtavat mahdollisuudet. 
Suomi on kokonaisuudessaan uusi ja persoonallinen matkailukohde, jolla on sisältöpuolel-
la paljon tarjottavaa. Meillä on runsaasti ruuhkatonta, puhdasta luontoa, jota yritykset voi-
vat hyödyntää markkinoilla.

Yrityksillä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ympäröivän luonnon tuotteistamises-
sa, jos ne haluavat houkutella kansainvälisiä asiakkaita. Luonto on Suomelle tärkein ve-
tovoimatekijä, ja luontoaktiviteettien kautta matkailija pääsee tutustumaan suomalaiseen 
luontoon helposti. Systemaattisella tuotteistamisella luontoelämykset pystytään myymään 
sekä matkanjärjestäjille että suoraan omatoimisille individuaalimatkailijoille. Ohjelmapalve-
luyritysten ja majoitusyritysten verkostoituminen on edellytys opastettujen luontoseikkailu-
jen tuotteistukseen ja paketointiin. 

Matkailuyrityksiä on aktivoitu hyödyntämään paremmin ympäröivää luontoa ja suunta-
maan tarjontaansa omatoimisille luontomatkailijoille. Lisäksi ohjelmassa edistetään nyt Ete-
lä-Suomen kattavan Outdoorsfinland.com-portaalin leviämistä koko Suomen reitistötarjon-
nan kattavaksi. Portaalin sisältöjä viedään myös yhteistyökumppanien kautta markkinoil-
le. Yhteistyö Euroopan suurimman liikunta- ja luontomatkailuportaali OutdoorActiven kans-
sa tavoittaa 2,2 miljoonaa uutta potentiaalista asiakasta Keski-Euroopassa. Sekä portaalin 
että ohjelmapalveluyritysten tuotteiden kysyntää on edistetty tarkoin outdoors-kohderyh-
mään kohdistetulla sosiaalisen median markkinointikampanjalla Saksassa. 

Aktiviteettimarkkinoille on noussut kansainvälisten trendien myötä uusia aktiviteettilaje-
ja, joita ohjelmapalveluyritykset ja välinevuokraajat tarjoavat aktiivisesti matkailijoille. Maas-
topyöräily on kasvattanut asemaansa, ja sen infrastruktuuria ja tuotetarjontaa on kehitet-
ty ympäri Suomea. Myös uudet lajit, kuten fat bike ja SUP-lautailu ovat nousseet suosituk-
si tuotetarjonnaksi matkailijoille. 

Metsähallitus on panostanut matkailun kehittämiseen käynnistämällä useita kehittämis-
hankkeita sekä infrastruktuurin parantamiseksi että alueella toimivien ohjelmapalveluyrittä-
jien toimintaedellytysten ja yhteistyön lisäämiseksi sekä kansallispuistojen palveluiden hyö-
dyntämisen aktivoimiseksi ja tuotteistamiseksi. Metsähallitus toimii tiiviissä yhteistyössä Vi-
sit Finlandin kanssa luontomatkailun ja kansallispuistojen markkinoimiseksi. 

Niche-tuoteryhmien yritykset ovat kehittyneet positiivisesti. Wildlife watching -yrityk-
set ovat laajentaneet asiakaskuntaansa käsittämään yhä enemmän tavallisia matkailijoi-
ta ammattilaiskuvaajien sijaan, ja karhunkatselua sisällytetään nyt aktiivisiin viikkopaket-
teihin matkailijoille. Tuotteet ovat suosittuja etenkin Iso-Britannian ja Saksan markkinoilla. 
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Kalastusmatkailun tueksi on luotu FishinginFinland.fi -sivusto, jolla esitellään myös kalas-
tusoppaiden ja ohjelmapalveluyritysten tuotteet. 

Yalen ja Columbian yliopistojen laatiman EPI-indeksin mukaan Suomi on vuonna 2016 
maailman puhtain ja vihrein maa. Visit Finland arvioi, että Suomen on mahdollista nousta 
maailman hyvinvointimatkailun kärkimaaksi. Esimerkiksi Suomen saariston markkinointia 
kohdistetaan jatkossa erityisesti Keski-Euroopan markkinoille. Saaristossa turisteja kiinnos-
tavat esimerkiksi saariston elämäntapa, pienet kylät, kalliorannat, lossit ja majakat.

Kansallispuistot osana ohjelmapalveluita

Metsähallituksen Luontopalvelut rahoittaa kansallispuistojen ja retkeilyalueiden infrastruk-
tuurin. Valtio rahoittaa budjettivaroin kansallispuistojen ja retkeilyalueiden retkeilypalvelut. 
Elinkeinosektori luo maksullisia matkailupalveluita. Vuonna 2015 Suomen 39 kansallis-
puistossa vierailtiin yli 2,6 miljoonaa kertaa. Määrä kasvoi edellisvuodesta 15 prosenttia. 

Kaikkiaan seitsemässä kansallispuistossa oli yli 100 000 kävijää vuonna 2015. Eniten 
kävijöitä oli Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa (525 600 käyntiä), Nuuksiossa (348 800), 
Urho Kekkosen kansallispuistossa (291 700), Oulangassa (201 200) ja Kolilla (167 300). 

Myös kävijöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset ovat kasvussa. Ko-
konaistulovaikutus oli yhteensä 141,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 12,5 prosenttia. 
Kävijöiden työllisyysvaikutukset olivat 1 400 henkilötyövuotta. Eniten positiivisia talousvai-
kutuksia paikallisesti tuottavat Pallas-Yllästunturin kansallispuisto (21,2 miljoonaa euroa), 
Oulangan kansallispuisto (19 miljoonaa euroa) ja Kolin kansallispuisto (17,7 miljoonaa eu-
roa). Kaikki nämä puistot sijaitsevat matkailualueilla, joissa matkailijat käyttävät alueen pal-
veluita laajemminkin. Pääosa kansallispuistoissa kävijöistä on kotimaisia yksilömatkailijoi-
ta, joskin erityisesti matkailukeskusten läheisyydessä olevia puistoja hyödynnetään myös 
matkailun ohjelmapalvelutoiminnassa. 

5.2.1.2. Kulttuurimatkailun ohjelmapalveluiden kehittäminen 

Kulttuuriala on merkittävä alueiden matkailullisen vetovoiman sekä aluetalouden kannalta. 
Luovien alojen ja kulttuurin toimijoilla on mahdollisuus hyötyä matkailun, etenkin kasvua 
tuovan kansainvälisen matkailun, tuomista lisäansaintamahdollisuuksista. Kulttuurimatkai-
lun kehittämisessä on edetty kuluneina vuosina kiitettävästi, ja useat kansalliset ohjelmat 
ovat tukeneet tärkeiden osa-alueiden kehittämistä ja tuottaneet kansallisesti ja alueellisesti 
selkeitä ja näkyviä tuloksia. Culture Finland -verkostotiimi on toiminut OKM:n tukemien alu-
eellisten hankkeiden avulla aktiivisena kulttuurin ja matkailun yhdistäjänä ja koordinoijana. 
Valtakunnallinen ja alueellinen kehittämistyö kulkevat mallissa käsi kädessä. Yksi aktiivi-
nen kulttuurin toimija on ollut mm. Museoliitto, joka on ryhtynyt hanketoiminnan kautta tu-
kemaan museoiden tarjonnan kohdistamista ja tuotteistamista matkailijoille. Finland Festi-
vals on yhteistyössä Culture Finland -katto-ohjelman kanssa edistänyt festivaalien ja mat-
kailutoimijoiden yhteistyötä. Myös muita luovien alojen toimijoita on saatu mukaan matkai-
lutuotteiden kehittämiseen, ja yhteistyötä ovat lähteneet luomaan mm. Music Finland, Fra-
me-Finland, Taito Group ry, Elokuvakomissioverkosto ja taiteiden tiedotuskeskukset.
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Kulttuurimatkailun tuotekehityksen ja myynnin esteenä on ollut se, että alalta puuttuu 
tuottaja-välittäjä, joka tuotteistaa kulttuuri- ja matkailusisällöt yhteen. Kulttuuritoimijoiden 
ja matkailutoimijoiden konkreettiseksi lähentämiseksi ja yhteisten tuotteiden kehittämisen 
mahdollistamiseksi käynnistettiin Visit Finlandissa Luova Matka -hanke, jonka toimenpiteil-
lä vaikutetaan siihen, että luovia aloja hyödyttävää todellista liiketoimintaa syntyy matkailun 
kautta, kun luovien alojen sisältöjä tuodaan matkailutuotteisiin. Hankkeessa pyritään luo-
maan uusi ohjelmapalveluja tuottava yritystoimintamalli räätälöitynä kulttuurin toimialalle. 

Tulosten saavuttamiseksi pyritään synnyttämään välittäjäksi alojen välille konkreettinen 
paikallistasolla toimiva kulttuurimatkailutuottaja. Hankkeen toimenpiteillä annetaan alo-
jen väliseen yhteistyöhön tukea: koulutusta, tutkimustietoa, uusia toimintamalleja, innova-
tiivisia menetelmiä sekä kehityspolun tuloksena olevien tuotteiden eteen tehtäviä yhteisiä 
vientiponnisteluja ja yhteisten tuotosten viestintää uusille asiakaskunnille myös maan rajo-
jen ulkopuolella. Kulttuurimatkailutuottajan tehtävänä on toimia kulttuurin ohjelmapalvelu-
tuottajana eli yhdistää kulttuurisia elementtejä matkailutuotteisiin. Hankkeessa pilotoidaan 
myös toimintamallia kulttuurialojen ja matkailun yhteisiin kansainvälistymisponnisteluihin. 

Kulttuurimatkailutuotteiden ja yritysten kansainvälistymistä on vauhditettu Culture Finland 
-hankkeen kansainvälistymistoimenpiteillä. Tärkeinä toimenpiteinä on ollut mm. TOP10-kär-
kituotekilpailu, jossa huomiota kiinnitettiin nimenomaan siihen, että tarjottu tuote oli selke-
ästi kulttuuri- ja matkailutoimijan yhteistoimin paketoima myytävissä oleva tuote. Näitä kär-
kituotteita tuodaan esille mm. Saksan, Italian, Ranskan ja Iso-Britannian myyntitapahtumis-
sa, sähköisissä tuotemanuaaleissa sekä matkanjärjestäjien ja median tutustumismatkoil-
la Suomeen. Culture Finland -ohjelman kansainvälistymistoimenpiteissä on keskitytty kult-
tuurimatkailun kehittämisstrategiassa määriteltyihin painopistealueisiin, jotka ovat design ja 
arkkitehtuuri, ruoka, luovien alojen nousevat alat sekä kulttuurin ja luonnon yhdistäminen. 

Kulttuurin ja luovien alojen matkailullisessa tuotteistamisessa on kuitenkin tulevaisuu-
dessakin vielä paljon työtä tehtävänä. Usein matkailutuotteena pidetään esim. festivaalia 
tai museota tai esittävän taiteen esitystä, mutta tästä ajattelutavasta on päästävä syvem-
pään tuotteistamiseen, jolloin myös yhteistyö muiden kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kans-
sa paranee, ja pidemmälle menneen tuotteistuksen kautta kulttuurin ohjelmapalveluja tar-
joavilla toimijoilla on liiketoiminnallisia edellytyksiä menestyä myös kansainvälisessä kau-
passa. Esimerkiksi Posiolla on meneillään Pentikin innoittamana esiselvitys tuotteistetun 
keramiikka- ja aktiviteettipolun rakentamisesta matkailijoille. 

5.2.1.3.Hyvinvointimatkailu

Hyvinvointimatkailulle ei löydy yksiselitteistä määritelmää, koska yksilöt kokevat hyvin-
vointinsa hyvin eri tavalla, ja termi on myös kulttuurisidonnainen. Sinällään hyvinvointi liit-
tyy kaikkeen matkailuun, mutta pelkän matkan hyvinvointivaikutukset ovat hyvin lyhytkes-
toisia. Sen sijaan vaikutukset voivat olla paljon pidemmät, jos matkaan yhdistetään erilai-
sia hyvinvointia lisääviä elementtejä. Hyvinvointimatkailun voidaankin ajatella muodostu-
van siitä, että hyvinvointia edistäviä vaikutuksia tuodaan aktiivisesti näkyville ja tuotteis-
tetaan ne matkailutuotteiksi. Yleensä hyvinvointimatkat jaetaan kahteen ryhmään: kehon 
hyvinvointiin suuntautuneisiin liikuntamatkoihin sekä hoitoihin ja hemmotteluihin liittyviin 
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matkoihin. Hyvinvointimatkailun peruselementteinä voidaankin pitää luontoa, paikallisuut-
ta, esteettömyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi määrittelyssä on huomioitava kehon hyvinvoin-
nin ja hemmottelun lisäksi mielen hyvinvointi ja ruoka. Hyvinvointimatkailun ulottuvuuksia 
on kuvattu kuviossa 20. 

Kuvio 20. Hyvinvointimatkailun temaattiset painopistealueet

Lähde: Visit Finland

Suomalaisen hyvinvointimatkailun mahdollisuuksiksi kansainvälisillä markkinoilla on tunnis-
tettu mm. suomalainen saunaelämys, kotimaiset hoitomuodot, teknologinen osaaminen ter-
veydenhoidon, kuntouttamisen ja hyvinvoinnin alalla, puhdas ja terveellinen ruoka, metsä 
ja sen hyvinvointivaikutukset, luonto-aktiviteettiemme monipuolisuus, puhtaat vedet ja ve-
sistöt sekä mökkikulttuurin hyödyntäminen. Varsinkin maaseudun pk-yrityksille hyvinvointi-
matkailu antaa mahdollisuuden parantaa ja monipuolistaa tuotetarjontaa, oli sitten kysees-
sä maaseudun kylpylä (country spa), hyvinvointimökki- tai maatilamatkailuloma, jonka yh-
teydessä pääsee nauttimaan perinteisistä suomalaisista hoidoista.

Saunominen voi parhaimmillaan olla kokonaisvaltainen elämys, joka alkaa saunalle sel-
keästi johdattavista opasteista ja päättyy hermoja hellivään vilvoitteluhetkeen. Yritysver-
kosto Sauna from Finland ry on koonnut aidon suomalaisen saunaelämyksen laatukritee-
ristön, joka on laadittu ohjeistukseksi saunapalveluita tarjoaville yrittäjille. Hyvänä esimerk-
kinä saunamatkoista voidaan pitää Kuusamossa tuotettavaa Saunatour -palvelukokonai-
suutta, jossa yhdeksän kuusamolaista yritystä tuottaa saunapalveluita. Saunaelämyksiä 
on tarjolla joka päivä tai asiakas voi kokea kaikki yhdeksän erilaista saunatuotetta saman 
päivän aikana. Jokaiselle saunalle on tuotettu oma tarinansa ja saunan yhteyteen voi va-
rata saunaterapiahoitoja, turvehoidon suossa, kuppausta tai SaunaYoga-tunnin. Lisäksi jo-
kaiseen saunaan on suunniteltu oma saunamenu paikallisista raaka-aineista. Kuusamos-
sa on myös alkamassa saunaterapeutin koulutus, jossa terapeutti perehtyy mm. erilaisiin 
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hoitoihin ja turvallisuuteen. Saunaterapeutti tulee myös ohjaamaan kokemattomia matkai-
lijoita suomalaiseen saunakulttuuriin. 

5.3.  Kestävyys ja turvallisuus ohjelmapalveluiden 
kilpailuetuina

Kestävä matkailu edistää paikallisyhteisön hyvinvointia monipuolisesti – taloudellisesta, eko-
logisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja poliittisesta näkökulmasta. Matkailun kestävässä 
paikallistaloudessa matkailulla on mahdollisimman paljon positiivisia vaikutuksia sekä mat-
kailuyrittäjille että paikalliselle yhteisölle. Matkailua kehitetään sujuvassa yhteistyössä mui-
den elinkeinojen kanssa tavalla, joka turvaa sen elinmahdollisuudet ja resurssit sekä huo-
mioi luonnon ja paikallisen kulttuurin erityispiirteet, myös tulevaisuudessa. Turvallisuus on 
maamme matkailun kehittymisen peruspilari. Matkailussa turvallisuus tulee huomioida asi-
akkaalle tarjottavassa palvelussa koko ketjun osalta. Ammattitaitoinen yrittäjä huolehtii sii-
tä, että hänen tarjoamansa palvelu on turvallinen. Turvallisuus käsitteenä on myös maail-
malla tapahtuneiden terrori-iskujen seurauksena laajentunut.

5.3.1. Kestävän kehityksen merkitys ohjelmapalveluissa

Vastuullinen toimintatapa on matkailuyritykselle jatkossa yhä tärkeämpää, ja kestävien va-
lintojen näkyminen asiakkaan kosketuspinnassa on edellytys kilpailukykyiseen toimintaan. 
Vastuullisuus liittyy tiiviisti päävetovoimamme luonnon kilpailuedun kirkastamiseen ja puh-
tauden hyödyntämiseen. Ohjelmapalveluyritykset, joiden elämykset perustuvat luontom-
me puhtauteen, koskemattomuuteen ja monimuotoisuuteen tai vastaavasti matkailijoille tu-
tustuttavaksi tarjottavan kulttuuriperinnön aitouteen, ovat ensisijaisessa asemassa myös 
kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisessa ja toteuttamiensa kestävien valintojen 
kommunikoinnissa asiakkailleen. Aikaansa seuraavat ohjelmapalveluyritykset ymmärtävät 
vastuullisten toimintatapojen merkityksen elinkeinonsa ja ympäristönsä tulevaisuudelle.

Vaikka vastuullisuus itse matkapäätökseen vaikuttaa vielä toistaiseksi vain vähän, kes-
tävän kehityksen periaatteiden noudattamista odotetaan matkailupalveluilta: saksalaisista 
matkailijoista jo 40 prosentille on tärkeää, että lomailu on ekologisesti kestävää, resursse-
ja säästävää ja ympäristöystävällistä. 

Matkailijoille tärkeimpiä kestävyyden osoituksia matkailupalveluissa ovat mm. vesi- ja 
energiatehokkuus ja jätehuolto, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttö, paikallinen työl-
listäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen väestön huomioiminen. Nämä ovat 
asioita, jotka koskettavat sekä luontoa elämyksissään hyödyntävien ohjelmapalveluyritys-
ten että kulttuuristen ohjelmapalveluiden tuottajia ja edellyttävät vastuullisuuden eri ulottu-
vuuksien tarkastelua. Puhtaassa erämaaluonnossa toimiminen antaa yrityksille ainutlaatui-
sen toimintaympäristön ja kilpailuvaltin, mutta tuo mukanaan myös velvollisuuden sen suo-
jeluun ja säilyttämiseen. Suomessa kulttuurisen kestävyyden näkyvimpiä kosketuspintoja 
ovat alkuperäiskansamme saamelaisten kulttuurin, kuten käsitöiden ja vaatetuksen, hyö-
dyntäminen matkailussa. Asiaan kiinnitetään nykyään huolellisesti huomioita: saamelaiset 
ovat aktiivisesti mukana matkailutoimialalla, ja monet ohjelmapalveluyritykset ovatkin saa-
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melaisten itsensä operoimia, jolloin väärinkäsitykset voidaan välttää. Meillä ei kuitenkaan 
ole käytössä Ruotsin tapaan aitoutta todentavaa merkkiä. Ympäristöystävällisyyden sekä 
sosiokulttuurisen ja taloudellisen vastuun tulee näkyä sekä teoissa että sanoissa, ja siksi 
matkailuyrityksille ja etenkin ohjelmapalveluyrityksille suositellaan kestävän kehityksen pe-
riaatteiden noudattamista kaikissa sen ulottuvuuksissa. Myös kestävää kehitystä todenta-
vien erilasten sertifiointien ja indikaattoreiden soveltamista edistetään. Visit Finlandin kan-
sainvälistymiskriteereissä kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen tai vähintään 
olemassa oleva suunnitelma niiden adaptoimisesta toimintaan on edellytys Visit Finlandin 
toimenpiteisiin osallistumiseen.  

Suomalaisilla matkailuyrityksillä on erilaisia kestävän kehityksen järjestelmiä ja sertifi-
ointeja käytössä matkailuyritysten kokonaismäärään nähden vähän. Yleisimpien sertifioin-
tien ja kriteerien suorittaneita yrityksiä on vain reilu 220. Lisäksi Metsähallituksen kestä-
vän kehityksen periaatteiden noudattamiseen on sitoutunut 400 kansallispuistoissa ohjel-
miaan toteuttavaa yhteistyöyritystä. Yleisimmät Suomessa käytössä olevat kestävän kehi-
tyksen sertifioinnit ovat Joutsenmerkki, uusimpana Suomeen jalkautunut Green Key, Eko-
kompassi, ECEAT ja Green Start, joita on etupäässä majoitusyrityksillä, ravintoloilla tai fes-
tivaaleilla, sekä keskuskohtainen Green DQN. Varsinaisesti ohjelmapalveluille räätälöityä 
ympäristöohjelmaa tai sertifiointia ei vielä ole. Hiilijalanjäljen mittarit soveltuvat myös oh-
jelmapalveluille. Käytössä ei ole tutkimustietoa siitä, miten yleisiä sertifioinnit ovat juuri oh-
jelmapalveluyritysten keskuudessa. Esimerkillisiä, etenkin ympäristövastuullisuuteen pa-
nostavia ohjelmapalveluyrityksiä löytyy Suomesta kuitenkin useita, ja jotkut niistä ovat saa-
neet myös kansainvälistä tunnustusta, kuten EDEN European Destination of Excellence 
-palkinnon (2009 Wild Taiga ja 2010 Saimaa Holiday), World Responsible Tourism Awar-
din (Hetta Huskies ohjelmapalveluyritys 2015 sarjassa “Animal welfare Initiative”), pääs-
seet mukaan korkeat kriteerit edellyttäviin globaaleihin sertifiointeihin (The Long Run, Ba-
secamp Oulanka) tai päässeet vastuullisuuteen erikoistuneiden merkittävien jälleenmyy-
jien ohjelmistoihin (Responsibletravel.com tai Forum Anders Reisen mm. Äksyt Ämmät). 

Tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaatteiden omaksumista kaikissa ohjelmapal-
veluyrityksissä tulee vauhdittaa ja sen viestintää asiakkaille lisätä. Kestävän kehityksen indi-
kaattoreiden seuranta tuo yrityksiin selviä kustannussäästöjä. Myös asiakkaat oppivat mie-
lellään, ja heidät voidaan opettaa ympäristöystävällisten tekojen toteuttamiseen kohteessa. 
Suomen huipputasoa olevan cleantech-toimialan hyödyntäminen matkailussa ja yhteistyö 
matkailun kestävän kehityksen toimenpiteissä on myös jatkossa tärkeää. 

Kestävyyden nimissä myös matkailukeskustasolla on jo muutamien vuosien ajan etsit-
ty uudenlaisia energiaratkaisuja. Esimerkiksi Levillä on menossa hanke, joka auttaa koko 
Levin matkailukeskusta kehittymään hiilineutraaliksi matkailukeskukseksi hyödyntämällä 
Levin alueen pienpuuta valmistamalla siitä biohiiltä kuivaustekniikalla. Tällä saadaan lisää 
tehoa muun muassa jätevesien kompostointiin ja ravinteiden kierrätykseen. Koekäytössä 
olevat hiilimiilut tulevat käyttöön syksyn 2016 aikana. 
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5.3.2. Turvallisuus ohjelmapalveluissa

Turvallisuus on osa matkailuyritysten laatutyötä, mutta siinä tarvitaan saumatonta yhteis-
työtä mm. alihankkijoiden ja viranomaisten kanssa. Tulevaisuudessa kilpailun kiristyessä ja 
asiakkaiden vaatimustason noustessa turvallisuuden tärkeys matkustuspäätöksessä ja itse 
tuotteissa vain korostuu. Kaupallisessa ohjelmapalvelutoiminnassa turvallisuudesta on tullut 
merkittävä tekijä muun muassa tuotteiden myynnin ja markkinoinnin suhteen. Matkanjärjes-
täjät vaativat jopa lainsäädäntöämme tiukempia turvallisuustoimenpiteitä ennen sopimuk-
sen vahvistamista. Turvallisuuden tunne lisää myös asiakkaan kokeman elämyksen laatua. 

Vuonna 2012 tuli voimaan kuluttajaturvallisuuslaki ja valtioneuvoston asetus eräitä kulut-
tajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta. Viimeisin muutos astui voimaan 1.5.2016, 
ja sen yhteydessä kunnallinen valvonta siirtyi kokonaisuudessaan Tukesiin. Lainsäädäntö 
ja valvonta tukevat yrittäjien turvallisuustyötä ja varmistavat vastuullisen yritystoiminnan. 
Lisäksi ohjelmapalvelutoimintaan olennaisesti kuuluvat elintarvikelainsäädäntö ja pelastus-
lainsäädäntö uudistuivat vuonna 2011.

Lain mukaan palveluntarjoajilla on velvollisuuksia palvelun turvallisuuden sekä kulut-
tajille annettavien tietojen suhteen. Muun muassa seikkailu-, elämys- ja luontopalvelua tai 
niihin rinnastettavaa ohjelmapalvelutoimintaa, ratsastustallia tai muuta ratsastuspalvelua 
harjoittavalla yrityksellä velvollisuuksiin kuuluvat:

• Huolellisuusvelvollisuus
• Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito
• Tietojen antaminen palvelusta 
• Riskinarviointi ja omavalvonta 
• Onnettomuuskirjanpito ja vaarallisesta palvelusta ilmoittaminen 

Turvallisuussuunnittelulla toteutetaan toiminnanharjoittajan huolellisuusvelvollisuutta. Kir-
jallisesti tehty turvallisuussuunnittelu eli turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan työkalu, 
johon on dokumentoitu miten turvallisuudesta huolehditaan. Sen sisällöstä määrätään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasia-
kirjasta (1110/2011). Turvallisuusasiakirja on suositeltava työkalu myös muille kuin turval-
lisuusasiakirjan laatimisvelvollisuuden piirissä oleville.

Lain mukaan palveluntarjoaja vastaa aina toiminnan turvallisuudesta. Vastuu turvalli-
suudesta ei siirry esimerkiksi asiakkaan allekirjoittaman ilmoituksen tai sitoumuksen myötä 
pois palveluntarjoajalta. Toiminnanharjoittajan tulee myös käytännössä toimia turvallisuus-
asiakirjassa esitetyllä tavalla. Lisäksi hänen pitää huolehtia siitä, että henkilökunta tuntee 
ja osaa turvallisuusasiakirjan mukaisen toiminnan.

Kunkin toiminnanharjoittajan tulee tehdä turvallisuusasiakirja omaan toimintaansa ja 
toimintaympäristöönsä ja sen laajuuteen sekä sen sisältämiin riskeihin sopivaksi. On kui-
tenkin erittäin tärkeää, että turvallisuusasiakirja sisältää nimenomaan ne asiat, jotka kul-
loinkin kyseessä oleva toiminta edellyttää. Jos palvelua toteuttamassa on useita eri taho-
ja, kuten alihankkijoita, on huolehdittava siitä, että turvallisuussuunnittelussa on otettu huo-
mioon koko ketju, esimerkiksi kuka vastaa missäkin palveluketjun osassa mistäkin osa- 



56 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

alueesta ja mahdollisesta tapaturmaan liittyvästä toiminnasta. Turvallisuusasiakirja tehdään 
ensisijaisesti toiminnanharjoittajan oman toiminnan tueksi. 

Turvallisuusasiakirja tulee pitää jatkuvasti ajan tasalla ja sitä on päivitettävä olosuhteis-
sa tapahtuvien muutosten myötä. Päivittämistä vaativia muutoksia ovat mm. uudet suori-
tus- ja toimintapaikat sekä -tilat, uudet välineet sekä toimintatapojen muutokset.

Turvallisuusasiakirja voidaan yhdistää muuhun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan 
kuten esimerkiksi pelastussuunnitelmaan. Turvallisuusasiakirjan yhdistäminen muuhun tur-
vallisuussuunnitelmaan on kuitenkin oltava tarkoituksenmukaista, eikä yhdistämisestä saa 
olla haittaa turvallisuusasiakirjan käytettävyyden kannalta.

Vinkkejä turvallisuusasiakirjan yksityiskohtaisempaan sisältöön saa Tukesin verkkosi-
vuilta. Ohjeet ovat yleisohjeita erilaisille, erikokoisille ja -tasoisille ohjelmapalveluille, joten 
kunkin yrittäjän tulee soveltaa ohjeita omaan yritykseensä ja ottaa huomioon palvelun fyy-
sinen ja psyykkinen vaativuustaso. Joillekin palveluille on luotu yksityiskohtaisemmat eri-
tyisohjeet (mm. uimahallit ja kylpylät, laskettelurinteet, karting, ratsastustoiminta ja moot-
torikelkkapalvelut). Ohjeita sovelletaan niin omatoimiseen kuin ohjattuunkin ohjelmapalve-
lutoimintaan. 

Reitistöjen turvallisuus ja esteettömyys

Reitti- ja reittipelastusmerkintöihin ei ole olemassa yhtenäisiä, valtakunnallisia ohjeistuk-
sia. Tämä on johtanut kirjavaan ja puutteelliseen merkkiviidakkoon maastossa sekä seka-
viin karttamerkintöihin. Reitistöjen kehittämisessä on jossain määrin keskitytty esteettisiin 
seikkoihin käytännönläheisyyden kustannuksella, esimerkiksi valittu puiset merkit, kouke-
roiset kirjaimet tai jopa jätetty tärkeää informaatiota pois tilan puutteen vuoksi. Usein huo-
miotta on jätetty myös esimerkiksi naapurikunnissa toteutetut ratkaisut, vaikka reitti jatkuu 
kuntarajojen yli. Nämä seikat ovat johtaneet haasteelliseen ja kalliiseen suunnitteluun, yl-
läpitoon sekä huonoon informaatioarvoon käyttäjien näkökulmasta. Esimerkiksi kesä- ja 
talvimerkintöjen päällekkäisyys, puuttuvat pelastusmerkinnät ja opasteiden huono luetta-
vuus, näkyvyys ja informaatio ovat aiheuttaneet jopa hengenvaarallisia tilanteita käyttäjille 
ja vaikeuksia pelastustoiminnalle. 

Omatoimisten ja kansainvälisten matkailijoiden lisääntyminen edellyttää hyvätasoista 
ja luotettavaa perusinfraa myös reittimerkinnöissä. Samoja reittejä käyttävät usein monet 
eri ulkoilijat, hiihtäjät, kävelijät ja lumikenkäilijät. Eri käyttäjille tarkoitetut reitit yhtyvät esi-
merkiksi jokien tai ojien ylityssilloilla ja palvelupisteissä, jolloin reittimerkintöjen tulisi olla 
selkeitä kaikille käyttäjille. Reittien monikäyttö on nykyisellään haastavaa sektorikohtaisen 
reittivalmistelun ja sen kerrannaisvaikutusten takia. Uusia liikkumisvälineitä kehitetään jat-
kuvasti, ja niidenkin pitäisi reiteille sopia. Yrittäjän kannalta tuotteistamisprosessi reiteil-
le on vaikeaa ja kallista, mikä johtaa usein luopumiseen uusista innovatiivisista tuotteista.

Erilaiset organisaatiot (esim. Suomen Latu, Metsähallitus, Kuntaliitto, harrastajien laji-
liitot) ovat julkaisseet reitteihin ja reittimerkintöihin liittyviä oppaita ja ohjeistuksia. Tieto on 
haasteellista löytää, ja lisäksi oppaat on luonnollisesti valmisteltu lähinnä oman organisaati-
on tai lajin näkökulmasta ja ne ovat suosituksia, joita ei tarvitse noudattaa. Pelastusmerkin-
nöistä reiteillä ja maastossa ei ole kattavaa ohjeistusta. Jotkut yksittäiset kunnat ovat suun-
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nitelleet ja toteuttaneet omat pelastusmerkintänsä, ja Kuntaliitto on sivunnut pelastusmer-
kintöjä vuonna 2006 julkaisemassaan teoksessa Kunnan osoitejärjestelmä, ohjeet ja suosi-
tukset. Turvallisuusteeman alla onkin menossa useampia kehittämishankkeita Suomessa. 

Turvallisuuteen liitetään usein myös esteettömyyden näkökulma. Esteettömyyttä tar-
vitsevia henkilöitä on paljon, ja monet heistä matkustaisivat enemmän, jos siihen olisi pa-
remmat mahdollisuudet. 

Isoja investointeja ei välttämättä kovin paljoa tarvittaisi, sillä esteettömyys on Suomes-
sa joka tapauksessa lakisääteistä. 
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Osa 2.  Toimialan asema ja merkitys 
tulevaisuudessa

6. PK-barometrin keskeisten asioiden 
esittely

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat tehneet pienten ja kes-
kisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbaromet-
rin kaksi kertaa vuodessa. Tämän lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelu julkai-
see tulokset toimialaryhmittäisinä raportteina, joista tässä käsitellään yhteenvetona mat-
kailuyritysten vastauksia suhteessa muiden toimialojen vastauksiin. Raportti kokonaisuu-
dessaan löytyy www.temtoimialapalvelu.fi-sivustolta. 

Pk-yritysten yleisiä suhdannenäkymiä kuvataan saldoluvulla, joka muodostuu paranee 
ja huononee -vastausten erotuksesta. Yleisesti saldoluvun positiivinen (+32) kehitys on jat-
kunut keväästä 2016. Keväällä 2016 saldoluku oli +15. Matkailualalla uskotaan myös suh-
danteiden positiiviseen kehitykseen: alan suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on nous-
sut selvästi keväästä 2016 (+18 => +29), kuten kuvio 21 osoittaa. 

Kuvio 21. Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, saldoluku %

Lähde: Pk-toimialabarometri, syksy 2016, Matkailu

Matkailualalla uskotaan vahvimmin materiaalien hintojen nousuun sekä lopputuotteiden ja 
palvelujen hintojen nousuun. Liikevaihdon kasvuun sekä tilausten määrän kasvuun usko-
via on matkailun toimialalla seuraavaksi eniten. 
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Matkailualan pk-yritysten suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat sal-
doluvun perusteella hieman heikommat kuin keväällä 2016. 16 prosenttia alan pk-yritys-
ten edustajista arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suu-
rempi, ja 11 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi, jolloin saldoluvuk-
si muodostuu +5 (keväällä 2016 +8). Koko maassa näkymät ovat kohentuneet hieman ke-
väästä, koska saldoluku on nyt +14 (keväällä +9).

Matkailualan pk-yrityksissä on voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä saman verran 
kuin koko maassa ja palvelualoilla. Mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä on alal-
la vastaava määrä kuin vertailuryhmissä. Asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä on 
alalla sen sijaan muita ryhmiä hieman enemmän. Matkailualan pk-yritysten vastaajista kol-
me prosenttia arvioi yrityksensä toiminnan loppuvan seuraavan vuoden aikana, kun ke-
väällä näin arvioi kaksi prosenttia.

Uusiutumista matkailualalla tehdään koko ajan tasaisesti. Investoinnit ja henkilöstön 
koulutus ovat koko maassa ja toimialoilla pk-yritysten eniten toteuttamia uusiutumiseen 
liittyviä toimia. Toimialalla on seuraavaksi useimmin palkattu uutta henkilöstöä sekä lan-
seerattu uusia tuotteita ja palveluja. Matkailun uusiutumista on verrattu muihin päätoimi-
aloihin kuviossa 22. 

Kuvio 22. Pk-yritysten tekemät uusiutumistoimet viimeisten 12 kk:n aikana, % 
(vastaajat ovat voineet valita useita vaihtoehtoja).

Lähde: Pk-toimialabarometri, syksy 2016, Matkailu

Matkailualan pk-yrityksissä vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla on noin joka kuudennella, ja 
näistä suoraa vientiä on kahdella viidestä. Koko maan kaikista pk-yrityksistä noin joka vii-
dennellä ja matkailu- sekä palvelualan pk-yrityksistä noin joka kymmenennellä on suoraa 
tuontitoimintaa. Joka viidennellä koko maan pk-yrityksellä on vientiä tai liiketoimintaa ulko-
mailla. Koko maan pk-yrityksissä suoraa vientiä on näistä kahdella kolmesta. 
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Kahdella viidestä koko maan suoraa vientitoimintaa harjoittavasta pk-yrityksestä vien-
nin osuus kokonaisliikevaihdosta on alle 9 prosenttia (kuvio 23). Matkailualaa edustavis-
sa pk-yrityksissä viennin osuudet kokonaisliikevaihdosta ovat vertailuryhmiä suuremmat.

Kuvio 23. Viennin osuus suoraa vientitoimintaa harjoittavien yritysten kokonaislii-
kevaihdosta vuonna 2015, % yrityksistä. 

Lähde: Pk-toimialabarometri, syksy 2016, Matkailu

EU-maat on Suomen pk-yritysten selvästi suurin markkina-alue ulkomailla. Matkailualalla 
Venäjällä on selvästi suurempi merkitys markkina-alueena kuin muilla toimialoilla.  

Matkailualalla on selvästi eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä (70 %). 
Toiseksi eniten kehittämistä toimialalla koetaan olevan henkilöstön kehittämisessä ennen 
yhteistyöhön, verkottumiseen ja alihankintaan liittyviä kehittämistarpeita, kuten kuvio 24 
osoittaa.
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Kuvio 24. Pk-yritysten kehittämistarpeet, %

Lähde: Pk-toimialabarometri, syksy 2016, Matkailu

Kaikilla toimialoilla merkittävimpänä kehittämisen esteenä pk-yritykset näkevät yleisen suh-
danne- ja taloustilanteen. Sen lisäksi matkailualan pk-yritykset näkevät kehittämisen es-
teinä yritystoiminnan sääntelyn, kustannustason ja resurssitekijät. Byrokratia koetaan sel-
västi merkittävimmäksi sääntelyn esteeksi yritystoiminnan kehittämisen kannalta kaikissa 
vertailuryhmissä. Matkailualalla tämä näkyy korostuneemmin. Kustannustasoon liittyvistä 
osatekijöistä merkittävin kehittämisen este matkailuyrityksille on työn sivukulut. Kysynnän 
riittämättömyys on matkailualalla merkittävin kilpailutilanteen kehittämisen este. 
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7. Ennakoitavissa olevia muutoksia ja 
trendejä

Luontomatkailu hallitusohjelmassa

Luontomatkailu on nostettu osaksi hallitusohjelman biotalous ja puhtaat ratkaisut -osion kär-
kihanketta Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin. Toimenpiteiden tavoitteena 
on vauhdittaa luonto- ja virkistysmatkailua. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä on käyn-
nistetty toukokuussa 2016 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tutkimushanke 
Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämisek-
si ja turvaamiseksi 2016–2017. Lisäksi on päätetty perustaa uusi kansallispuisto Suomen 
100-vuotisjuhlavuonna 2017 Kainuuseen. 

Metsä- ja vesialueiden matkailu- ja virkistyspalveluihin liittyy merkittäviä kasvumahdol-
lisuuksia. Tutkimushankkeessa tuotetaan synteesitietoa metsä- ja vesialueiden matkailu- 
ja virkistyskäytön talous- ja muista hyvinvointivaikutuksista, tilastoinnin tarpeista, kasvunä-
kymistä ja uusista liiketoimintamalleista. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan Suomen olosuh-
teisiin soveltuvia ekosysteemipalvelujen rahoitusmalleja, joilla luonnon monimuotoisuutta 
ja luonnon virkistys- ja matkailukäyttöä tukevia ekosysteemipalveluja voidaan ylläpitää ja 
lisätä.  Hankkeen rahoittaa valtioneuvoston kanslia, ja se toteutetaan Luonnonvarakeskuk-
sen, Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.

Luontomatkailu on myös yhtenä osana Suomen biotalousstrategiaa. Luonnonarvoilla 
ja luonnonvaroja ylläpitävillä prosesseilla on suuri merkitys biotaloudelle. Palveluilla näh-
dään merkittävä ja kasvava rooli biotalouden uusissa arvoketjuissa. Esimerkiksi matkailu-
palveluissa on paljon uusia, vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. 

Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma (luonnos 13.9.2016) nostaa myös 
vesistömatkailun potentiaalin esille. Erityisesti vesistöihin liittyvien hyvinvointi- ja terveys-
vaikutusten hyödyntämisen osana matkailun tuotteistamista pidetään tärkeänä.

7.1.  Ohjelmapalvelualaan vaikuttavia yleisiä muutoksia

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista helpottavat työsuhde-edut ovat yhä suositumpia 
Suomessa ja kansainvälisesti. Yritykset panostavat työntekijöidensä mahdollisuuksiin yh-
distää työ ja vapaa-aika esimerkiksi etätyön, liukuvan työajan tai työaikapankin avulla. Eri-
tyisesti haluttujen työntekijöiden osalta tavallista pidempi loma voi olla valtti rekrytointiti-
lanteessa. Työsuhde-eduista nousussa ovat työajan joustojen lisäksi muun muassa hyvää 
työilmapiiriä, työterveyttä ja yhteisöllisyyttä tukevat tilaisuudet sekä elämyslahjat. Laskus-
sa taas ovat työnantajan omistamat mökit, lakisääteistä pidemmät vuosilomat, työnanta-
jan tilaamat lehdet, tavaralahjat sekä autoetu palkan päälle. Vapaa-ajasta onkin tullut mer-
kittävä työsuhde-etu, jolla voi olla vaikutusta myös matkailun toimialoille.  

Tulevaisuuden ohjelmapalvelut voivat periaatteessa syntyä ihan mistä vain, mistä mat-
kailijat ovat valmiita maksamaan. Esimerkiksi Italiassa Borgotaron kylä on tehnyt herkkuta-
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teista alueen vetonaulan. Satoa olennaisempaa on maksavien asiakkaiden houkuttelu. Mat-
kailijalle myydään sienestyslippu, joka oikeuttaa keräämään kolme kiloa tatteja. Ylimääräi-
sistä tai alamittaisista tateista tulee sakkoa. Vuosittain myydään 60 000 sienestyslippua 20 
euron hintaan. Palveluiden tuotteistamisessa oleellista onkin paketointi myytävään kuntoon. 

Julkisuudessa on keskustelu paljonkin jokamiehenoikeuden ja luonnonarvojen maksulli-
suuden välillä. Yleisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Kanadassa peritään maksua suo-
jelualueella matkailemisesta silloin, kun alueella ylläpidetään rakenteita tai tarjotaan palve-
luita. Perusteluna tälle kerrotaan olevan se, että suojelualueella vieraileva kävijä investoi 
tulevaisuuteen ja tulevien sukupolvien perintöön. Näissä kohteissa osa maksuista on va-
paaehtoisia, mutta silti suuri osa maksun maksaa. Summat eivät ole suuria, eurosta muu-
tamaan euroon, mutta kävijämäärät ovat. Suomessa kansallispuistojen käyttömaksuista 
on keskusteltu, mutta maksun periminen ja kontrolloiminen tulisi kuulemma kalliiksi. Myös 
maksuhalukkuudesta on tehty selvityksiä, joiden perusteella maksuhalukkuutta olisi. Käy-
tännön tasolla asia ei ole edennyt. 

Uusia avauksia on monilla eri markkinoilla ja uusilla tuotekokonaisuuksilla. Esimerkiksi 
Wild Taigan kansainvälistä matkailumarkkinointia edistävät hankkeet jatkuvat uudentyyp-
pisellä matkailutuotteella, leirikoululla. Pääasiallinen markkinointialue on Aasiassa, jossa 
leirikoulu-termillä viitataan kiinalaisen kulttuurin tapaan lähettää lapsi tai nuori näkemään 
maailmaa, myös Kiinan ulkopuolelle. Nyt on selvityksen alla, millaiset suomalaiset kohteet 
soveltuisivat tarkoitukseen. Valmiina matkailutuote kestäisi kaksi viikkoa ja sisältäisi usei-
ta vierailukohteita. Verkostoja rakennetaan parhaillaan, ja Ruka, Kainuun Hossa ja Helsin-
ki ovat ensimmäisenä ilmoittautuneet tarjoamaan leirikoulutuotetta. 

Turussa puolestaan uusi huvilautta alkaa liikennöidä kesällä 2017 Aurajoessa sekä Ruis-
salon edustalla. Lisäksi alus alkaa kuljettaa väkeä turistikohteeksi kehittyvälle Ruissalon 
telakka-alueelle. Telakalle rakennetaan mm. uutta, 80-paikkaista vierasvenesatamaa, joka 
otetaan käyttöön kesällä 2017. Entiseen luontokeskukseen Tammenterhoon tulee kontto-
ritilaa ja entiseen autokorjaamoon monitoimitila, jossa voidaan järjestää juhlia ja urheilla. 
Telakalla Högsåran vanha lossi muutetaan huvikäyttöön..

7.1.1. Ilmaston lämpenemiseen varautuminen

Ilmastonmuutoksella on merkittävä vaikutus matkailuun ja erityisesti matkakohteisiin ja siel-
lä tarjottaviin elämyksiin. Muuttuva ilmasto ja sääolosuhteet voivat vaikuttaa myös matkus-
tuspäätöksiin. Matkailuelinkeinon on jo nyt reagoitava, sillä matkailijat, matkanjärjestäjät 
ja media ovat kiinnostuneet ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista matkakohteessa.

Suomessa talvimatkailun kehittymiseen vaikuttavat odotettu lämpötilojen nousu, sa-
teiden yleistyminen ja ääri-ilmiöiden lisääntyminen. Ilmastonmuutoksen edetessä talvet 
muuttuvat lämpimimmiksi ja lyhyemmiksi jo seuraavien vuosikymmenien aikana, ja vai-
kutukset korostuvat mitä kauemmas tulevaisuuteen mennään. Alueelliset erot talviolosuh-
teiden muutoksissa ovat suuria. Pohjois- ja Itä-Suomessa talviolosuhteet säilyvät parhai-
ten, mutta muutoksia lämpötilaan ja lumisen kauden pituuteen on tiedossa. Keski- ja Län-
si-Suomessa talvikausi lyhenee, ja mitä etelämmäksi mennään, sitä epävarmempaa lumi-
sen talven tulo on. Etelä-Suomessa perinteisesti kylmään ja lumisiin olosuhteisiin perustu-
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vat palvelut eivät enää riitä, vaan tilalle tulee kehittää uusia.  Pohjois- ja Itä-Suomessa tal-
vet säilyvät lumisina, jopa entistä lumisimpina. Talvikausi alkanee kuitenkin entistä myö-
hemmin, mikä aiheuttaa haasteita erityisesti joulumatkailulle. Keinolumen käyttö lisäänty-
nee, ja sen tekeminen puolestaan tulee entistä kalliimmaksi lämpötilojen nousun takia.  Il-
maston lämpenemisen myötä myös järvien jäätyminen myöhästyy, joten jään hyödyntämi-
nen ohjelmapalveluissa vaikeutuu. 

Yhä useammat eteläsuomalaiset halunnevat lähteä jatkossa pohjoiseen kokemaan lu-
misen talven.  Myös ulkomaisten matkailijoiden määrä voi kasvaa, jos lumiraja siirtyy Al-
peilla ja Pyreneillä korkeammalle ja talviurheilumahdollisuudet, kuten laskettelu, huonone-
vat Keski-Euroopassa. Jos Euroopasta halutaan houkutella matkailijoita Suomeen, lumi-
suuden markkinointi ja lumeen ja jäähän perustuvat aktiviteetit nousevat matkailun kärjiksi. 

Esimerkiksi oheisesta kartasta voi katsoa erilaisia skenaarioita mm. maastohiihdol-
le noin vuoteen 2040 saakka: https://ilmasto-opas.fi/fi/datat/sopeutumiskyky-ja-haavoittu-
vuus. Suomessa ilmastonmuutoksella on matkailun kesäkauteen lähinnä myönteisiä vaiku-
tuksia. Etelä-Euroopan kesälämpötilojen nousu sietämättömäksi saattaa myös lisätä poh-
joisten alueiden houkuttelevuutta. Kesän matkailukausi pitenee. Kesät saattavat muuttua 
kuitenkin myös sateisimmiksi ja ääri-ilmiöt lisääntyä, mikä vähentää perinteisten kesäakti-
viteettien suosiota ja vaikeuttaa ohjelmapalvelujen järjestämistä. Kesien lämpeneminen ja 
piteneminen saa ihmiset hakeutumaan vesistöjen äärelle vilvoittelemaan ja harrastamaan 
vesiaktiviteetteja. Ohjelmapalveluiden tuotekehitys vaatiikin jatkossa yhä enemmän jous-
tavuutta, mutta on hyvä muistaa, että kaikilta osin ilmastonmuutos ei vaikuta valtteihimme 
kuten keskiyön aurinkoon ja yöttömiin öihin.

Lapissa puolestaan kehitetään matkailutuotetta äärimmäisistä sääilmiöistä. Lapin yli-
opiston taiteiden tiedekunta vetää hanketta, jossa kehitetään matkailun ohjelmapalvelui-
hin sopivia uusia, äärimmäisiin sääilmiöihin perustuvia tuotteita. Hankkeessa käsitellään 
kylmää, sadetta, sumua ja höyryä. Teollisen muotoilun opiskelijat rakentavat lumitykkitak-
kia, josta voisi tulla vaikkapa jääkuningattaren puku. 

7.1.2. Digitaalisuus ja sähköinen liiketoiminta

Digital Media Finland on laatinut vuosittain listan digitrendien tärkeimmistä kehityssuunnis-
ta. Näistä trendeistä hyvin moni osuu sekä matkailuun laajemminkin että myös ohjelmapal-
veluyrityksiin. Vuodeksi 2016 he ovat nostaneet seuraavat trendit: 

1. Streaming eli sisältöjen suoratoisto vaikuttaa kaikkeen kuluttajakäyttäytymiseen: di-
ginatiiveista kehittyy streaming-natiiveja.

2. Liikkuvan kuvan tarjonnan ja kulutuksen määrä ja merkitys kasvavat edelleen. Kehi-
tys koskee sekä toimituksellisia että mainosluonteisia sisältöjä.

3. Mobile only -kuluttajien määrä kasvaa.
4. Virtuaalitodellisuussovellukset, -laitteet ja -sisällöt siirtyvät pilottivaiheesta kaupalli-

sille markkinoille. Lisätyn todellisuuden (AR eli augmented reality) ammatti- ja muu 
hyötykäyttö yleistyvät eri aloilla.

https://ilmasto-opas.fi/fi/datat/sopeutumiskyky-ja-haavoittuvuus
https://ilmasto-opas.fi/fi/datat/sopeutumiskyky-ja-haavoittuvuus


  TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 65

5. Datan ja analytiikan merkitys liiketoiminnan strategisissa päätöksissä kasvaa edel-
leen. Data-analytiikan hyötykäyttö jatkuvassa liiketoiminnan kehittämisessä arkipäi-
väistyy. Dataa kerätään digitaalisten palveluiden lisäksi kasvavassa määrin myös 
fyysisistä lähteistä.

6. Alkaa syntyä ekosysteemeitä, jotka ylittävät toimiala- ja teknologiarajoja yllättävillä-
kin tavoilla.

7. Tuoteliiketoiminnasta tulee palveluliiketoimintaa ja perinteiseen palveluliiketoimin-
taan tulee enenevissä määrin digipalvelujen piirteitä.

8. Jakamiseen ja vuokraamiseen perustuvat liiketoimintamallit yleistyvät ja laajenevat 
uusille alueille.

9. Tekoäly, älykkäät sensorit ja robotiikkaratkaisut kehittyvät ja auttavat haastamaan eri 
toimialojen perinteisiä toimintamalleja.

10. Ohjelmallinen mainosostaminen kasvaa edelleen nopeasti parantuvan kohdennet-
tavuuden myötä erityisesti mobiilimainonnassa.

Globalisaation ja sähköisen liiketoiminnan kehittyminen yhtäaikaisesti on lisännyt myös 
kilpailua matkailupalveluissa kokonaisuudessaan. Suomalaiset yritykset ovat perinteises-
ti mieltäneet sähköisen liiketoiminnan toiminnaksi, jossa yrityksellä on jonkinlaiset nettisi-
vut. Se ei kuitenkaan enää tänä päivänä riitä, vaan sähköinen liiketoiminta on integroitava 
osaksi yrityksen koko tuotantoprosessia.

Yrityksen koko vaikuttaa myös digitalisaation nykytilaan. Pienimmissä yrityksissä haas-
teet liittyvät digitaaliseen saavutettavuuteen, yritystä ja sen palveluita ei toisin sanoen löy-
detä sähköisesti. Isommilla yrityksillä tilanne on hieman toinen. Yritykset ovat myös ää-
rimmäisen vähän hyödyntäneet systemaattisesti digitaalisuuden mahdollisuuksia, joiden 
avulla ne voivat tarjota asiakkaalle palveluita sekä suunnitteluvaiheessa, palvelun aikana 
että sen jälkeen. Toinen vähän isompien yritysten haaste on tuotannonohjausjärjestelmi-
en käyttämisen puute. Yrityksillä on useita eri järjestelmiä palveluiden kasaamiseen, rää-
tälöintiin, hinnoitteluun, ennakointiin, tilausvirtojen ja tarjousten hallinnointiin sekä myyntiin 
ja markkinointiin. Nämä järjestelmät eivät kuitenkaan keskustele keskenään, jolloin tehok-
kuus ja taloudellisuus väistämättä kärsivät. Koko alihankintaverkoston hallinta onkin var-
sin haastavaa, erityisesti kansainvälisessä kaupassa. Laajempia järjestelmiä koko tuotan-
toprosessin kytkemiseksi samaan järjestelmään (esimerkiksi ERP- tai SAP-järjestelmät) ei 
suoraan ole ostettavissa. Räätälöinti on toki mahdollista, mutta silloin järjestelmien hinnat 
ovat viisi- tai kuusinumeroisia. 

Digitaalisuus vaatii myös osaamista monella tasolla, johdosta lähtien jokaiselle työnte-
kijätasolle asti. Tällaista osaamista ei laajassa mittakaavassa ole. Isoimmilla yrityksillä tu-
lisikin olla oma henkilö sähköisen liiketoiminnan kytkemiseen palveluprosessiin (digijohta-
ja). Myös seuranta on alkutekijöissään. Vain harvassa matkailuyrityksessä seurataan esi-
merkiksi online-myynnin kehittymistä. Toisaalta prosessien sähköistämisen seurauksena 
saatavat vaikutukset esimerkiksi tuottavuuteen ovat nykyisellään huonosti mitattavissa. 

Erilaiset matkapuhelimiin tehdyt sovellukset ovat mahdollistaneet myös varsinaisen oh-
jelmapalveluiden erilaiset lisäpalvelut. Pohjois-Suomessa on käytössä hälytyspalvelu revon-
tulista. Palvelu hälyttää revontulien ilmaantumisesta joko nettisivustolla ilmaiseksi tai osta-
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malla sovelluksen omaan matkapuhelimeen. Ostettava sovellus toimii koko Lapin alueel-
la ja ilmoittaa 1-2 tuntia ennen kuin revontulet ovat nähtävissä siellä, missä matkapuhelin 
sijaitsee. Sovellus sisältää myös tietoa revontulista ja kahden tulevan yön sääennusteen. 

Luonnonvarakeskus puolestaan pilotoi kännykkäsovellusta, joka ohjaa parhaille mustik-
kapaikoille Nuuksion kansallispuistossa ja Pohjois-Karjalan Ruunaan retkeilyalueella. Tek-
nisesti kännykkäsovellus olisi valmis parissa vuodessa. Metsähallitukselta odotetaan ensin 
kokemuksia marjakartoista. Pilottihankkeeseen on kaavailtu mukaan myös Levin alueen 
paperista marjakarttaa. Kartasta arvioidaan olevan apua myös matkailuyrittäjille. Mustikat 
toimivat hyvin sovelluksen pilotointiin, sillä esimerkiksi lakan ja puolukan kasvupaikat vaih-
televat vuosittain niin paljon, että niiden hakemiseen sovellusta ei voida käyttää. 

Helsingissä Katajanokalle puolestaan rakennetaan elokuvateatteria, joka esittelee Hel-
singin tärkeimmät nähtävyydet kymmenessä minuutissa. Xd-elokuvateatterissa videokuvan 
luomaa tunnelmaa täydennetään mm. tuulikoneella ja erilaisilla tuoksuilla. Lentokonesimu-
laation ohella uudessa elokuvateatterissa esitetään myös muita xd-elokuvia. 

Digitaalinen maksaminen matkailun ohjelmapalveluissa

Digital Payments in Travel 2016 -raportti nostaa kolme esille kolme jakelukanavaa: vertais-
maksaminen (peer-to-peer), digitaaliset lompakot ja ns. salatut maksuvaluutat (cryptocur-
rencies), kuten Bitcoinin ja sen taustalla olevan tekniikan. Suurin osa viimeaikaisista inno-
vaatioista on ollut nopeasti lisääntyneiden mobiilisovellusten ansiota. Kannettavat laitteet 
ja sovellukset ovat mahdollistaneet suoremman ja personoidumman tiedonliikkumisen ja 
kaupankäynnin. Ne mahdollistavat kuluttajien suoran yhteydenpidon esim. palveluntuotta-
jiin, ja esimerkiksi varaukset on mahdollista hoitaa helposti ja nopeasti vuorokaudenajasta 
riippumatta suoraan palveluntuottajan ja asiakkaan välillä. Nykyisin koko rahaliikenne lo-
pullisesta maksamisesta tilitykseen tapahtuu kannettavilla henkilökohtaisilla mobiililaitteilla. 

Tämä toimintamahdollisuuksien lisääntyminen on muuttanut perinteistä asiakaskäyttäy-
tymistä ja markkinoiden toimintaa. Ratkaisut ovat käyttäjälle tehokkaita ja sopivia, ja palve-
lutuottajan näkökulmasta ratkaisujen hinnat tulevat jollain aikataululla alaspäin, jolloin laa-
jempi käyttö on mahdollista. Maksukäytäntöjen muutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä koko 
liiketoimintamalliin, erityisesti taustaohjelmistojen kautta. Uudet tekniikat lisääntyvät nope-
asti, vaikka käyttö ei vielä olekaan kovin yleistä. 

Erilaisten maksutapojen lisääntyminen lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä, tiedonsaannin 
ja vaihtoehtojen lisääntymistä ja rajaa lopulta asiakkaan valmiutta tehdä varaus. Skiftin ra-
portin mukaan voidaan jopa puhua upeista maksukokemuksista (wonderful payment mo-
ment), jotka ovat kokemuksena erityisen miellyttäviä, sisältävät paljon informaatiota ja vaih-
toehtoja sekä toimivat välittömästi, kun asiakas on valmis tekemään varauksensa. 

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan peer-to-peer -kaupankäynti on nousussa, ja suuret 
alustat (esimerkiksi Venmo) hakevat jatkuvasti vaihtoehtoja helpottaakseen BtoC -kaup-
paa. Matkailijoille nämä sovellukset ja alustat mahdollistavat ostopäätösten tekemisen ja-
kamisen sosiaalisissa verkostoissa. Myös langattomien maksukanavien (esim. Apple Pay, 
Samsung Pay) käyttö on lisääntynyt, jotta saavutettaisiin yhteys myyjien ja ostajien välillä 
helpommin ja nopeammin. Myös Pay Pal on mahdollistanut maksutapahtumat ostajan ja 
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myyjän välillä hoitamalla maksut digitaalisen palvelun kautta reaaliajassa. Tulevaisuudessa 
palveluntuottajat tulevat hyväksymään Bitcoin-, Apple Pay-, Google Pay- tai vastaavat mak-
sutavat laajemminkin. Virtuaalivaluutta Bitcoinia pidetään osittain kiistanalaisena, mutta sen 
välittämät siirrot ovat kasvussa. Bitcoinia pidetään trendikkäänä, se on elämäntapavalinta.

Tulevaisuudessa matkailupalveluiden tuottajien onkin syytä seurata tarkkaan asiakkai-
den käyttäytymistä erilaisissa digitaalisissa kanavissa ja tarkkailla heidän suuntautumis-
taan erilaisten virtuaalisten maksuvälineiden käytössä.

7.1.3. Jakamistalous muuttaa matkailua 

Jakamistalous (engl. Sharing Economy, Peer-to-Peer Exchange, P2P) viittaa yhteiseen tai 
yhteisölliseen talouteen: kuluttamiseen, käyttöön ja tuotantoon. Se on yhdistelmä yhteisöl-
lisiä toimintatapoja sekä nykyteknologian mahdollistamia moderneja yhteydenpidon muo-
toja. Ilmiötä kuvataan usein myös termeillä yhteistyötalous tai välitystalous (engl. Participa-
tive Economy, Collaborative Consumption), mutta käsitteillä on pieni sävyero. Yhteistyöta-
lous viittaa usein yritysten ja alustojen yhteistyöhön. Välitystaloudessa puolestaan koros-
tuu digitaalista alustaa tarjoavan tahon toiminta palvelujen välittämisessä. Jakamistalou-
den määrittelyssä on myös tärkeää erotella pienimuotoinen yksityisten henkilöiden välinen 
vaihdanta sekä välittäjäorganisaatioiden harjoittama liiketoiminta.

Jakamistalouden syntymisen katsotaan johtuvan yleisesti viidestä eri tekijästä: 1) kulu-
tuskäyttäytymisen kulttuurinen muutos pysyvän omistajuuden arvostamisesta kohti käyt-
töoikeuden arvostamista, 2) teknologinen kehitys (ubiikkiyhteiskunta, digitalisaatio, verk-
koinfrastruktuuri, mobiiliteknologia, sosiaalinen media), 3) ekologisen kestävyyden merkit-
semisen kasvu, 4) talouskriisin myötä syntynyt paine tulonsaantiin ja uusiin liiketoiminta-
malleihin, 5) uuden sukupolven yrittäjien ja rahoittajien näkemät mahdollisuudet uudenlai-
sessa liiketoiminnassa.

Jakamistalous on tehnyt mahdolliseksi omaisuuden, resurssien, ajan ja taitojen jaka-
misen sähköisillä alustoilla. Tämä on mahdollistanut käyttämättömien resurssien käyttöön-
oton sekä käytössä olevien resurssien aiempaa tehokkaamman hyödyntämisen. Tätä pi-
detään yleisesti jakamistalouden keskeisimpänä taloudellisena mahdollisuutena. Kulutta-
jan näkökulmasta jakamistalous lisää valinnanmahdollisuuksia ja alentaa hintoja. Jaka-
mistaloutta voidaan pitää kilpailua lisäävänä tekijänä, sillä se edistää perinteisten liiketoi-
mintamallien uudistamista. Liiketoimintamallina jakamistaloutta pidetään yhtäältä yksityis-
ten henkilöiden välisenä pienimuotoisena taloudellisena toimintana, ja toisaalta yksityisiä 
henkilöitä yhdistävän välittäjän harjoittamana taloudellisena toimintana. Jakamistalouden 
myötä tarjolla oleva työn määrä kasvaa yksinkertaisista mikrotöistä osa-aikayrittäjyyteen. 

Jakamistalous on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista ilmiöistä, arviolta 25 prosen-
tin vuosivauhdillaan. Vuonna 2013 jakamistalouden arvoksi maailmanlaajuisesti on arvioitu 
26 miljardia dollaria.  Kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana ja saavuttavan 335 miljardin 
dollarin arvon vuoteen 2025 mennessä. Suuri osa kasvusta tapahtuu matkailutoimialoilla. 

Myös Suomessa jakamistalous kasvaa vauhdilla. Suomessa on jo useita kymmeniä ja-
kamistalouden yrityksiä ja yhteisöjä. Ne ovat monenkirjavia ja keskenään hyvin erilaisia. 
Näiden yritysten asiakkaina ja yhteisöjen jäseninä on satojatuhansia ihmisiä. Jakamistalo-
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uden ilmentymismuodot vaihtelevat Suomessa autojen ja työtilojen yhteiskäytöstä ja kimp-
pakyydeistä harrastusvälineiden lainaamiseen, joukkorahoitukseen, pienpalveluihin, aika-
pankkitoimintaan ja ruokaosuuskuntiin. Yrityksistä vain osa on voittoa tavoittelevia. 

Alustat rakentavat markkinaa sekä luottamusta jakamistalouden harjoittajien ja asiak-
kaiden välille. Jakamistalouden kasvu on riippuvainen luottamuksesta. Tämän vuoksi luot-
tamusta pyritään vahvistamaan jakamistaloudessa eri toimijoiden voimin. Luottamusta voi-
daan lisätä mm. tiedon sekä käyttäjien ja palvelujen tarjoajien kokemusten avoimella ja-
kamisella, teknisillä varmennuksilla ja tunnistautumisilla sekä aktiivisella ja vuorovaikuttei-
sella kommunikaatiolla. 

Matkailussa jakamistaloutta harjoitetaan neljällä toimialalla: majoituksessa, kuljetuk-
sessa, ruokailussa ja oheispalveluissa. Majoitus sisältää yksityisasuntojen tai huoneiden 
lyhytaikaisen vuokrauksen. Kuljetus käsittää autojen ja polkupyörien sekä kyytien jakami-
sen. Ruokailu kattaa kotitekoisten aterioiden ostamisen ja osallistumisen paikallisten asuk-
kaiden järjestämille aterioille. Oheispalvelut sisältävät mm. paikallisten ihmisten tekemän 
ohjelman suunnittelun sekä opastetut kierrokset. Kotimajoitus on merkittävä jakamistalou-
den muoto matkailualalla. Arviolta 5 % kaikista majoitusvarauksista tehdään jakamistalo-
uden piirissä olevilta toimijoilta. 

7.2. Kansainvälisiä trendejä

Virtuaalitodellisuus ohjelmapalveluissa

Matkailukohteiden on mietittävä kuumeisesti, miten ne voisivat yhdistää virtuaalitodelli-
suuden ja elämykset. Virtuaalitodellisuuden nopea kehittyminen osana teknologista kehit-
tymistä mahdollistaa kokonaan uusia matkailu-ulottuvuuksia. Globaalien kohteiden koke-
minen virtuaalisesti on jo mahdollista. Tähän asti matkailukohteilla on ollut vaikeuksia löy-
tää parhaita tapoja luoda houkuttelevia sisältöjä virtuaalitodellisuuteen. Itseään matkailu-
sisällön tietovarannon keskuksena pitävät sisältösovellukset, esimerkiksi YouVisit, tarjoa-
vat jo nyt vähän enemmän kuin matkailukohteiden perinteistä videokuvamateriaalia hyö-
dyntämällä, esimerkiksi 360 asteen kuvia ja videoita. Matkailunedistämisessä esimerkik-
si VisitHouston ja VisitAustralia ovat integroineet virtuaalitodellisuutta mobiilisovellusten-
sa myynninedistämissisältöihin. 

Siitä huolimatta, että sisältöä on erittäin runsaasti saatavilla, virtuaalitodellisuuden ha-
janainen ekosysteemi erilaisine kuulokkeineen ja esittelynurkkauksineen vaikeuttaa mu-
kaansatempaavan kokemuksen rakentamista. Maailmanlaajuinen median, markkinoinnin 
ja oivallusten älyalusta Skift on testannut erilaisia jo toteutettuja matkailualan virtuaalito-
dellisuuksia katsoakseen, miten matkan sisältö mukautuu virtuaalitodellisuuteen. Loppu-
tuloksena Skift listasi kymmenen parasta kokemusta ja matkailukohdetta. Haasteena kui-
tenkin oli, että laadukkaita sisältöjä on edelleen varsin vähän. Skiftin mukaan matkailun 
toimialan yritykset tekevät samoja virheitä kuin mitä ovat tehneet blogien ja online-videoi-
den tekemisessä. Kokeneetkin sisällöntuottajat vasta etsivät keinoja virtuaalitodellisuuden 
hyödyntämisessä. 
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Moniaistisuus matkailussa

Erityisesti majoituspuolella on mietitty uusiin teknologioihin perustuvia moniaistisia konsep-
teja. Lähtökohtana ajattelussa on, että asiakas voi itse räätälöidä oleskelumiljöönsä mah-
dollisimman oman näköiseksi. Asiakas voi valita omaan mielialaansa ja tunnelmaansa so-
pivat ääni-, valaistus- ja värimaailmat, jotka voidaan tallentaa seuraavaa kertaa varten val-
miiksi. Hotellihuone tunnistaa tulijan tallennetut asetukset automaattisesti, tunnelmaa voi 
vaihtaa yhdellä kaukosäätimellä, jolla voi myös kontrolloida huoneen kaikkia muitakin toi-
mintoja. Tulevaisuudessa hotellihuoneessa ei ehkä ole televisiota, vaan se on korvattu ho-
logrammeilla ja virtuaalikuvilla. Hotellisänky hieroo ja se voidaan säätää nukkujan toivei-
den mukaan ja niin edelleen. Tekniikka voi mahdollistaa hyvin monenlaisia, kokonaan uu-
siakin palveluita, mutta vähintäänkin nykypalveluiden käyttäjälähtöisyyttä, visuaalisuutta ja 
moniaistisuutta matkailun ohjelmapalveluissakin on mahdollista kehittää. 

Alkuvuodesta 2016 käynnistynyt The Box -hanke tutkii ja kehittää uudenlaisen aistei-
hin vaikuttavan teknologian hyödyntämistä palvelumuotoilussa, yritysten markkinoinnissa 
ja tuotekehityksessä. Voimakkaasti innovatiivisuutta ja innovaatioita tukevassa hankkees-
sa edistetään hotelli-, ravintola-, matkailu- ja elämysalan (HRME) palvelu- ja tuotekehitys-
tä yhteistyössä toimialan yritysten kanssa. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun asiantuntija-
verkoston avustuksella yritykset pääsevät kehittämään palvelukonsepteja ja -tuotteita sekä 
simuloimaan niitä sidosryhmiensä kanssa. Hankkeessa yritykset voivat osallistua tuote- ja 
palvelukehitykseen kuluttajien aisteja stimuloivassa siirrettävässä testitilassa ja saada tuot-
teesta palautetta jo ennen sen lanseerausta.

The Boxissa aisteihin vaikutetaan mukautuvilla tilaratkaisuilla, visuaalisilla projektiopin-
noilla, tuoksuilla, tilaan vietävällä immersiivisellä äänimaailmalla sekä tuntoaistiin perustu-
van haptisen palautteen mahdollistavilla rakenneratkaisuilla. Elämyssimulaattorissa moni-
aististen asiakaskokemusten luomista tutkitaan monitieteisesti tulevaisuudentutkimuksen, 
markkinoinnin, tuotekehityksen, palvelumuotoilun sekä tekniikan näkökulmista. Tieteen-
aloja poikkitieteellisesti yhdistävä imagineering-tutkimus tuo hankkeeseen akateemista uu-
tuusarvoa sekä liiketaloudellisesta merkitystä ja kilpailuetua.

Suomalaisia luksusmatkailuyrityksiä on vähän. Luksusmatkailuyritys eroaa muista toi-
mijoista korkealaatuisilla huippupalveluillaan ja -tuotteillaan, joilla on korkea hinta, innovaa-
tio- ja jalostusaste sekä eksklusiivinen arvo. Usein luksustuote tai -palvelu ei kuulu välttä-
mättömään kulutukseen. Vaikka luksus- ja ylellisyystuotteet liittyvät usein korkeaan hintaan 
ja sosiaaliseen statukseen, etiikan aikakaudella kuluttajat hakevat ylellisyydeltä myös au-
tenttisuutta, elämyksellisyyttä, eettisyyttä ja ekologisuutta, ja tuotteissa arvostetaan kierrä-
tysmateriaaleja ja reilua kauppaa (ekoluksus). Eettisyyttä ja ekologisuutta korostavat asen-
teet ovatkin yleisempiä kuin luksusta ja statushakuisuutta korostavat asenteet. Ohjelmapal-
veluissa varsinaisia omia luksustuotteita ei ole markkinoilla. Luksustuotteen erottaa mah-
dollisesti vain korkeampi laatu ja palvelutaso, mutta itse perustuote on samanlainen kuin 
muillekin myytävä tuote. 

Luksusleirintä eli glamping on yksi pieni tuote, jota markkinoidaan osana luksusmatkai-
lua. Glampign-majoitus on liikuteltava luksusteltta tai kota, jossa majoitutaan silti varsin kor-
keatasoisesti. Kyseessä on ohjelmapalveluiden ja majoituksen yhdistävä paketoitu palve-



70 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

lu. Luksusleirinnän suosion taustalla voi olla se, että matkailijat hakevat yhä intensiivisem-
piä ja kokonaisvaltaisempia elämyksiä. Myös erottautuminen voi olla taustalla, koska tar-
koituksena matkailijalla on etsiä jotain sellaista, jota massamatkailija ei vielä ole löytänyt. 

Ebookers arvioi ns. 3G-matkojen (three generations) eli kolmen sukupolven yhdistävien 
matkojen olevan kasvava ilmiö. Ilmiön takana näkyy yleinen kansainvälistyminen ja perhe-
keskeisten arvojen korostuminen. Ilmiö näkyy mm. kasvaneena kysyntänä matkakohteen 
ja majoituksen suunnittelussa. Suuret majoituskokonaisuudet (perhehuoneet tai huoneis-
tohotellit tms.) ovat perusedellytys, mutta matkakohteen halutaan tarjoavan jotain joka su-
kupolvelle. Tämä haastaa myös ohjelmapalveluiden tarjontaa: mitä palveluita kehitetään, 
ja miten muokattuna palvelut taipuvat kaiken ikäisille. 

Vaikka asiakkaiden läsnäolo palvelutuotannossa on keskiössä, edelleen vain harvoin 
asiakkaat ovat mukana palveluiden suunnittelussa. Palvelumuotoilu voisi toimia apuna sekä 
fyysisten ympäristöjen että niihin liittyvien prosessien suunnittelussa. Palvelumuotoilu on 
toimintaa, jossa muotoilua hyödynnetään osana palvelukonseptin kehittämistä ja hohtamis-
ta. Muotoilun avulla annetaan silmin havaittava muoto ja merkitys palvelutuotteelle. Palve-
lumuotoilun käyttö yrityksissä on edelleen vähäistä jopa kansainvälisessä mittakaavassa. 
Asiakkaan tyytyväisyys matkailun ohjelmapalveluun arvioidaan usein koko palvelupaketis-
ta, eli miten eri palvelutapahtumien ketju toimii.

Toimialat ylittävä yhteistyö 

Matkailu on perinteisesti keskittynyt rakentamaan verkostoja matkailun eri alatoimialojen 
välille, vaikka matkailun ekosysteemiin liittyy paljon muitakin toimialoja. Oleellinen osa mat-
kailun ohjelmapalveluiden kokonaispakettia ovat ruokatuotteet. Ruokamatkailun osalta toi-
mivien yhteistyösuhteiden rakentaminen esimerkiksi elintarvikealan yrityksiin tai luomu- ja 
lähiruokatuottajiin tulee nousemaan kilpailueduksi myös ohjelmapalvelutuottajille. 

Myöskään matkailukysyntä ja kulttuuritarjonta eivät vielä kulje käsi kädessä. Keskustelus-
sa on edelleen, miten kulttuuritoimijat voisivat osallistua alueen matkailun kehittämiseen ja 
yhteistyöhön muiden alueen (matkailu)toimijoiden kanssa. Kulttuurikohteilta voi puuttua kiin-
nostus matkailullista tuotteistamista kohtaan, mikä on usein seurausta resurssien puutteesta. 

Teknologian kehittymisen myötä ohjelmapalveluyritysten kannattaisi olla aktiivisesti mu-
kana paitsi erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa, myös uusien teknologioiden 
kehittämisessä. Erityisesti hyvinvointimatkailussa olisi potentiaalia yhteistyössä hyvinvoin-
titeknologiayritysten kanssa tuotteistaa uusia palveluita ja tuotekokonaisuuksia. 

Tulevaisuudessa myös paikallisuuden korostaminen ja huomioiminen ohjelmapalveluis-
sa tulee entisestään korostumaan. Myös matkailijoiden osallistaminen ohjelmapalvelun si-
sällön rakentamiseen itse tekemällä tulee lisääntymään. Ruokamatkailuun liittyvissä oh-
jelmapalveluissa erilaiset ruokaan liittyvät tekemiset ovat saaneet varsin positiivisen vas-
taanoton. Kokonaistuote voi alkaa jo osallistujien itse tekemistä polttopuista (halonhakkuu 
osana ohjelmapalvelua), perunoiden kuokkimisesta ja kalastuksesta. 

Yhtenä uutena viestintäkanavana ovat matkailuunkin tulleet blogikirjoitukset. Toistai-
seksi matkablogeja seurataan pääasiassa satunnaisesti sekä matkan suunnittelu- että val-
misteluvaiheessa.
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Osa 3.  Yhteenveto

Matkailun ohjelmapalveluiden alatoimialat työllistävät Suomessa reilussa 6 300 toimipai-
kassa yli 12 000 työntekijää. Liikevaihtoa ohjelmapalvelun alatoimialojen yritykset tuotta-
vat vajaa 2,5 miljardia euroa. Liikevaihdollisesti suurin alatoimiala on matkatoimistojen ja 
matkanjärjestäjien toiminta, mutta suurin työllisyysvaikutus on urheilulaitosten toiminnassa. 

Matkailun ohjelmapalveluiden yritysten kannattavuus on käyttökatteella mitattuna hy-
vällä tasolla huvi- ja teemapuistoissa, muussa huvi- ja virkistystoiminnassa ja urheilulaitok-
sissa. Käyttökatetaso matkatoimistoissa on erittäin heikkoa. Omavaraisuusaste ohjelma-
palveluyrityksissä on kaikkiaan hyvällä tai kohtuullisella tasolla. Paras tilanne on urheilulai-
toksilla, kun taas matkatoimistojen omavaraisuusaste on heikolla tasolla. Pääoman tuotto 
kylpylätoiminnassa on selvästi parasta, kun taas heikoin tilanne on matkatoimistoilla sekä 
kasvitieteellisillä puutarhoilla ja eläintarhoilla.

Uudellamaalla on eniten matkailun ohjelmapalveluyrityksiä. Uudenmaan yritysten liike-
vaihto kokonaisuutena on suurinta, samoin liikevaihto toimipaikkaa kohden. Uudenmaan 
jälkeen eniten yrityksiä ja liikevaihtoa on Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Lapissa ja 
Pohjois-Pohjanmaalla. 

Työvoiman saatavuus matkailun ohjelmapalveluissa vaihtelee ammattinimikkeiden ja 
maantieteellisen sijainnin perusteella. Matkaoppaiden määrässä vallitsee koko maassa 
kohtuullinen tasapaino, mutta sen sijaan esimerkiksi matkatoimistovirkailijoita on Pirkan-
maalla paljon liikaa. Ohjelmapalveluyritykset käyttävät oman henkilökuntansa lisäksi vuok-
ratyövoimaa. Erityisesti tämä näkyy yrityksissä, joissa toiminta painottuu vahvoihin seson-
keihin. Yritysten omilla palkkalistoilla on ns. hiljaisen sesongin miehitys ja loput, varsinkin 
tuntityöntekijät, otetaan vuokrauksen kautta. Yrityksen sijainti vaikuttaa myös vuokratyö-
voiman käyttöön. 

Venäläiset matkailijat ovat edelleen suurin Suomessa yöpyvä ryhmä, vaikka määrät ovat 
viimeisten vuosien aikana romahtaneet. Alkuvuodesta (tammi-heinäkuu) 2016 venäläisyö-
pymisiä oli reilu 414 500. Elpymistä ei kuitenkaan vielä ole näköpiirissä. Sen sijaan venä-
läisten matkailijoiden korvaajia on tullut sekä Aasiasta että Euroopasta. Aasiasta tulleiden 
matkailijoiden määrä on edelleen kasvussa. Suurinta kasvu on Kiinasta ja Hong Kongis-
ta (21,9 %), mutta myös japanilaisten yöpymismäärät kasvoivat 7,8 prosenttia. Myös pe-
rinteisemmät Keski- ja Etelä-Euroopan markkinat ovat kasvussa. Ranskalaisten matkaili-
jamäärä kasvoi 9 prosenttia, Italiasta tulijoiden 10,7 prosenttia, belgialaisten 11 prosenttia 
ja Espanjasta tulijoiden 16,3 prosenttia. 

Tulevan talven näkymät ovat positiiviset johtuen mm. uusista, suorista lentoyhteyksis-
tä Saksasta ja Iso-Britanniasta Lapin kohteisiin. Pidemmällä tähtäimellä matkailijamää-
rät jatkavat kasvuaan erityisesti Aasian maista. Kiinalaisten ulkomaan matkailun kasvu 
jatkunee edelleen huomattavasti keskimääräistä, globaalia kasvuvauhtia nopeampana, 
mutta myös useat muut maat Aasiassa tulevat nousemaan tilastoissa (esim. Etelä-Korea,  
Taiwan, Thaimaa).

Ohjelmapalveluiden kehittämisessä ovat sekä kulttuuriin liittyvien ohjelmapalveluiden 
että luontoaktiviteettien ohjelmapalveluiden osalta toimineet aktiivisesti kansalliset katto-
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ohjelmat Outdoors Finland ja Culture Finland, joiden tehtävänä on ohjata ja koordinoida 
eri puolilla maata tehtävää kehitystyötä, edistää yritysten verkostoitumista ja lisätä eri toi-
mijoiden välistä yhteistyötä sekä varmistaa teemojen mukaisten tuotteiden riittävä laatu ja 
vientikelpoisuus. Ohjelmien tehtävänä on ohjata kehittämistä yhteisesti luotujen kehittämis-
strategioiden linjausten mukaiseksi ja edesauttaa strategioiden tavoitteiden toteutumista. 
Kehitystyön tavoitteena on myös ohjata tarjonnan kehittämistä samansuuntaiseksi Suo-
men matkailukuvan viestinnän kanssa. Visit Finland ohjaa ja hallinnoi viittä teemakohtais-
ta matkailun kehitys- ja markkinointiohjelmaa: Finrelax, Merellinen saaristo, Stopover Fin-
land, Outdoors Finland ja Culture Finland.

Matkailuinvestoinnit ovat jälleen lähteneet elpymään muutamien vuosien vähän hiljai-
semman kauden jälkeen. Lisää majoituskapasiteettia on tulossa runsaastikin eri puolelle 
Suomea. Uusilla majoituspaikoilla haetaan pääosin lisää kansainvälistä kysyntää. Myös 
olemassa olevan kapasiteetin uusimis- ja korjausinvestointeja on käynnissä. Pääkaupun-
kiseudulla on myös tulossa lisää palvelutarjontaa ravintolapuolelle ja ohjelmapalveluihin. 
Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n ennusteiden mukaan kahtena tulevana kautena lasket-
telukeskusten investoinnit ovat yhteensä reilu kahdeksan miljoonaa euroa. Rinnealueisiin 
on panostettu monessa keskuksessa. Epävakaan lumitilanteen takia on myös kehitetty ja 
tehostettu lumetusjärjestelmiä. Myös rinneprofiileja on monessa keskuksessa parannettu. 
Erilaiset parkit ja lastenmaat ovat jatkuvan kehittämisen kohteita. Näiden kärkihankkeiden 
lisäksi suurempien yksittäisten investointien sijaan keskuksissa on tehty paljon määrätie-
toista ja suunnitelmallista työtä viihtyvyyden, olosuhteiden ja turvallisuuden edistämiseksi. 

Kuluttamisesta on tullut entistä elämyskeskeisempää, ja ihmiset hakevat elämyksiä esi-
merkiksi matkailupalveluista. Elämyksellisillä palveluilla on kullakin omat erityispiirteensä, 
jotka tulee huomioida palvelujen kehittämisessä. Elämyksellisten matkailupalveluiden tuli-
si tutkimuksen mukaan vedota asiakkaiden hedonistisiin eli nautintoa ja mielihyvää lisää-
viin ja/tai itsensä kehittämistä ja henkistä kasvua edistäviin motiiveihin. Asiakkaalle syntyy 
tunteisiin vetoava ja vahva sisäisesti koettu elämys, jos hän kokee näiden motiivien täyt-
tyvän osallistuessaan matkailupalveluun. Elämyksellisiä palveluita kehitettäessä palvelun 
tarjoajien tulee tunnistaa, miten he kykenevät tarjoamaan puitteet ja mahdollistamaan ky-
seiset elämykset asiakkaalle. Lisäksi tulee huomioida sekä asiakkaiden että palvelun tar-
joajien näkökulmat. 

Pk-barometrin mukaan matkailualalla uskotaan vahvimmin materiaalien hintojen nou-
suun sekä lopputuotteiden ja palvelujen hintojen nousuun. Liikevaihdon kasvuun sekä tila-
usten määrän kasvuun uskovia on matkailun toimialalla seuraavaksi eniten. Matkailualan 
pk-yritysten suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat saldoluvun perusteel-
la hieman heikommat kuin keväällä 2016. Matkailualan pk-yrityksissä on voimakkaasti kas-
vuhakuisia pk-yrityksiä saman verran kuin koko maassa ja palvelualoilla. Mahdollisuuksi-
en mukaan kasvamaan pyrkiviä on alalla vastaava määrä kuin vertailuryhmissä. Aseman-
sa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä on alalla sen sijaan muita ryhmiä hieman enemmän. 
Uusiutumista matkailualalla tehdään koko ajan tasaisesti. Investoinnit ja henkilöstön kou-
lutus ovat koko maassa ja toimialoilla pk-yritysten eniten toteuttamia uusiutumiseen liittyviä 
toimia. Toimialalla on seuraavaksi useimmin pyritty uudistumaan palkkaamalla uutta hen-
kilöstöä sekä lanseeraamalla uusia tuotteita ja palveluja.
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Globalisaation ja sähköisen liiketoiminnan kehittyminen yhtäaikaisesti on lisännyt myös 
kilpailua matkailupalveluissa kokonaisuudessaan. Suomalaiset yritykset ovat perinteises-
ti mieltäneet sähköisen liiketoiminnan toiminnaksi, jossa yrityksellä on jonkinlaiset nettisi-
vut. Se ei kuitenkaan enää tänä päivänä riitä, vaan sähköinen liiketoiminta on integroitava 
osaksi yrityksen koko tuotantoprosessia. Yrityksen koko vaikuttaa myös digitalisaation ny-
kytilaan. Pienimmissä yrityksissä haasteet liittyvät digitaaliseen saavutettavuuteen, yritys-
tä ja sen palveluita ei toisin sanoen löydetä sähköisesti. Isommilla yrityksillä tilanne on hie-
man toinen. Yritykset ovat myös äärimmäisen vähän hyödyntäneet systemaattisesti digi-
taalisuuden mahdollisuuksia. Toinen isompien yritysten haaste on tuotannonohjausjärjes-
telmien käyttämisen puute. Digitaalisuus vaatii myös osaamista monella tasolla, johdosta 
lähtien työntekijätasolle asti. Lisäksi seuranta on alkutekijöissään. 

Jakamistalous jatkaa tuloaan matkailun toimialalle, ja sillä on vaikutusta myös ohjelma-
palveluihin. Suurimmat muutokset liittyvät kulutustottumuksiin eli siihen, kuka matkustaa, 
paljonko rahaa käytetään matkalla, mitä matkalla tehdään ja miten matkustetaan. Myös 
matkailun liiketoiminta saa uusia näkökulmia. Jakamistalous matkailun näkökulmasta vas-
taa muun muassa matkailijoiden tarpeeseen tutustua suomalaiseen elämäntapaan ja oma-
peräiseen kulttuurimme tarjoamalla esimerkiksi mahdollisuuden iltapäiväkahvihetkeen suo-
malaisessa kodissa, majoituksen kotona tai yhteisen kävelyretken lähimetsään.

Turvallisuus on maamme matkailun kehittymisen peruspilari, joka tulee huomioida asi-
akkaalle tarjottavassa palveluketjussa. Tulevaisuudessa kilpailun kiristyessä ja asiakkai-
den vaatimustason noustessa turvallisuuden tärkeys matkustuspäätöksessä ja itse tuot-
teissa vain korostuu. Kaupallisessa ohjelmapalvelutoiminnassa turvallisuudesta on tullut 
merkittävä tekijä muun muassa tuotteiden myynnin ja markkinoinnin suhteen. Matkanjärjes-
täjät vaativat jopa lainsäädäntöämme tiukempia turvallisuustoimenpiteitä ennen sopimuk-
sen vahvistamista. Turvallisuuden tunne lisää myös asiakkaan kokeman elämyksen laatua. 

Vastuullinen toimintatapa on matkailuyritykselle jatkossa yhä tärkeämpi tapa toimia, ja 
kestävien valintojen näkyminen asiakkaan kosketuspinnassa on edellytys kilpailukykyiseen 
toimintaan. Vastuullisuus liittyy tiiviisti päävetovoimamme luonnon kilpailuedun kirkastami-
seen ja puhtauden hyödyntämiseen. Erämaisuus, arktinen kasvillisuus ja eläimistö, puhdas 
ilma, vesi sekä metsät sekä pohjoisen alueen erityinen kulttuuri ovat elementtejä, joiden 
ympärille vetovoimamme rakentuu. Matkailijoille tärkeimpiä kestävyyden osoituksia mat-
kailupalveluissa ovat mm. vesi- ja energiatehokkuus ja jätehuolto, paikallisten tuotteiden 
ja palveluiden käyttö, paikallinen työllistäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen 
väestön huomioiminen. Nämä ovat asioita, jotka koskettavat sekä luontoa elämyksissään 
hyödyntävien ohjelmapalveluyritysten että myös kulttuuristen ohjelmapalveluiden tuottajia 
ja edellyttävät vastuullisuuden eri ulottuvuuksien tarkastelua.

Yrityksillä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ympäröivän luonnon tuotteistamises-
sa, jos ne haluavat houkutella kansainvälisiä asiakkaita. Luonto on Suomelle tärkein ve-
tovoimatekijä, ja luontoaktiviteettien kautta matkailija pääsee tutustumaan suomalaiseen 
luontoon helposti. Systemaattisella tuotteistamisella luontoelämykset pystytään myymään 
sekä matkanjärjestäjille että suoraan omatoimisille individuaalimatkailijoille. Ohjelmapalve-
luyritysten ja majoitusyritysten verkostoituminen on edellytys opastettujen luontoseikkailu-
jen tuotteistukseen ja paketointiin. 



74 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

Matkailukohteiden on miettivä kuumeisesti, miten ne voisivat yhdistää virtuaalitodelli-
suuden ja elämykset. Virtuaalitodellisuuden nopea kehittyminen osana teknologista kehit-
tymistä mahdollistaa kokonaan uusia matkailu-ulottuvuuksia. Sisältöä on erittäin runsaasti 
saatavilla, mutta virtuaalitodellisuuden hajanainen ekosysteemi vaikeuttaa mukaansatem-
paavan kokemuksen rakentamista. Kokeneetkin sisällöntuottajat vasta etsivät keinoja virtu-
aalitodellisuuden hyödyntämisessä. Moniaistisuus on jo noussut matkailussa, ja nyt olisikin 
syytä miettiä, mitä aihioita siitä voisi hyödyntää matkailun ohjelmapalveluiden tuottamisessa. 
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8. SWOT

VAHVUUDET HEIKKOUDET

• Toimiala kansainvälistynyt ja monikulttuurinen 
sekä kasvava ja kehittyvä

• Kilpailu nostaa palvelujen tasoa ja kysyntää 
• Liikeidean elinkelpoisuus näkyy nopeasti
• Pienyritysten hyvä jousto- ja muutoskyky 
• Pienyrityksen erinomaiset mahdollisuudet 

personoituun ja yksilölliseen asiakaspalveluun
• Ala työllistää hyvin, erityisesti nuoria
• Monipuolinen omistusrakenne: kansainväliset 

operaattorit, osuustoiminnallisuus, pk-
yritysvaltaisuus, julkis- ja kolmassektorimaisuus 

• Koulutuksen taso tarjoaa hyviä osaajia alalle
• Suomen imago (moderni, turvallinen, siisti)  

edelleen hyvä
• Luonto ja puhtaus edelleen vahvoja 

vetovoimatekijöitä
• Suomessa  ”Euroopan viimeisen erämaan” 

palvelukokonaisuudet
• Ohjelma- ja liitännäispalvelut kehitetty 

isommiksi palvelukokonaisuuksiksi

• Liikeideoiden lyhytikäisyys vaatii jatkuvaa 
uusiutumista

• Pienillä yrityksillä vähän taloudellisia 
voimavaroja kehittämiseen

• Alalle tulon kynnys edelleen matala
• Yrityskenttä heterogeeninen
• Päätökset tehdään useimmiten tunnepitoisesti, 

ei faktoja hyödyntäen 
• Kannattavuus heikohko, työn tuottavuus heikko
• Työvoimapula uhkaa varsinkin sesonkiaikoina: 

alalla ollaan vain lyhyen aikaa
• Osaaminen kapea-alaista – tarvitaan 

moniosaajia 
• Liiketoimintaosaaminen heikkoa
• Palvelutarjonnan laajuus vaihtelee eri alueiden 

välillä huomattavasti
• Vähäinen tutkimuksellisuus, konsepti-, palvelu- 

ja tuotekehitys  
• Toiminta sesonkiluonteista 
• Alueiden ja yritysten saavutettavuudessa 

edelleen ongelmia 
• Yhteistyö edelleen haastavaa

MAHDOLLISUUDET UHAT
• Digitaalisuuden hyödyntäminen
• Toimialat ylittävä yhteistyö
• Kilpailukyvyn parantaminen erilaistumalla 

kilpailijoista 
• Mikroyritysten liiketoimintaosaamisen 

parantaminen
• Palvelumuotoilu, uudet konseptit
• Asiakastuntemuksen vahvistaminen
• Innovaatioihin rohkaiseminen
• Kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääminen
• Laadun ja turvallisuuden kehittäminen
• Kestävän kehityksen huomioiminen
• Aitous tuotekehityksessä
• Tarinat ja perinteet

• Ilmastonmuutoksen nopeutuminen ja kohoavat 
ympäristöverot

• Kansainvälinen uustaantuma ja kotimaisen 
laman jatkuminen

• Verotuksen kiristyminen 
• Alan ammatillisen koulutuspaikkojen 

vähentyminen 
• Julkisen tuen väheneminen kulttuurikohteille ja 

tapahtumille
• Saavutettavuuden heikkeneminen
• Ympäristö- ja muut luonnonkatastrofit
• Kaivostoiminnan negatiivinen julkisuus
• Turvallisuuden hallintaprosessien pettäminen
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Liitteet

Liite 1. Suurimmat yritykset TOL 79100 ja 79110, Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien 
toiminta

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Konsernin nimi Konsernin 
liikevaihto

Konsernin 
henkilöstö

Oy Ebookers Finland Ltd 111 709 000 24
Oy SRG Finland Ab 25 957 000 33
Egencia Finland Oy 23 838 000 23
CWT Finland Oy 20 755 000 230 CWT Finland Holdings -konserni
SMT Oy 17 269 000 189 Finnair -konserni 2 324 000 000 4 906
Ikaalisten Matkatoimisto Oy 16 772 602 40
Oy Tumlare Corporation Ab 10 069 000
Lomalinja Oy Holiday Tours Ltd 8 601 000 Länsilinjat -konserni
Uniman Oy 8 394 000
Nordic Ferry Center Oy Ltd 7 589 000
Allied Travel Consultants Oy Ltd 6 923 000
Select Travel Oy Ab 6 784 000
Helin Matkatoimisto Oy 6 729 786 12
Suomen Matka-Agentit Oy 6 205 000 13
Hogg Robinson Nordic Oy 5 710 942 55
Travelon Matkat Oy 4 891 000 3 Golf Center -konserni 3 425 201
Aikamatkat Oy 4 766 000
Strömma Suomi Oy Ab 4 320 000 24
Suomen Matkavaraukset Oy 4 053 000 1
Matkatoimisto Saarikoski Oy 4 012 000
Volario Oy 3 978 000 1
Avarto Oy 3 645 000 1 TravelPlanet -konserni
Baltic Travel Services Oy Ltd 3 575 000
AK-Matkat Oy 3 316 000 3
Matkatoimisto You Travel Oy 3 258 000 6
Sibi & Marketing Oy 2 969 000
Matka-Prima Oy 2 946 000 Futurist -konserni 2 897 847 14
Toiviomatkat Oy 2 818 000 7
Lakeuden Matkat Oy 2 765 000
Järvisydän Oy 2 631 000
Oy Kokkolan Matkatoimisto - 
Karleby Resebyrå Ab

2 618 000 5

Next Travel Oy 2 344 000 5
EF Education Oy 2 326 000 18
Matkatoimisto Matka-Rasti Oy 1 955 505 4 Oulaisten Liikenne -konserni 8 115 409 95
Aamu Mestari Oy 1 888 000
Incotour Group Oy 1 884 000 5
Vihdin Liikenne Oy 1 880 000 16
Oy Mandala Travel Ltd 1 834 000 Summit Travel Group -konserni
Matkatoimisto Heta Oy 1 768 290 2
Forssan Matkatoimisto Oy 1 663 000
Oy Russian Tours Ltd 1 649 000 19
Matka-Töysä Oy 1 481 000 9 Töysän Linja -konserni 5 345 762 72
A La Carte Lapland Oy 1 375 000
JJ Tilausmatkat Oy 1 360 000
Kb Ingves Bussar Ky 1 340 167
Kouvolan Matkatoimisto Oy 1 281 000 6
Turun Neva Tours Oy 1 265 000
Kankaanpään Matkatoimisto Oy 1 114 000
BSS Travel Group Oy 1 071 000
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Saimaan Matkaverkko Oy 1 053 000 Saimaan Matkaverkko Oy
Kuopio-Tahko Markkinointi Oy 1 021 000 1
B & R Hunting Oy Ltd 971 000 2
Matka-Merilä Oy 970 000
Matkamajakka Oy 957 000
Oulun Matkatoimisto Oy 910 000 4
Resviaria Oy 906 000 3
Nastolan Matkatoimisto Oy 870 000 4
Helsingin Laatumatkat Oy 852 000
Lappi Pro Oy 823 000
Matka-Niinimäki Oy 793 397 12

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy
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Liite 2. Suurimmat yritykset TOL 79120, Matkanjärjestäjien toiminta

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Konsernin nimi Konsernin 
liikevaihto

Konsernin 
henkilöstö

TUI Finland Oy Ab 210 920 000
Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab 170 466 000 172 Finnair -konserni 2 324 000 000 4 906
Oy Tjäreborg Ab 136 605 000 48
Matkapojat Oy 32 530 000 93 Matkaset -konserni
Primera Holidays Oy 26 778 000 102 Primera Finland -konserni 67 731 475 263
Matkatoimisto Detur Finland Oy 15 799 000 13
Oy Lentomatkatoimisto Olympia 
Flygresebyrå Ab

11 979 833 18

MTF Rivertours Oy 6 438 000
VIP-Karta Oy 6 190 000
Kristina Cruises Oy 5 522 000 14 Finnvera -konserni
Kristina Cruises Oy 5 522 000 14 Matkailurahasto Nordia -konserni
Oy Olympia Yhtiöt Ab 4 559 000 Oy Olympia Yhtiöt Ab 8 538 112
Aventura Latina Oy Ltd. S.A.. 3 846 000 8
TRAVEL SPECIALIST GROUP OY LTD 3 332 000 8
Oy Kon-Tiki Tours Ltd 3 156 000 Sadanpäämies I -konserni
Celeste Ab 2 891 000 7
LSS-Long Special Services Ltd Oy 2 849 828 6
Lehtimäen Matkat Oy 2 588 000 6 Lehtimäen Matkat Oy
Travel Agency Invest II Oy 2 032 000 4
N.C.D. Cruise Oy 1 864 000 3 Tobermore -konserni 34 519 538
Golden SG Oy 1 612 000 3
Fintravel Tour Operators Oy 1 406 335 4
Freely Travel Oy 1 286 000
Ab Finn and Finn Oy Ltd 1 230 000 1
Matkatoimisto via Vip Oy 1 226 323 2
Matkatoimisto Tradetours Oy 1 115 000 3 Intertravel -konserni
TE-Matkat Ky 1 067 806 10 TE-Matkat Ky
Björk & Boström Finland Oy 852 000
Folke West Travel Oy 719 000 1
Scanup Oy 712 000
Koonono matkat Oy 684 000 1
Pamplemousse Oy 665 000
Suomen Kuvausmatkat Oy 657 000 0
Traveller Oy 641 000 2
BP-Matkat Oy 600 000 2
Valmismatkat Valtanen Oy 583 997 3
Vihermaa Holiday Oy 576 000
Martins Resor Ab 560 000 1
Helios Tour Oy 486 000 2
Authentica Nature Adventurr Oy 474 000
Kurikan Loma & Liikematkat Oy 456 000 2
Bair Travels Oy 456 000 2
Matkari Oy 454 000 1
Matkatoimisto Farmimatkat Oy 404 000
Inter Top Travel Oy 359 000 1
Välimatkat Oy 328 000
STS-Språkresor Ab 325 000
ETS Company Oy 317 000 1
Seppo-Juhani Oy 317 000
MatkaKukkola Ky 304 588
BlueSky Travel Oy 250 000
Suunnistusmatkat Sport & Nature 
Travels Oy

227 000 1

MATKA-BULEVARDI OY 208 000 1
Seasong Travels Oy Ab 181 633 1
Kaljaasi Ihana Oy 160 000
Travel Niche Ltd. Oy 152 000
Art-Travel Oy 139 000
Nordic Global Travel Oy 130 000 0
Finventura Oy 124 000 3
Just Fish Oy 111 000
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Lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Liite 3. Suurimmat yritykset TOL 79900, Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Konsernin nimi Konsernin 
liikevaihto

Konsernin 
henkilöstö

Tournorruss Oy 19 382 000
Oy Lomarengas Ab, Ltd 19 050 000 25 Oy Lomarengas Ab, Ltd 22 471 409 27
Lippupiste Oy 11 091 209 46
Wintertestcenter Service Oy 11 018 000 44
Ticketmaster Suomi Oy 7 500 000 31
Lapland Safaris AC Oy 7 261 000 Lapland Safaris Group -konserni 17 138 003 133
TAHKOcom Oy 5 731 000 TAHKOcom Oy 6 517 463 47
RTG Sales Oy 5 624 000 161
TuottoOmistus Oy 5 374 944 9 Rukakeskus -konserni 22 519 845 161
Oy Erähotelli Nellim Ltd 3 814 000
Kemin Matkailu Oy 3 788 000 Kemin Matkailu Oy 2 825 968 24
Safartica Oy 3 787 000
Medigo Oy 2 904 265 15 Medigo Oy 2 904 265 15
Ylläksen Matkailu Oy 2 895 000 3 Lomarengas Ab, -konserni 22 471 409 27
JSV Business Matkat Oy 2 849 000
Snowflake Oy 2 838 000
Explorius Education Oy 2 556 000
TTE-The Travel Experience Oy 2 534 000 5
Tiketti Oy 2 421 000 40
Sun Aurinko Oy 2 263 000 16
Rukapalvelu Oy 2 258 114 35
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 2 172 000 8 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Dream time holidays Oy 2 082 000 5
Luxury Action Oy 2 070 062 3
Santa Safari Oy 2 037 000 31
Easy Travel Oy 1 957 000 4
Travelport Hotelzon Finland Oy 1 938 000 25
Golf Tailors Oy 1 635 000
Sirius Sport Resort Oy 1 523 000
Ålands Turisminvest Ab 1 498 000
Levin Alppitalot Oy 1 487 000
Variosan Oy 1 485 000
Lapland Safaris Group Oy 1 466 978 9 Lapland Safaris Group Oy 17 138 003 133
Ylläs-Safarit Oy 1 444 000 Lapland Safaris Group -konserni 17 138 003 133
Turku Touring Oy 1 428 000 0
Hotelli Pariisin Ville Oy 1 379 000
Levi Rally Center Oy 1 344 000 9
Ymca Oy 1 246 791 0
Lumivalkea Oy 1 231 000
Viking Fortune Oy 1 165 000
Vanttauksen Huolto Oy 1 153 000
Kehittämisyhtiö Ikaalisten 
Kylpyläkaupunki Oy

1 093 000 7

Kokkolan Matkailu Oy 1 091 000 9 Kokkolan Matkailu Oy 886 704
Travelservices Trio Travels Ltd Oy 1 041 000
Ruka Safaris Oy 1 033 000 11
Amado Hotels Oy 1 031 000 14
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy 1 030 000 8
ProLoma Oy 1 018 000
Hotel Vip Club International Oy 1 001 006 15
CheapSleep Finland Oy 978 000 3
ProSanta Oy 961 834 10
Northern Gate Safaris Oy 882 000 Lapland Safaris Group -konserni 17 138 003 133
Kiinteistö Oy Koutalaki 1 877 000 Levi Northstar -konserni
Porvoo Event Factory Oy Ab 865 000 6
Momentti Oy 857 000 7
Valkea Lapland Oy 837 000 5
Seikkailulaakso Oy 809 137 6 Green Depot -konserni
Rukan Lomapalvelu Oy 795 000 Lomarengas Ab, -konserni 22 471 409 27
Kalevala Spirit Oy Ltd 795 000
ABLE International Oy Ltd 787 000

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy
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Liite 4. Suurimmat yritykset TOL 90010, Esittävät taiteet

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Konsernin nimi Konsernin 
liikevaihto

Konsernin 
henkilöstö

Live Nation Finland Oy 29 559 000 36 Live Nation Finland Oy
Helsingin teatterisäätiö sr 9 452 293 384
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr 9 334 451 593
Turun Kaupunginteatteri Oy 8 682 000
Oy Fincirk Ab 4 744 000 47 Charivari -konserni
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö 4 308 000 162
Pori Jazz 66 r.y. 3 661 361 5
Tampereen Työväen Teatteri Oy 3 438 000 124 Tampereen Työväenyhdistys 

R.Y. -konserni
Helsinki - viikon säätiö sr 3 121 310 29
Stepup Oy 2 803 000 83 Namnam-Tuotanto -konserni 413 574 2
Tampereen Teatteri Oy 2 777 208 120
Lahden Sibeliustalo Oy 2 709 000 23
Musiikkiteatteri Palatsi Oy 2 520 027 47
Suomen Teatteriravintolat Oy 2 297 000 19
Finnish Metal Events Oy 1 863 000 3
Bridgehead Productions Ltd Oy 1 698 000
Porin Seudun Matkailu Oy maisa 1 668 000 16 Prizztech -konserni 5 975 871 62
Oulun Kaupunginteatteri Oy 1 620 000 166
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy 1 309 000 Seinäjoen Energia -konserni
LINNATEATTERI YHDISTYS RY 1 297 060 94
Fantasia Works Oy 1 099 000 15
Tähti-Center Helsinki Oy 1 090 000 2
Eppu Normaali Oy 1 081 505 6 Eppu Normaali Oy 3 807 332 13
Tampereen Komediateatteri Oy 1 015 109
Cosa Nostra Crew Oy 1 014 000 9
Baltic Festival Ab 977 000 12
Samppalinnan Kesäteatterin 
Kannatusyhdistys ry

946 775

Hakaniemen Musiikkiteatteri Oy 899 000
Sodapop Oy 814 000
Rajupaja Oy 805 000 4
MadBoy Audio International Oy 774 000 4
Wickström & Thibblin Comedy Ab 739 000
RedBerg Agency Oy 720 000
Finlanders Productions Oy 716 000 7
Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy 694 000 45
Operart Jyrki Anttila Oy 659 000
Kouvolan Teatteri Oy 625 000 51
Pyynikin kesäteatterisäätiö sr 621 854 Pyynikin kesäteatterisäätiö sr 667 312
Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy 611 000 64
Onnellinen mies Oy 599 000
Suomen Komediateatteri Oy 598 000
Elorytmi Oy 594 000
Rakastajat Teatteriryhmän Kannatus ry 592 179
Drumbanger Oy 592 000
Savonlinnan Oopperajuhlat Oy 589 000 Savonlinnan Oopperajuhlien 

Kannatusyhdistys -konserni
Ohjelma-Viisari Oy 587 000 2
Nordic Drama Corner Oy 579 000 5
Raikuli Productions Oy 570 000
Kapsäkki Osuuskunta 559 000 149
Full Production Oy 546 000 0 Live Nation Finland -konserni
Kotkan Kaupunginteatteri Oy 513 000 48
Oy Suomen Happoradio Ab 498 000
Q-Teatteri ry 479 423
Arctic Event Oy 462 000
Notajar Music Oy 459 000 6
Jamkicks Osakeyhtiö 452 000 9
Pekka Olava Oy 446 000
HURJAT KUTSUT OY 423 000
Wentzel Oy 407 000 5
Profest oy 397 000

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy
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Liite 5. Suurimmat yritykset TOL 90020, Esittäviä taiteita palveleva toiminta

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Konsernin nimi Konsernin 
liikevaihto

Konsernin 
henkilöstö

Fullsteam Agency Oy 11 107 000
Suomen Palkkiopalvelu Oy 8 522 000 44
RL Concerts Oy 7 349 000
Helsingin Musiikkitalo Oy 7 274 000 20
Live Entertainment Finland Oy 6 595 000 Live Entertainment Finland Oy
Flow Festival Oy 5 813 000 6
Korjaamo Group Oy 3 738 611 36 Töölö Urban -konserni
Seinäjoki Festivals Oy 3 700 000
Kulttuuri- ja kongressikeskus 
Verkatehdas Oy

3 651 000 20

K2 Entertainment Oy 3 108 000 Mr Max -konserni
Oy Aku’s Factory Ltd 2 809 326 7 Eppu Normaali -konserni 3 807 332 13
Anifin Oy 1 891 000
Delian Oy 1 497 000 13
Grey Beard Oy 1 340 000 2
Nem Agency Oy 1 186 000 20 Suomen Klubit Ja Konsertit 

-konserni
Ollonqvistin Näyttämötekniikka Oy 1 186 000
Ninjou Oy 1 050 000
WKND Festival Oy 1 035 000
Silver Zombie Oy 978 000
Troll VFX Oy 774 000
Caupona Oy 771 000 5
JS Sound Group Oy 762 000
Summer Sound Festival Oy 736 000 0 Tobermore -konserni 34 519 538
K-Light Oy 724 000
TF Marketing Oy 720 000 0
Coloramaestro Oy 694 000
Helsingin Juhlamusiikkipalvelu Oy 692 000
Happening Laituri Oy 672 000 20
Pro Piknik Festivals Oy 657 000 4 Ravintola Zivago -konserni 2 506 641
JouMan Productions Oy 632 000 4
Viihdearena Seppo Suominen avoinyhtiö 624 373 5
Valoparta Oy 616 000 4
Lakeus Sound Oy 600 310 4 Magnumlive -konserni 12 716 564
House of The Good Feelings Oy 583 000
Profilight Oy 581 000 1
Soundelight Oy Ltd 560 653 3
Lagus Productions Oy Ab Ltd 488 000 2
Eventtec Oy 483 366
Suomen Kesäteatteri Oy 482 000 8
Leningrad Cowboys Ltd Oy 482 000 6
Neljänsuora Oy 461 000 9 Ketonen Yhtiöt -konserni 539 095 13
Space Zoo Oy 444 000
South Festivals Oy 433 000 1
Rytmikorjaamo Oy 429 000 Into Seinäjoki -konserni
Tantris Oy 422 000
Jussi Makkonen Oy 419 000
AV Pro Oy 411 000 6
Aaltotalo Oy 389 000
Pohjanmaan Lipputoimisto Oy 381 000 4 Eppu Normaali -konserni 3 807 332 13
Oy StarPoint Ab 367 515 2
Jakobstads Konsertsal Ab 331 000 Yrkeshögskolan Vid Åbo 

Akademi -konserni
Takuuviihde Oy 314 000
5 by 5 Oy 303 000 5
Waterland Festival Oy 302 000 Events 365 -konserni
Umlaut Osk 298 000
Nordic Stage Group Oy 286 000
Red Sisters Oy 286 000 2
Elotar Oy 278 000 Elotar Oy
I-Tuotanto Oy 274 000
Darklight OY 272 000 2

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy
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Liite 6. Suurimmat yritykset TOL 93110, Urheilulaitosten toiminta

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Konsernin nimi Konsernin 
liikevaihto

Konsernin 
henkilöstö

SATS Finland Oy 8 056 000 66 SATS Finland Oy 3 616 516 183
Urheiluhallit Oy 5 093 000 121 Urheiluhallit Oy
Helsingin Liikuntahallit Oy 4 790 000 0
KooKoo Hockey Oy 4 349 000
Katinkullan Pallohalli Oy 3 611 617 0
Jääkenttäsäätiö sr 3 555 547 22
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy 3 243 000 40
Hukka Oy 2 789 000
Oy Pickala Golf Ab 2 656 000 Oy Pickala Golf Ab
Leaf Areena Oy 2 282 000 22
Vuosaaren Urheilutalo Oy 2 276 000 40
Kytäjä Golf Oy 2 118 000 28
Kangasalan Uimahalli Oy 2 068 000
Etelä-Karjalan Liikuntakeskus Oy 1 956 000 30
Sporttiimi Oy 1 954 000
Helsingin Tennisstadion Oy 1 940 000
Golfsarfvik Oy 1 930 000 8
Porin Ravit Oy 1 849 000
Liikku Oy 1 847 000 4
Kultaranta Resort Oy 1 838 781 22 Kultaranta Golf Naantali 

-konserni
Helsinki Stadion Management Oy 1 713 376 5 Hjk -konserni 7 320 523 53
Kiipeilyvisio Oy 1 697 000 9 Los Capitanos -konserni
Master Golf Course Oy Ab 1 665 000
Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab 1 462 000 Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 

-konserni
Vuosaari Golf Oy 1 425 474 21
Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy 1 414 000 38
Lohjan Liikuntakeskus Oy 1 393 000 72
Keski-Suomen Kuntosalit Oy 1 368 000 18
Keimola Golf Club Oy 1 367 000
Tahko Golf Club Oy 1 297 630 19 PNT Group -konserni
St. Laurence Golf Oy 1 297 000 17
Nurmijärven Golfkeskus Oy 1 267 000 8
Lakeside Golf and Country Club Oy 1 224 000 Lakeside Invest -konserni 934 863
Linna Golf Oy 1 214 670 22
Buugi Oy 1 214 000 27
Tarinagolf Oy 1 181 000 20
Suur-Helsingin Golf Oy 1 174 000
Rajamäen Uimahalli Oy 1 165 000
System-300 Finland Oy 1 162 000 MPS Holding -konserni 2 595 495 11
Tampereen Tenniskeskus Oy 1 158 000 2
Suomen Keilahalli Oy 1 077 000 Kimmo Lehtonen -konserni 3 919 473
Aurinko Golf Oy 1 061 000 7
Siilinjärven Uimala Oy 1 046 000 17 Siilinjärven Uimala Oy 1 159 213 18
Oy Kurk Golf Ab 1 032 806 6
Oulun Golf Oy 1 027 089 23
Stadion-säätiö sr 1 025 938 173
Wellfit Finland Oy 1 024 000 18 Wellfit Finland Oy 1 296 670 18
Oy Sea Golf Ab 1 019 760 10
Tapiola Golf Oy 1 017 000 11
Oulun Keilailutalo Oy 1 010 000
Saloradat Oy 975 000 Astrum Capital -konserni
Hämeenlinnan Jäähalli Oy 974 000 Hämeenlinnan Liikuntahallit 

-konserni
Manhattan Sport Center Oy Ab 955 000
Aulanko Golf Oy 922 000
VK Liikuntapalvelut Oy 918 000 Ifit Academy -konserni
Laukaan Peurunkagolf Oy 915 000 11 Laukaan Peurunkagolf Oy
Suomen Urheiluhallit Oy 909 000 7
Lahden Keilahalli Oy 897 000 14
Mikko Ilonen Oy 884 000 2
Golf Pirkkala Oy 864 000

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy
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Liite 7. Suurimmat yritykset TOL 93210, Huvi- ja teemapuistojen toiminta

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Konsernin nimi Konsernin 
liikevaihto

Konsernin 
henkilöstö

Lasten Päivän Säätiö sr 24 463 000 46
Tampereen Särkänniemi Oy 17 650 000 257
HopLop Oy 8 830 382 73
Puuharyhmä Oyj 7 800 000 131
Muumimaailma Oy 6 763 000 47 Livson Group -konserni
SuperPark Oy 4 110 000 11 Matkailurahasto Nordia -konserni
Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy 4 043 499 76 Kymen Seudun Osuuskauppa 

-konserni
421 800 491 1 563

Mariepark Ab 3 680 000
Superpark Oulu Oy 2 378 000 5 Superpark -konserni
Santapark Oy 2 016 073 6 Santa’s Holding -konserni 1 882 629 5
Suomen Tivoli Oy 1 854 000
Flowpark Oy 1 301 000 26
SkyWheel Helsinki Oy 1 167 534
Tivoli Seiterä Oy 1 046 000 2
Cotton Mega Park Oy 870 000
Jukupark Oy 669 000
Lasten Hupi Oy 628 000 8
Funpark Oy 558 000 Hoplop Holding -konserni
Vauhtipuisto Oy 555 000
Esport HopLop Oy 537 000
Bellingham Oy 526 000 16
Touhutalo Oy 510 000
Kalant Oy 502 000
Puuhatoimi Oy 471 000
Valkeakosken Kesäteatteri Oy 462 000
DARWIN DEXER INNOVATIONS OY 453 000 2
Seikkailupuisto Huippu Oy 433 023
Oy JEPIJA-PARK Ab 408 000
Seikkailupuisto Zippy Oy 365 000
Ti-Ti Nallen Talo Oy 360 000 17 Ti-Ti Tuotanto -konserni
X Pakka Oy 349 855 5
Flowpark Ähtäri Zoo Oy 272 000 4
Maxifun Ab Oy 230 000
Swingeling Oy 229 000
Salon Lastenleikki Oy 227 000 4
Suomen Viihdelaitteet Oy 203 000 Bilfac -konserni 2 130 898 25
SK Profit Oy 165 000 2
Treetop Adventure Park Oy 132 000
Lekland Åland Ab 109 000 2 Ålands Investerings -konserni
Irti Maasta Oy 105 000 8
Yyterin toimintadyynit Oy 77 000
Vuokatin Vesiurheilukeskus Oy 63 000
Merkillinen Maailma Oy 60 000 5
Jakob Garden Oy 52 000 West Care Finland -konserni
Lasten Kaivos Oy 49 000 3
Hupikumpu Oy 10 000
Tivoli Ilkka Sampo Oy 7 000
Pellepyy Oy 7 000 1
Handera Oy 6 000
AWZ-automaatit Oy 1 000

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy
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Liite 8. Suurimmat yritykset TOL 93291, Hiihto- ja laskettelukeskukset

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Konsernin nimi Konsernin 
liikevaihto

Konsernin 
henkilöstö

Oy Levi Ski Resort Ltd 13 222 723 86 Levin Matkailukeskus -konserni 12 121 797 106
Huippupaikat Oy 9 106 000 43 Eisu -konserni 9 661 660 44
Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy 3 778 000 Ylläskeskus -konserni 5 751 586
Hiihtokeskus Himosvuori Oy 2 972 106 28 Himos-Huippu -konserni
Ylläs-Ski Oy 2 575 000 18
Laajis Oy 1 943 000 23
Deltarec Oy 1 787 197 22
Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy 1 538 000 West-Holdings -konserni
Lumena Oy 1 095 000 12
Vihti Ski Center Oy 1 082 000 6
Oy Multi-Snowtech Ltd 1 011 000 5
Ounasvaaran Hiihtokeskus Oy 911 000
Kaunisharju Oy 867 000 10
Oy Kokon-Sport Ab 673 000 3
Teijon Matkailu Oy 641 000 7
TurTek Oy 494 000 11
Ellivuori Ski Center Oy 480 000 Riila -konserni 1 007 295
Rinnemestarit Oy 457 000
Ski Resort Luosto Oy 427 000 5
Jokkerin Hiihtomesta Oy 386 000
Sveitsin Hiihtokeskus Oy 334 000 10
Mustavaara Oy 276 000 4
Tampereen rinteet OY 257 000 4
Ski Oulu Oy 243 000 Matkailurahasto Nordia -konserni
Uuperinrinteet Oy 226 000
Vapaa-ajankeskus Parra Oy 209 000 3
Kallin Hiihtokeskus Oy 173 000
Påminne Oy 158 000
Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy 156 000 5
Jämin Hiihtotunneli Oy 138 000
Heikin Rinne & Maanrakennus Oy 117 000 1
Ruovesi Areena Oy 90 000
HIMOSwing Oy 85 000 0
Tähtisport Oy 56 000 4
Saukko Holidays Oy 35 000
SiroSnow Oy 10 000
Västerby Skidcentrum Oy Ab 7 000 0
Ski Kirintövaara Oy 0 Posion Kehitysyhtiö -konserni
Pellon Laskettelurinteet Oy 0 Pellon Sähkö -konserni 15 572 090 37

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy
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Liite 9. Suurimmat yritykset TOL 93299, Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Konsernin nimi Konsernin 
liikevaihto

Konsernin 
henkilöstö

Eräsetti Oy 4 880 000 9 Lapland Safaris Group -konserni 17 138 003 133
Lapland Safaris North Oy 4 051 000 Lapland Safaris Group -konserni 17 138 003 133
Lapland Safaris West Oy 3 539 000 4 Lapland Safaris Group -konserni 17 138 003 133
PELIKA net Oy 2 396 406
Aito Tehdas Oy 2 301 000 36 Eppu Normaali -konserni 3 807 332 13
Aito Tehdas Oy 2 301 000 36 Aito Media -konserni
Oy Summer Fun Ltd 1 609 000 12 Oy Summer Fun Ltd
Hieta-Viihde Oy 1 557 533 19 Turun Huvituottajat -konserni 4 220 398 36
Oy Polarartistit Ab 1 538 000 9
Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy 1 488 000 12
Golfpassi Oy 1 361 000 3
Hupipuisto Oy 1 335 000 47
Satavan venepalvelu Oy 1 182 000 10
Kiinteistö Oy Levigold 1 150 000 Aalto Ympäristökehitys -konserni
Oy Snow Games Ltd 1 127 000 Lapland Safaris Group -konserni 17 138 003 133
Pyhä-Luosto Matkailu Oy 1 076 000
Porhio Yhtiöt Oy 1 036 000 6
Sallan Osuuskunta Jotos 1 021 000
MP-Viihde Oy 937 000
Special Interest Russia Oy 892 000
Saariselän Safarit Oy 826 000 2 Lapland Safaris Group -konserni 17 138 003 133
Arena Events Oy 788 000 Forevia -konserni
Arena Events Oy 788 000 Långvik Capital -konserni 6 821 473 52
Festago Oy 703 000 4
Oy Mälö Marin Ab 682 000
RFC-Finland Oy 657 000
Liljak Oy 652 000
Husky Travels Oy 641 000 2
Oy Kuortane Sports Management Ltd 635 911 3 Kuortaneen Urheiluopistosäätiö 

Sr -konserni
Huskypoint Oy 633 000 12
Uudenmaan virkistysalueyhdistys 
ry, ruotsiksi Föreningen Nylands 
Friluftsområden rf

617 036

eSport Challenge Oy 613 000 4
RentoVilla Oy 611 000
Ext Ventures Oy 587 000
JDR-Rigging Oy Ltd 557 000
Auramedia Oy 554 000 Turun Huvituottajat -konserni 4 220 398 36
Tapahtumapalvelu Hannikainen Oy 554 000 21
Kamisak Oy 546 000 8
Finntriathlon Oy 529 000 3
Kemoran Ratamestarit Oy 526 288
Kuntokeskus Verde Oy 507 000 7
Nordic Lounge Oy 489 177 22
Kiuruveden Iskelmä Oy 468 584
Desipio Oy 449 000 Juniikki -konserni
Outo Lintu Oy 441 000
Top Safaris Oy 438 000
Arctic Driving Center Oy 431 000 4
Tolkinkylän Ratsastuskoulu Oy 381 000
Le Vip Oy 379 000 2 Le Vip Oy
Wildlife Safaris Finland Oy 369 000
Go Experience Oy 367 000 12
Uudenkaupungin Liikuntakeskus Salus Oy 367 000 5 Pakilan Kuntokeskus Salus 

-konserni
JM&TT-Service Oy 348 000
Saariston Lapset Oy 339 000
Varalan Palvelut Oy 323 000 6
Prison Island Finland Oy 307 650
Mugava Oy 306 000 PNT Invest -konserni
Tropical Zoo Oy 301 000
Team Action Zone Oy 300 000 4
Viitasaaren Viihdekeskus Oy 298 000

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy
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Liite 10. Suurimmat yritykset TOL 96040 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut

Virallinen nimi Liikevaihto Henkilöstön 
määrä

Konsernin nimi Konsernin 
liikevaihto

Konsernin 
henkilöstö

Flamingospa Oy 7 437 000 Jumbo Park -konserni 4 339 271 74
Sauna2 tilaussaunat Oy 793 510
Liangtse Wellness II Oy 614 000 9 China Liangtse Wellness 

-konserni
China Liangtse Wellness Oy 506 000 10 China Liangtse Wellness Oy
Fitness Store Finland Oy 466 000
Kuntomestarit Oy 442 000 3
Monitoimi Terhakas Oy 268 000
Kotiharjun Sauna Oy 246 000 5
Metrosun Oy 240 000
Oulun Solariumstudio Oy 228 000 10
TH Treatment Oy 204 000 1
Liangtse Wellness Lappee Oy 202 000 6 China Liangtse Wellness 

-konserni
Enomron Oy 191 000
Lostedt & Lostedt Ab 190 000
Uranetti Oy 185 000
GRN-Power Oy 160 000 2
Lempäälän Luontaiskylpylä Oy 158 000 3
Kehräämön Spa Oy 154 000 4
reviva oy ab 150 000
Hypofix Oy 149 000
Klinikka Kaarina Krogerus Oy 141 000 1
Life Pillars Oy 141 000 1
Magictan Finland Ab 137 000 1
Hyvänolonhoitola AQVAMARIINI OY 128 000
Obesus Oy 128 000
Aspil Oy 127 000
West Wing Corporation Oy 123 000 2
Keravan Selkäpiste Oy 117 000 2
Fox Group Oy 95 000
Animotion Oy 82 000
Helsingin Cherokee Oy 73 000 1
Sarjakuvaaja Oy 66 000
Siladda Oy 65 000 2
Vigocraft Oy 65 000
Pyörä ja suksi huolto J. Elovaara 64 021
Suomen Sanco Oy 64 000 1
Vision-Palvelut Oy 64 000 1
Alpo Rajasalo Oy 63 000
HIERONTAOTE Oy 61 000 1
Sara-Vyöhyke Oy 61 000
Sinea Oy 58 000
NikoTzu Oy 56 000 1
The oriental thai Oy 55 000
Hyvä Elo Oy 54 000
Miskas Oy 53 000 0
Zhongxing Oy 52 000
Panthera Oy 51 000
Ab BMR Terapia Oy 50 000
Kankaanpään Hieronta ja Kauneus Oy 49 000
Tuulenpuu Oy 49 000
Tapkon Oy 48 000
J.E.T Group Oy 44 000
Premium Service Finland Oy 41 784 2
JoyCenter Oy 40 000 1
Laguna Oy 40 000 1
Sportlund Oy 38 000
Aromilyhty Oy 35 000 1
Terveyskeidas Akaa Oy 34 404 1
Fysioacusa Oy 33 000 2
Solariumstudio Sunbody Oy 33 000 1

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy



Näkemyksestä menestystä
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www.tem.fi
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ELY-keskus
www.ely-keskus.fi
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www.tekes.fi

Finpro
www.finpro.fi
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