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I Johdanto 
 

”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun” on Suomen valtakunnallinen 

matkailustrategia vuosille 2019–2028. Strategiassa asetetaan matkailun kehittämiseksi tavoitteet sekä 

strategiset toimenpiteet vuosille 2019–2023. Strategiassa katsotaan siis pidemmälle tulevaisuuteen, mutta 

kehittämistoimenpiteet asetetaan lähivuosille yhteneväisesti hallituskauden kanssa.  

Matkailustrategia on matkailutoimijat yhteen kokoava väline. Strategian tehtävänä on toimia matkailun 

kehittämistyössä yhteisenä ohjenuorana ja saada aikaan tuloksekasta matkailupolitiikkaa. Toimenpiteitä 

toteutetaan laajan toimijajoukon yhteistyönä. Matkailustrategiaa toteutetaan valtiontalouden 

kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten voimavarojen puitteissa. Osaan tavoitteista ja 

toimenpiteistä voidaan vastata mm. EU-ohjelmien rahoituksella. Strategian toimeenpanoa ja tavoitteiden 

saavuttamista seurataan ja toimenpiteitä voidaan tarkentaa tarpeen mukaan.  

Matkailustrategian taustalla on Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015–2025. Se 

valmisteltiin vuoden 2014 aikana hyvin laajalla ja osallistavalla prosessilla. Tiekartan päivittäminen tuli 

ajankohtaiseksi, kun sitä oli toteutettu noin neljän vuoden ajan. Osa toimenpiteistä oli saatu valmiiksi, ja 

toimintaympäristössä oli tapahtunut monia muutoksia. Tiekartan sisältö ja toimenpiteet on nyt päivitetty 

paremmin nykyistä tilannetta vastaavaksi. Lisäksi tiekarttaa on tiivistetty, jäsennetty ja selkeytetty. 

Läpileikkaavana teemana strategiassa on yhteistyö, joka on välttämätöntä matkailun kestävän kasvun ja 

uudistumisen saavuttamisessa.     

Tiekartan päivitystä varten koottiin laajasti eri sidosryhmien näkemyksiä talven ja kevään 2019 aikana. 

Syksyllä 2018 toteutettiin tiekartan toteuman seuranta. Lisäksi taustatyössä huomioitiin tuoreet tutkimukset 

ja selvitykset. Tämän työskentelyn pohjalta laadittiin luonnos Suomen matkailustrategiasta. Suosituksena 

esitetään, että alueellisten matkailustrategioiden päivityksessä otetaan huomioon alueellisten 

erityispiirteiden rinnalla kansallisen strategian teemat.  

Matkailun määritelmä ja matkailuklusterin kuvaus esitetään liitteessä 1. Matkailustrategian päivitysprosessi 

esitetään liitteessä 2.  
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II Neljä hyvää syytä panostaa matkailuun 

 
Matkailuun panostaminen kannattaa, koska 

1.  Matkailu on kasvava vientitoimiala, jolla paljon kerrannaisvaikutuksia muille aloille 

Matkailulla on Suomessa merkittävä vaikutus kansantalouteen ja työllisyyteen. Matkailun suora 

bruttokansantuoteosuus on 2,6 prosenttia. Matkailun kokonaiskysyntä oli noin 15 miljardia euroa vuonna 

2017 ja matkailuyritysten liikevaihto yli 19 miljardia euroa. Matkailu aikaansaa myös moninaisia 

kerrannaisvaikutuksia muille elinkeinoille, kuten rakennusteollisuudelle, elintarviketeollisuudelle, 

tekstiiliteollisuudelle ja finanssipalveluille. Arviolta 1 matkailueuro tuo 56 senttiä lisäarvoa muille toimialoille. 

Matkailun jalostusarvo on myös korkea.  Matkailu on ainoa viennin ala, jonka kulutus tapahtuu Suomessa, ja 

joka maksaa toiminnastaan arvonlisäveroa.  

 

2.  Matkailu on merkittävä työllistäjä 

Matkailu työllisti vuonna 2017 yli 140 000 henkilöä. Lisäksi vuokratyövoiman käyttö on yleistä; hotelli- ja 

ravintola-alalla tehtiin vuokratyötä arviolta 6000 henkilötyövuotta.  Matkailu työllistää paljon nuoria, joiden 

osuus työntekijöistä on 30 %. Matkailutoimialoilla yrityksiä on noin 28 500, joista pääosa on 

mikroyrityksiä.  Vuonna 2017 matkailuyritysten lukumäärä kasvoi noin 400 yrityksellä, yritysten liikevaihto yli 

6 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys yli 1 000 henkilötyövuotta. Uusia yrityksiä on eniten syntynyt 

ohjelmapalvelualalle hyödyntäen rajapinnoilla toimivia yrityksiä yhteistyökumppaneina sekä luontoa 

toimintaympäristönään. Matkailu tulee pysymään työvoimavaltaisena myös teknologian käytön ja tätä 

kautta palvelujen saavutettavuuden lisääntyessä. 

 

Matkailutoimialojen työllisyys 2015–2017 (osa- ja kokoaikaiset yhteensä, henkilöä) ja tavoitteet vuosille  

2023 ja 2028 

 

 
 

Lähde: Tilastokeskus, Matkailutilinpito 2019 
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3. Matkailu on suuren kasvupotentiaalin omaava palveluala 

Matkailun kasvupotentiaali on suuri; maailmassa matkailu kasvaa 5 %:n vuosivauhtia. Matkailuviennin kasvu 

on selvästi muuta palveluvientiä nopeampaa. Vuonna 2017 matkailuviennin osuus Suomessa oli 17,2 % 

palveluiden vientituloista. Matkailutuloa voidaan kasvattaa tuottamalla korkeakatteisia lisäarvopalveluita 

kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille. Kasvua odotetaan syntyvän myös matkailun ja muiden alojen 

(esim. luovat alat, hyvinvointiteknologia, ICT) rajapinnassa tapahtuvan innovaatiotoiminnan tuloksena.  

Suomen vahvuudet – puhdas luonto, omaperäinen kulttuuri, hyvinvointia edistävät olosuhteet ja toimiva 

infrastruktuuri – täytyy tehdä asiakkaalle näkyväksi kokoamalla niistä tuotteistettuja, helposti ostettavia ja 

houkuttelevia elämyksiä. Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kehittäminen on kansantalouden ja 

alueiden näkökulmasta tehokkain tapa lisätä Suomen matkailusta saamia tuloja.  Myös panostukset 

kansainvälisten kongressien ja yritystapahtumien saamiseen Suomeen kannattavat, sillä osallistujien 

rahankäyttö on huomattavasti suurempaa kuin perinteisen vapaa-ajan matkustajan, viipymä on pitkä eikä 

toiminta ole kovinkaan suhdanneherkkää.  

 

Matkailukysyntä Suomessa 2015–2017 ja tavoitteet vuosille 2023 ja 2028  

 

 
 

Lähde: Tilastokeskus, Matkailutilinpito 2019 

Kotimaanmatkailulla on keskeinen asema Suomen kokonaismatkailussa. Kotimaisen kysynnän osuus 

matkailun kokonaiskysynnästä on noin 70 %. Virallisten matkailutilastojen ulkopuolelle jäävät pienet 

majoitusyritykset, joilla on vähemmän kuin 20 vuodepaikkaa. Joillakin alueilla ja matkailukeskuksissa 

matkailijoille vuokrattavien mökkien määrä on korkea, jolloin matkailijatilastot eivät anna kokonaiskuvaa 

matkailuvirtojen suuruudesta alueella. Vuokramökkitilastointia on kehitetty osana majoitustilastointia. 
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Rekisteröityjen majoitusvuorokausien kehitys vuosina 2015–2018 sekä tavoitteet vuosille 2023 ja 2028  

 

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto 

Pääosa kaikesta Suomessa tapahtuvasta matkailusta liittyy vapaa-ajan viettoon.  Vapaa-ajanmatkailun ja 

työmatkailun välinen ero on luonteeltaan alueellinen. Työmatkailu kasautuu tärkeimpiin taloudellisiin 

keskuksiin sekä yliopisto- ja korkeakoulupaikkakunnille. Vapaa-ajan matkailu, jonka kohteina ovat yhtä lailla 

maaseutu kuin kaupungit, jakautuu puolestaan tasaisemmin. Matkailun vuosittainen rytmi jakautuu entistä 

enemmin tasaisemmin eri vuodenaikojen kesken ja vastaavasti sesonkeja on useampi kuin yksi.  

Majoitusvuorokausien kuukausittainen vaihtelu vuonna 2008 ja 2018 

 

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto 

Erityisesti Suomen maantieteellinen sijainti Venäjän naapurimaana sekä erinomaisten Aasian 

lentoyhteyksien päässä avaa matkailualalle monia mahdollisuuksia. Maantieteelliset edut huomioon ottaen 

kehittämistoimenpiteitä tulee kohdentaa pitkällä tähtäimellä tämän valtavan potentiaalin hyödyntämiseen.   
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4. Matkailu on alueellisesti merkittävä elinkeino Suomessa  

Matkailu on tasapainoista aluerakennetta vahvistava tekijä. Matkailun merkitystä kasvattaa alan 

paikkasidonnaisuus; matkailutoimialojen työpaikkoja ja paikallisesti tehtyä kehittämistyötä ei voida 

pääosiltaan siirtää muihin maihin eikä muille paikkakunnille. Matkailun merkitys korostuu paikallisesti 

erityisesti syrjäisillä alueilla sijaitsevien matkailukeskusten yhteydessä. Valtio rahoittaa budjettivaroin 

kansallispuistojen ja retkeilyalueiden retkeilypalvelut. Elinkeinosektori luo lähialueille maksulliset 

matkailupalvelut. Keskimäärin kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle noin 10 euroa 

jokaista puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti. Matkailualueilla sijaitsevissa 

kansallispuistoissa hyötysuhde on vielä tätä korkeampi, keskimäärin 14 euroa.  

Matkailun avulla luodaan monipuolisempia ja laadukkaimpia palveluita paikallisille asukkaille, mutta myös 

perusinfrastruktuuria, jonka pohjalle voidaan kehittää muuta elinkeinotoimintaa. Kulttuuriperinnön ja -

ympäristön säilymistä tukeva ja kulttuuria arvostava matkailu vahvistaa paikallisia tapoja ja alueen omaa 

kulttuuri-identiteettiä.  

Yöpymisvuorokaudet maakunnittain vuonna 2008 ja 2018 

 

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto 
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III  Matkailun tulevaisuuden näkymiä 
 

Maailma muuttuu yhä nopeammin ja samalla globaali keskinäisriippuvuus lisääntyy. Maailmanlaajuiset 

yksittäiset ilmiöt, tapahtumat ja megatrendit ulottavat vaikutuksensa myös Suomeen. Matkailu on kiinteä ja 

vuorovaikutteinen osa yhteiskuntaa. Niin poliittiset, taloudelliset, yhteiskunnalliset, teknologiset kuin 

ympäristölliset tekijät vaikuttavat oleellisesti matkailun kehittämiseen ja kehittymiseen. Uudet elämykset, 

luksus, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, kulttuurit ja autenttisuus sekä aina läsnä oleva digitaalinen 

yhteys ovat joitakin trendejä, jotka muokkaavat matkailijan käyttäytymistä. Jakamistalouden nopea 

yleistyminen on luonut uusia palvelutarjoajia myös matkailutoimialoille.  Matkailumarkkinat ovat globaalit ja 

matkailijan on mahdollista valita itselle sopivin tuote mistä päin maailmaa tahansa. Näkyminen globaaleissa 

digitaalisissa arvoverkoissa on entistä tärkeämpää.  

 

Megatrendien vaikutus matkailuun 

OECD:n matkailukomitea (OECD 2018) on määritellyt neljä matkailun megatrendiä vuoteen 2040. 

Matkailijamäärät kasvavat tulevaisuudessa ja uudet matkailijaryhmät muuttavat matkailutuotteiden 

kysyntää. Ikääntyvä väestö on vaurasta ja keskiluokasta on tulossa globaalisti suurin yhteiskuntaluokka. Z ja 

Y-sukupolvet eroavat matkustustottumuksiltaan ja -käyttäytymiseltään vanhemmista ikäluokista mm. 

matkan suunnittelun ja sosiaalisen median käytön suhteen. Toiseksi matkailun megatrendiksi nostetaan 

kestävän matkailun kasvu. Matkailun kestävän kasvun vaatimus korostaa matalahiilistä ja resurssitehokasta 

globaalia taloutta esimerkiksi ruoan tuotannon ja jätteiden minimoinnin suhteen sekä tuo painetta matkailun 

päästöjen vähentämiseen ja paikallisten asukkaiden sosiaalisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin huomioimiseen.  

Kolmantena megatrendinä mainitaan uudet ja mahdollistavat teknologiat (mm. digitaaliset alustat, esineiden 

internet IoT, autonomiset ajoneuvot, tekoäly, lohkoketjut), joiden avulla matkustamisesta voi tulla aiempaa 

tehokkaampaa ja saavutettavampaa, myös taloudellisesti. Teknologinen kehitys edellyttää 

matkailutoimijoilta valmiutta uudistaa liiketoimintaansa, matkailijoilta valmiutta muuttaa 

matkustustottumuksiaan ja julkisilta toimijoilta keinoja tukea matkailun kehittämistä. Neljänneksi 

korostetaan, että liikkumisessa tapahtuu tulevaisuudessa suuria muutoksia, jotka vaikuttavat matkailun 

kehittämiseen. Liikkumista pyritään sujuvoittamaan ja toimintaympäristön turvallisuutta kehittämään tulli-, 

viisumi- ja terminaalitoimintojen suhteen, ja liikenneinnovaatioiden odotetaan tuovan ratkaisuja 

matkaketjuihin ja asiakastarpeisiin vastaamiseen. Liikenneyhteyksien toimivuus ja matkaketjujen sujuvuus 

ovat keskeisiä matkailun tulevaisuuden kannalta. 

Ennakoitavia lyhyemmän aikavälin muutoksia markkinoilla  

Ympäristötietoisuus. Ympäristön huomioimisesta on tulossa perusedellytys matkailutoiminnassa. 

Matkailualalla tulee panostaa kestävään ja vastuulliseen matkailun kehittämiseen, joka sisältää 

ympäristönäkökulmien lisäksi laajasti sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset näkökulmat. 

Luonto ja hyvinvointi. Terveellinen elämäntapa ja hyvinvointi ovat yksi matkailun vahvoista trendeistä ja syy 

matkustaa. Hyvinvointilomat ovat muuttumassa kylpylöistä ja liikunnasta kohti kokonaisvaltaisempaa myös 

henkisen hyvinvoinnin huomioivaa tarjontaa. Kokonaisuuteen sisältyvät mm. lähiruoka ja ruoka lääkkeenä -

teema, onnellisuusretriitit, mindfulness, holistiset vaihtoehtoiset hoitomuodot, yhteisöllisyys sekä 

hyvinvointiteknologia.  



10 
 

Nousevat kohderyhmät. Nousevia kohderyhmiä ovat mm. yksinhuoltajaperheet, 1980-luvulla ja sen jälkeen 

syntyneet Y- ja Z-sukupolvet sekä merkittävän osan maailman väestöstä muodostavat yli 65-vuotiaat silver 

surfers ja baby boomers -sukupolvet. 3G-matkojen (three generations) eli kolme sukupolvea yhdistävien 

matkojen kysyntä kasvaa, samoin kuin ns. Skip generation -matkojen (isovanhempien ja lastenlasten kesken).  

Pienemmät matkakohteet. Pienemmät ja vähemmän tunnetut matkakohteet herättävät yhä suurempaa 

kiinnostusta. Matkailijat ja matkanjärjestäjät haluavat löytää uusia koskemattomia kohteita. Talven suosio 

säilyy ja kasvaa entisestään, eikä talviaikaa välttämättä lähdetäkään enää pakoon erilaiseen ilmastoon.  

Esteetön matkailu on kasvussa maailmalla. Pelkästään Suomesta löytyy 800 000 ihmistä, joilla on jonkinlainen 

liikuntarajoite. Euroopan väestöstäkin lähes kolmannes kuuluu esteettömän matkailun piiriin. Suomessa mm. 

Metsähallitus on pyrkinyt huomioimaan liikuntarajoitteiset luonnossa kulkijat.  

Paikallinen ruoka, juomat ja niihin liittyvät elämykset ohjaavat aikaisempaa useammin matkakohteiden 

valintaa. Ravintoloiden on pystyttävä luomaan ruokatuotteistaan ilmiöitä ja tarjoamaan yksilöllisiä elämyksiä, 

jotka matkailija voi jakaa sosiaalisessa mediassa matkan aikana. Myös ruuan kuljetuspalveluiden suosio ja 

asiakkaiden kiinnostus laadukkaan take away -ruoan saamiseksi kasvaa.  

Markkinointiviestinnän keinot monipuolistuvat. Elokuva- ja av-tuotannot ovat tehokas keino tavoittaa 

matkailija, joka tuotannon kautta tutustuu matkakohteeseen ja voi valita sen seuraavaksi vierailupaikakseen. 

Sähköisillä alustoilla käytettävä suositteluviestintä ja eWOM-tiedon (electronic word-of-mouth) 

hyödyntäminen ovat matkailuorganisaatioille suuri mahdollisuus. Z-sukupolvesta 90 prosenttia tekee 

matkailuun liittyviä päätöksiä sosiaalisen median kautta, jolloin suosittelun merkitys on oleellinen. 

Jakamis- ja alustatalous muuttavat matkailua. Jakamistalous viittaa vajaakäytössä olevien hyödykkeiden 

(esim. asunto, kulkuneuvo), mutta myös työn ja palvelujen jakamiseen sähköisten alustojen kautta. 

Matkailussa jakamistaloutta harjoitetaan majoituksessa, kuljetuksessa, ruokailussa ja oheispalveluissa. 

Jakamistalouden uudet toimintamallit haastavat säädösympäristöä esimerkiksi markkinoillepääsyn 

vaatimusten, verotuksen, työn ja kuluttajansuojan osalta.  

Ilmaston lämpeneminen. Lisääntynyt matkailu Suomeen viileämmän ilmaston vuoksi tai 

matkustushalukkuuden laskeminen sen ilmastovaikutusten vuoksi ovat mahdollisia tulevaisuuden 

kehityskulkuja. Kasvihuonepäästöjen rajoittaminen, päästökauppa ja lentopetrolin sekä muiden 

polttoaineiden hintojen mahdollinen nousu nostavat matkustamisen hintaa ja siten laskevat kysyntää 

kauempana ja erityisesti lentomatkan päässä oleviin kohteisiin. Matkustaminen edullisimmilla, 

vaihtoehtoisilla kulkutavoilla saattaa lisääntyä.  

 

PESTEL-analyysi matkailun toimialasta  

PESTEL-analyysi tarkastelee yrityksen toimintaan vaikuttavia makrotason ilmiöitä, jotka asettavat 

reunaehtoja liiketoiminnalle. Toisaalta ilmiöiden tunnistaminen ja niiden ennakointi voivat myös tarjota 

yritykselle merkittävää kilpailuetua. Työtapa on alun perin kehitetty tukemaan yritysten johtoa strategisessa 

päätöksenteossa. 
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PESTEL-lähestymistapa matkailun toimintaympäristöön 

 

Lähde: Matkailun toimialaraportti 2019 

 

Suomen matkailun merkittävät vahvuudet ja vetovoimatekijät ovat monipuolinen luonto, kulttuuriympäristö 

ja puhtaus sekä imago turvallisena ja luotettavana maana. Osaavan työvoiman saatavuus on haaste 

sesonkiluonteisella toimialalla, vaikka ala työllistääkin paljon erityisesti nuoria. Saavutettavuus on yksi 

matkailun perusedellytys, mutta Suomessa se ei toistaiseksi ole riittävällä tasolla koko maata ajatellen. 

Digitaliset kanavat ovat entistä merkittävämmässä roolissa ja digitalisaatio mahdollistaa yritysten 

liiketoiminnan kehittämisen ja markkinanäkyvyyden parantamisen.  

Tulevaisuuden uhkana on tunnistettu ilmastonmuutoksen merkittävä nopeutuminen, jolla on vaikutusta mm. 

ekologiseen, sosiaaliseen ja lainsäädännölliseen ulottuvuuteen sekä konkreettisesti esimerkiksi 

saavutettavuuteen. Globaalit ilmiöt (esim. Brexit, ympäristö- ja luonnonkatastrofit) vaikuttavat hyvin 

nopeasti myös Suomen matkailuun. Myös yleinen epävarmuuden lisääntyminen vaikuttaa matkailualaan, 

vaikeuttaen alan ennustettavuutta ja suunnittelua. 

PESTEL-lähestymistapa matkailualan toimintaympäristöön 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suomen positiivinen 
maabrändi turvallisena ja 
vakaana maana 

 Maailmanpoliittinen 
tilanne voi muuttua 
nopeasti ja vaikuttaa myös 
Suomeen 

 Yleinen poliittinen 
epävarmuus vaikeuttaa 
ennustavuutta ja 
suunnittelua 

 

 Ennusteiden mukaan 
matkailijamäärät ovat 
kasvamassa 

 Suurin kasvu alalla siirtyy 
Euroopasta muualle ja 
kilpailu kiristyy 

 Uudet verot tai korotukset 
voivat pienentää kysyntää  

 Kilpailu osaavasta 
työvoimasta kiristyy 

 Globaali väestönkasvu, 
elintason nousu ja uudet 
kuluttajaryhmät: nousevat 
keskiluokat Aasiassa 

 Paikallisten suhtautuminen 
matkailijoihin ei enää 
pelkästään myönteistä 
ruuhkautumisen takia 

 Vastuullisuus ja kestävyys 
arvoina kuluttajien 
valinnoissa entistä 
tärkeämpiä 

 Ilmastonmuutoksen  
nopeutuminen ja sen  
seuraukset 

 Kestävyys ja taloudelliset 
intressit eivät aina kohtaa 

 Ympäristö- ja muut  
luonnonkatastrofit 

 Digitaaliset kanavat entistä 
tärkeämpiä kuluttajille 

 Uudet sovellukset 
(maksujärjestelmät, VR, 
some) eri  
tarkoituksiin 
arkipäiväistyvät entistä 
nopeammin 

 Uudet liikennepalvelut ja 
teknologiat helpottavat ja 
nopeuttavat liikkumista  

 

 Uusien 
jakamistalousalustojen ja 
perinteisten toimijoiden 
tasapuoliset 
kilpailuedellytykset 

 Päästöjen sääntely ja 
verotus voivat kiristyä 

 Myös muut yleiset 
sääntelytoimenpiteet 
voivat nostaa kustannuksia  
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IV  Tavoitteet vuosille 2019–2028 
 

 

Suomesta Pohjoismaiden halutuin matkailukohde 
 

Visio:  Omaperäinen ja uteliaisuutta herättävä Suomi on Pohjoismaiden halutuin 

matkailukohde, asiakkaiden ensisijainen valinta vuonna 2028.  

 

Missio:  Matkailukysyntä on voimakkaimmin kasvava palveluliiketoiminnan ala, joka 

tuo ympärivuotista vaurautta ja hyvinvointia ja työllistää koko Suomessa. 

 

Suomen matkailuala kasvaa merkittävästi vuoteen 2028   

Määrällinen toteuma 2015-2018 ja tavoitteet vuosille 2023 ja 2028 

 
* ennakkotieto tai arvio 

** luku ei sisällä vuokratyövoimaa 

*** lukua ei vielä saatavilla 

Lähde: Tilastokeskus, Visit Finland, WTTC, Oxford Economics , UNWTO

Kansainvälisiltä markkinoilta odotetaan noin 4 %:n vuosikasvua yöpymisissä ja noin 5 %:n kasvua 

matkailuviennissä. Kotimaanmatkailun kysynnän kasvuodotuksena on arviolta prosentin vuosittainen kasvu, 

yöpymisten osalta vuosikasvun arvioidaan olevan noin 2 %. Kasvuprosentit ovat maltillisia, koska tavoitteena 

on jatkuva, tasainen kasvu tulevien vuosien aikana. Uusien entistä houkuttelevampien ja helposti ostettavissa 

olevien paketoitujen tuotteiden katteen odotetaan olevan entistä parempi, joten kansainväli-sen kulutuksen 

per matkailija odotetaan kasvavan. 

2015 2016 2017 2018 2023 2028

Matkailukysyntä (mrd €) 13,8 14 15* *** 17 20

Matkailuvienti (mrd €) 3,6 3,6 4,6* *** 6 8

Kotimainen matkailukysyntä (mrd €) 10,2 10,4 10,4* *** 11 12

Matkailun suora arvonlisä BKT:sta (%) 2,5 2,5 2,6* *** 3 3

Matkailuklusterin yritysten liikevaihto 

(mrd €) 18,7 18,1 19,6 *** 29

Matkailun aikaansaama työllisyys (osa- ja 

kokoaikaiset palkansaajat, hlöä) ** 137 400 138 800 140 200* *** 152 000 164 000

Rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet (milj.) 19,7 20,3 21,9 22,2 24 26

Ulkomaiset rekisteröidyt 

yöpymisvuorokaudet (milj.) 5,5 5,8 6,7 6,8 8 10

Kotimaiset rekisteröidyt 

yöpymisvuorokaudet (milj.) 14,2 14,6 15,2 15,4 15,5 16

Suomen markkinaosuus (%) ulkomaisista 

yöpymisistä suhteessa muihin 

Pohjoismaihin 13,3 12,9 14,2 13,9 15 16

Majoitusmyynti (milj €) 1 009 1 081 1 198 1 246 1 430 1 643

Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden 

kokonaistulovaikutus (milj. €) 214,2 232,4 258,3 289,5

Ulkomaisten yöpymisten 

sesonkiluonteisuus (ginikerroin) 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14
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Matkailun kasvun myötä liikevaihto kasvaa ja työpaikkoja syntyy muilla toimialoilla välillisten ja johdettujen 

eli ns. kerrannaisvaikutusten kautta esimerkiksi ICT-toimialalla, elintarvikealalla, rakennustoiminnassa ja 

liikunta- ja hyvinvointipalveluissa.  

 

Kasvutavoitteet toteutuvat, jos matkailustrategian toimenpiteet toteutuvat, matkailulle suunnataan 

tarvittava rahoitus ja mm. turvallisuustekijöissä ja maailmantalouden kehittymisessä ei tapahdu yllättäviä 

Suomen matkailuun kielteisesti vaikuttavia asioita.  

 

Matkailukysyntää kasvatetaan potentiaalisilta markkinoilta tasapainoinen markkinaportfolio huomioiden. 

Vuonna 2019 matkailun edistämistoimenpiteet on kohdistettu potentiaalia lisääville uusille markkinoille 

(Intia ja Arabiemiraatit), kasvua jo nyt tuoville kasvaville markkinoille (Kiina, Japani) ja kysynnän tasaisuutta 

ylläpitäville vakiintuneille markkinoille (Saksa, UK, Venäjä, Alankomaat, Belgia, Sveitsi, Ranska, Italia, Espanja, 

USA, Etelä-Korea). Kansainvälisen matkailukysynnän kestävä kasvu varmistetaan panostamalla erilaisiin 

kohdemarkkinoihin. Panostuksen kohdennus tehdään odotettavissa olevan hyötysuhteen perusteella. 

Hyötysuhdetta arvioidaan säännöllisesti. Vaikka ulkomaalaisten matkailun odotetaan kasvavan suomalaisten 

kotimaanmatkailua nopeammin, ovat kotimaanmatkailijat yhä eniten matkailutuloa tuottavin kohderyhmä. 

Lähimatkailun nouseva arvostus, lentohintojen nousu ja matkailijoiden ilmasto- ja ympäristötietoisuuden 

kasvun arvioidaan lisäävän kotimaanmatkailun houkuttelevuutta. Kotimaanmatkailua on edistetty 

kampanjoiden avulla.  

 

Tuotteiden ja viestinnän suuntaaminen oikeille kohderyhmille on ensiarvoisen tärkeää, kun kilpailu 

matkailijoiden huomiosta käy entistä kovemmaksi. Suomen tulee antaa matkailijoille syitä vierailla juuri 

Suomessa, houkutella ensikertalaisia tulemaan toistamiseen ja kasvattaa matkailijoiden viipymää. Suomen 

vetovoimatekijät perustuvat pitkälti luontoon, mutta yhä enemmän myös suomalaisen elämäntavan ja 

kulttuurin kokemiseen. Potentiaalisimpia kohderyhmiä Suomen päämarkkinoilla (Saksa, Iso-Britannia, Kiina, 

Japani) on kuusi: aktiiviset seikkailijat, luonnon ihmeiden metsästäjät, luontonautiskelijat, citybreikkaajat, 

aitouden etsijät ja suomalaisen luksuksen etsijät. Kaikkia matkailijaryhmiä yhdistää halu kokea ja saada 

elämyksiä luonnon äärellä. 
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Suomen valinnat vision toteutumiseksi ja määrällisten mittareiden tavoittamiseksi  

1. Matkailua kehitetään vastuullisilla valinnoilla.  

2. Kestävyyden huomiointi ei pysäytä matkailun kasvua, vaan lisää alan positiivista vaikuttavuutta ja 

ohjaa minimoimaan negatiivisia vaikutuksia.  

3. Matkailuliiketoiminta on kannattavaa ja vastuullista.  

4. Matkailualan vaikuttavuuden seurantaa, arviointia ja viestintää tehostetaan. Matkailun ja muiden 

elinkeinojen yhteistyö edistää alan vaikuttavuutta.  

5. Matkailualan strategiset linjaukset tuodaan aiempaa vahvemmin osaksi poliittista päätöksentekoa.  

6. Suomeen suuntautuvan matkailun kehittämisen resursointi nostetaan pohjoismaisella tasolla 

kilpailukykyiseksi.  

7. Suomesta tehdään älykäs matkakohde, joka tarjoaa sujuvimman ostopolun haaveilusta matkalle, 

jossa matkailupalvelut perustuvat alustatalouteen, ja jossa matkailua kehitetään tietoon 

pohjautuen. 

8. Matkailun kehittämisessä panostetaan kansainvälisen matkailukysynnän kasvun rinnalla 

kotimaanmatkailun kilpailukyvyn edistämiseen.   

9. Kansainvälinen matkailumarkkinointi muodostaa alustan Suomen kaupalliselle maakuvatyölle.  

10. Suomeen suuntautuvaa matkailua kehitetään Visit Finlandin suuralueyhteistyömallilla. 

Matkailumarkkinointia ja tuotekehitystä toteutetaan neljällä suuralueella: pääkaupunkiseutu, Järvi-

Suomi, rannikko ja saaristo sekä Lappi.  

11. Kansainvälisen matkailukysynnän kestävä kasvu varmistetaan panostamalla erilaisiin 

kohdemarkkinoihin. Panostuksen kohdennus tehdään odotettavissa olevan hyötysuhteen 

perusteella.  

12. Suomi ei ole massamatkailukohde. Suomi menestyy keskittymällä omiin, ympärivuotista matkailua 

edistäviin teemallisiin vahvuuksiinsa. Arktisuus on Suomen matkailuvaltti ympärivuotisesti.  

13. Metsähallituksen kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja muiden matkailullisesti tärkeiden kohteiden 

palveluiden ja rakenteiden uudistumisesta ja kehittämisen riittävästä rahoituksesta huolehditaan.  
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V Toimenpiteiden rahoitus ja toimijoiden roolit 
 

Toimenpiteiden rahoitus 

Toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan sekä julkista että yksityistä rahoitusta. Esimerkiksi matkailualan 

ohjaaminen kestäviin valintoihin ja matkailun digitalisoinnin täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää 

lisäpanostuksia matkailun rahoitukseen. Lisäksi Metsähallituksen kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja 

muiden matkailullisesti tärkeiden kohteiden palveluiden ja rakenteiden uudistumisesta ja kehittämisen 

riittävästä rahoituksesta tulee huolehtia.  

 

Osa toimenpiteistä vaatii toimintatapojen muutosta, yritysten riskinottohalukkuutta ja uutta asennetta 

matkailun kehittämiseen. Lisäksi tarvitaan nykyistä parempaa yhteistyötä ja olemassa olevien resurssien 

tehokasta kohdentamista. Matkailuyritysten ja alan toimijoiden kehittämishankkeita tulee tukea aiempaa 

vahvemmin matkailustrategioihin kirjattuja linjauksia toimeenpanevina. Hankkeiden toteuttamisessa tulee 

hakea tehokkuutta ja synergioita alueiden ja toimijoiden välillä huomattavasti aiempaa tehokkaammin. 

 

Toimijoiden roolit 

Julkisen sektorin päärooli 

 Luoda kasvua tukeva toimintaympäristö 

o sopivien yritysten kehittämispalvelujen olemassaolo 

o yrityksille myönnettävä rahoitus  

o toimintaympäristöä kehittävä lainsäädäntö 

o matkailualueiden infrastruktuuriin tehtävät investoinnit, mm. liikenneyhteydet, vesi- ja 

viemärijärjestelmät, tiet, energiatehokkuuden edistäminen sekä kansallispuistojen ja 

reittien ylläpito 

 Tukea Suomi-matkailumaakuvan markkinointia 

 Tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa 

 Edistää kasvun takaamiseksi pitkäjänteistä ja systemaattista kehittämisyhteistyötä eri tasoilla. 

 

Business Finland / Visit Finland   

 Suomen markkinoiminen ja kiinnostavaksi tekeminen valituilla kohdemarkkinoilla 

o Imago- ja tuotemarkkinointi suoraan kuluttajille, BtoB-suhteiden avaaminen ja ylläpito, 

muut BtoB-toimenpiteet, PR- ja mediatyö. Ohjaaja ja koordinaattori tuotetarjonnan 

kehittämiselle kysyntää vastaavaan suuntaan.   

 Toimia hyvässä yhteistyössä yritysten kanssa ja auttaa kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä 

kansainvälistymisprosessissa eteenpäin  

 Toteuttaa tutkimuksia ja analysoi tutkimustietoa matkailutoimijoiden käyttöön 

 Tarjota matkailukohteille ja yrityksille mahdollisuuksia tuotteittensa markkinointiin ja 

myynninedistämiseen  

 Luoda verkostoja matkailuyritysten ja kansainvälisten myyntikanavien välille 

 Ohjata ja neuvoa markkinointi- ja kehityshankkeita yhteistyössä alueorganisaatioiden ja 

kehittämisorganisaatioiden kanssa 

 Varmistaa Visit Finland -ulkomaanedustajien toimintaresurssit. 
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Matkailun alueorganisaatiot 

 Alueellisessa ja yhteneväisesti matkailukeskusten matkailustrategioissa määritellään rooli ja 

tehtävät: 

o toimia toimialueensa matkailutoimijoiden yhteistyöfoorumina, tiedon välittäjänä ja 

matkailuneuvojana 

o koordinoida ja koota yhteistyössä yrittäjien kanssa alueen matkailutarjontaa suuremmiksi 

myyntikelpoisiksi tuotekokonaisuuksiksi 

o organisoida alueen matkailun yhteismarkkinointia ja varmistaa matkailun palveluketjun 

katkeamattomuus 

o toimia linkkinä Visit Finlandin ja yrittäjien välillä. 

 

Seudulliset kehittämisyhtiöt 

 Vastata alueen yritystoiminnan operatiivisesta kehittämisestä ja toimia osaltaan alueen 

matkailuhankkeiden hallinnoijina. Toteutuksessa on varmistettava matkailuosaamisen korkea taso 

ja suora yhteys yrityksiin kehitystarpeiden koordinoimiseksi sekä yhteydenpito alueorganisaatioon 

mm. markkinointiviestinnän ja myynnin varmistamiseksi. 

 

Koulutusorganisaatiot 

 Vastata matkailun koulutuksesta ja toimia osaltaan alueen matkailuhankkeiden hallinnoijina ja 

kasvun tukemiseksi tarvittavan tiedon tuottajina. Toteutuksessa on varmistettava suora yhteys 

yrityksiin kehitystarpeiden koordinoimiseksi sekä yhteydenpito alueorganisaatioon mm. 

markkinointiviestinnän ja myynnin varmistamiseksi. 
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VI Toteuman seuranta ja viestintä  
 

Suomen matkailustrategian toteutumista seuraa säännöllisesti poikkihallinnollinen MiniMatka-työryhmä. 

Matkailustrategiaa päivitetään tarvittaessa.  

 

Matkailustrategiajulkaisu ja sen tiivistelmä ovat saatavilla sähköisenä versiona työ- ja elinkeinoministeriön 

verkkosivuilla. Matkailustrategian sisältöä esitellään matkailuun liittyvissä työryhmissä ja muissa yhteisissä 

tilaisuuksissa.  

 

Strategian toteutumisesta ja päivityksistä tiedotetaan vuosittaisessa matkailupoliittisessa seminaarissa.  
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VII Strategiset toimenpiteet kestävän kasvun ja 

uudistumisen aikaansaamiseksi vuosille 2019–2023  
 

1 Matkailualan vastuulliset valinnat varmistavat alan kasvun  
 

Arktisena alueena Suomen matkailun kehittyminen ja kasvu perustuvat alueen erityisiin luonnonolosuhteisiin 

ja kulttuurisiin elämyksiin ja niiden ympärille rakennettavaan liiketoimintaan. Luonnon ja paikallisen 

elämäntavan jatkuva hyödyntäminen matkailupalveluissa edellyttää vaikutusten vahvaa hallintaa ja 

resursseista huolehtimista niin kulttuurisen, sosiaalisen, ympäristöllisen kuin taloudellisen vastuullisuuden 

osalta.  Matkailualalla tulee olla riittävästi osaamista toimia vastuullisesti luontoa, kulttuuria ja 

kulttuuriympäristöä vahingoittamatta sekä paikallista kulttuuria että paikallisten hyvinvointia edistäen. 

Vastuullisuus on matkailualan ja matkailijoiden yhteinen asia.  Kestävä matkailu tarkoittaa mm. 

ilmastonmuutoksen hillintää, hiilijalanjäljen pienentämistä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä.  

 

Muutos kohti vastuullista matkailuelinkeinoa on pitkä ja haastava prosessi. Kuluttajien valinnoilla on 

ratkaiseva merkitys siihen, mitä yritykset kehittävät ja kuluttajat ostavat. Matkailualueita, -yrityksiä ja 

matkailijoita tulee rohkaista vastuullisiin valintoihin koulutuksen, viestinnän ja markkinoinnin avulla. 

Keskeisenä toimenpiteenä on Visit Finlandin luoman Sustainable Travel Finland -merkin jalkauttaminen 

pilottikohteita laajemmalle ja toiminnan vakiinnuttaminen. Sustainable Travel Finland -merkki tarjoaa 

yrityksille ja destinaatioille konkreettisen kestävän matkailun työkalupakin, joka tukee kestävien valintojen 

tekemistä, tarjoaa tietoa ja markkinointitukea. Kestävien valintojen avulla yrityksen on mahdollista säästää 

kustannuksissa ja sitä kautta lisätä toiminnan kannattavuutta. Yrityksen vastuulliset toimintatavat 

houkuttelevat myös työntekijöitä: yritys, joka jakaa työntekijöiden kanssa samat kestävät arvot, on 

vetovoimainen työnantaja alalla, jossa työntekijöistä on pulaa. Kotimaanmatkailun kilpailukyvyn edellytysten 

kehittämistä tulee jatkaa lähimatkailun edistämiseksi.  

Turvallisuus tulee huomioida asiakkaalle tarjottavassa palvelussa sen koko ketjun osalta. Yhteiskunnan 

vakaus ja turvallisuus ovat merkittäviä kilpailutekijöitä matkailuelinkeinolle; vettä voi juoda, liikenne toimii, 

terveydenhuolto on korkeatasoista ja matkailijalle tärkeitä palveluja on tarjolla. Harvaan asutulla 

maaseudulla turvallisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää. Kaupallisessa ohjelmapalvelutoiminnassa 

turvallisuudesta on tullut merkittävä tekijä muun muassa tuotteiden myynnin ja markkinoinnin suhteen. 

Matkanjärjestäjät vaativat jopa lainsäädäntöämme tiukempia turvallisuustoimenpiteitä ennen sopimuksen 

vahvistamista. Laatujärjestelmät ja TUKES ovat tehnyt pitkäjänteisesti työtä matkailun laadun ja 

turvallisuuden kehittämiseksi. Myös Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit, tuotesuositukset ja kestävän 

matkailun kriteerit tukevat toimivaa laatu- ja turvallisuustyötä matkakohteissa ja matkailuyrityksissä. 

Vastuullisia valintoja ohjaa jatkuva laadun kehittäminen asiakas keskiössä ja esteettömyyden kehittäminen 

oma kohderyhmä huomioiden.  

Vahvuudet tehdään asiakkaalle näkyväksi kokoamalla tuotteistettuja, helposti ostettavia ja houkuttelevia 

elämyksiä valittuihin teemoihin liittyen, ja hyödyntämällä koko kalenterivuosi myös työntekijöiden 

pysyvyyden näkökulmasta. Kehittämällä valittuihin teemoihin liittyviä tuotteita monipuolistamme 

tarjontaamme ja annamme matkailijoille syyn tulla Suomeen ympärivuotisesti. Ympärivuotisuus tarkoittaa 

kauden pidentämistä ja sesonkien tasaamista. Teemat tarjoavat vahvan kasvupotentiaalin ympärivuotiseen 

matkailuun monipuolisesti eri puolilla Suomea ja myös kaupunkikohteiden ulkopuolella. Matkailun 

ympärivuotisuuden lisääminen parantaa toimialan kannattavuutta. Sen myötä ala pystyy paremmin 

houkuttelemaan investointeja ja helpottamaan työvoiman kohtaantohaasteita. Matkailun aikaansaama 
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tulon lisäys myös muille toimialoille kasvaa ja lisää ympäröivän yhteisön hyvinvointia. Ympärivuotisuus 

edistää alueen kestävää kehitystä. 

 Matkailuyritysten, -alueiden ja matkailijoiden ohjaaminen kohti vastuullisia valintoja  

 

1. Jalkautetaan Sustainable Travel Finland -kattomerkki ja kannustetaan matkailuyrityksiä ja -

alueita huomioimaan ympäristöllinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus 

omassa toiminnassaan, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa 

Vastuu: Visit Finland, alueorganisaatiot, yritykset 

2. Kehitetään matkailun vastuullisuuden mittaamista, seurantaa ja arviointia kansallisella tasolla 

huomioiden erityisesti Agenda 2030 -tavoitteet  

Vastuu: ministeriöt, Visit Finland, Tilastokeskus 

3. Toteutetaan vastuullisen matkailun ja vastuullisuusviestinnän koulutuskokonaisuuksia mm. 

asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvusta, ilmastonmuutoksesta ja hiilijalanjäljen 

pienentämisestä, energia- ja vesitehokkuudesta sekä hävikin minimoinnista ja kierrätyksen 

edistämisestä 

Vastuu: Visit Finland, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot  

4. Viestitään kestävistä valinnoista asiakkaille osana markkinointiviestintää ja opastetaan 

matkailijoita, erityisesti Suomeen saapuvia ulkomaisia matkailijoita, käyttämään vastuullisia 

palveluita ja toimimaan ympäristön ja paikalliset yhteisöt huomioivalla tavalla 

Vastuu: Visit Finland, alueorganisaatiot, yritykset 

5. Panostetaan kotimaan matkailumarkkinointiin lähimatkailun kasvattamiseksi 

Vastuu: TEM, alueorganisaatiot, yritykset 

6. Edistetään matkakohteiden ja matkailuyritysten osaamista turvallisuusasioista, niitä koskevista 

määräyksistä sekä sitoutumista turvallisuustyöhön koulutuksen ja tiedotuksen avulla 

Vastuu: TEM, Tukes, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, alueorganisaatiot, yritykset 

7. Kehitetään jatkuvasti laatua asiakas keskiössä. Kannustetaan matkailualueita ja -yrityksiä 

kehittämään strategista yritysjohtamisosaamista laatujärjestelmien ja Visit Finlandin 

kansainvälistymis-, tuote- ja teemakriteerien avulla 

Vastuu: Visit Finland, alueorganisaatiot, yritykset 

1.2 Kestävien, vetovoimaisten ja monipuolisten matkailutuotteiden ja -palveluiden 

kehittäminen ja markkinointi sesonkien tasaamiseksi ja suuralueiden yhteistyön 

edistämiseksi  

8. Luontomatkailu 

Luonto ympäristönä mahdollistaa monipuoliset aktiviteetit niin maalla kuin vedessä 

ympärivuotisesti ja tarjoaa perustan vetovoimaiselle hyvinvointimatkailulle. Kestävyys on otettava 

huomioon kaikessa tekemisessä, tuotekehityksessä ja viestinnässä. Sustainable Travel Finland -

työkalu ohjaa matkailuyrityksiä toimimaan oikein ja pohtimaan omia valintojaan kestävän 

kehityksen kannalta. Suositaan jakelu- ja myyntikanavia, jotka ovat profiloituneet myymään 

kestäviä matkailutuotteita. Panostetaan luontomatkailijoiden viipymän pidentämiseen 

matkailijoiden määrällisen kasvun sijaan. 
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Vastuu: Visit Finland, Metsähallitus, YM, MMM, TEM, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, 

alueorganisaatiot 

9. Kulttuurimatkailu 

Kulttuurimatkailun kasvu lisää myös taiteiden ja luovien alojen toimijoiden tuloja ja 

työllistymismahdollisuuksia. Suomen matkailun kohderyhmät eivät kuitenkaan miellä Suomea 

kulttuurisesti kiinnostavaksi matkakohteeksi. Suomen kulttuurisen tunnettuuden kasvattaminen 

vaatii pitkäjänteistä maabrändin ja yhtenäisen viestin rakentamista tiiviissä yhteistyössä kulttuurin 

vientiä tekevien tahojen ja matkailun välillä. Suomi pystyy erottautumaan perinteisten 

kulttuurimaiden tarjonnasta vahvalla kulttuurin ja luonnon yhteydellä, suomalaisten 

luontosuhteella. 

Vastuu: Visit Finland, OKM, TEM, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, alueorganisaatiot 

10. Luksusmatkailu 

Siinä missä luksus oli ennen harvojen saavutettavissa, on luksuksen asiakassegmentti nykyään 

laajempi ja nk. uusi, aineeton luksus istuu hyvin suomalaiseen matkailutarjontakenttään. Suomi on 

kuuluisa puhtaasta ilmastaan, turvallisuudestaan ja onnellisuudestaan. Luonnonilmiömme, 

ainutlaatuiset elämyksemme ja erityiset majoitusmuodot puhuttelevat sekä meille uutta 

kansainvälistä kohderyhmää, että uusia markkinoita. Tavoitteena on vahvistaa toimijaverkostoja 

koko maan kattaviksi, monipuolistaa kesäkauden palvelutarjoamaa ja kasvattaa Suomen 

tunnettuutta luksusmatkailukohteena.  

Vastuu: Visit Finland, TEM, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, alueorganisaatiot 

11. Terveys- ja hyvinvointimatkailu  

Suomella on erinomaiset edellytykset tarjota korkeatasoista terveydenhoitoa ja luonnosta 

ammentavia hyvinvointilomia. Suomen tunnettuuden kasvattaminen terveys- ja 

hyvinvointimatkailun kohdemaana edellyttää pitkäjänteistä maabrändin ja yhtenäisen viestin 

rakentamista. Myös teeman ympärille rakentuvan palveluekosysteemin ja selkeästi tuotteistettujen 

palvelupakettien kehittäminen sekä palveluketjun toimivuuden varmistaminen ovat olennainen osa 

suomalaisen terveys- ja hyvinvointimatkailun edistämistä. 

Vastuu: Visit Finland, TEM, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, alueorganisaatiot 

12. Koulutusmatkailu 

Suomen vahvasta koulutusbrändistä huolimatta koulutusmatkailun taloudellista potentiaalia ei ole 

vielä täysimittaisesti hyödynnetty. Tavoitteena on nostaa markkinoinnissa esille erityisesti 

suomalaisen koulutuksen erityispiirteitä kuten luonnossa tekeminen, leikkisä oppiminen ja 

yksilökeskeisyys sekä tunnistaa uusia osaamisalueita, esim. kestävä kehitys, kiertotalous ja englanti 

vieraana kielenä. Uusia koulutusmatkailutuotteita on syntynyt viime vuosina runsaasti ja onkin 

tärkeää luoda selkeät laatukriteerit koulutusmatkailutuotteille sekä kannustaa uusia toimijoita 

hyödyntämään tuotekehitys- ja kansainvälistymisvalmennuksia. 

Vastuu: Visit Finland, OKM, TEM, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, alueorganisaatiot 

13. Urheilumatkailu 

Suomen tunnettuutta urheilumatkailukohteena tulee kuitenkin lisätä markkinoinnin ja 

tuotekehityksen keinoin. Tiivis yhteistyö urheiluopistojen, hiihtokeskusten, lajiliittojen ja 

alueellisten matkailuorganisaatioiden kesken korostuu entisestään ja ammattimaisen harjoittelun 

rinnalle on mahdollista luoda vapaa-ajan matkustajia houkuttelevia palveluita. 

Urheilumatkailutuotteiden avulla voidaan kehittää matkailun ympärivuotisuutta monilla alueilla.  

Vastuu: Visit Finland, OKM, TEM, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, alueorganisaatiot 
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14. Ruokamatkailu 

Ruoka toimii yhä vahvemmin poikkileikkaavana sisältönä eri teemojen ja alueiden 

matkailutarjonnassa. Suomessa on mahdollisuuksia nostaa kiinnostusta nojautuen vahvasti 

puhtaasta luonnosta saatavaan ruokaan ja siihen perustuviin elämyksiin, suomalaista elämäntapaa 

kuvastaviin ruokakulttuurin erityispiirteisiin ja innovatiiviseen ja erilaiseen ravintolakulttuuriin. 

Kiinnostuksen nostamiseen tarvitaan vahvaa viestintää, uusien ruokamatkailutuotteiden 

tuotteistusta ja paketointia sekä toimijoiden yhteistyötä ja osaamisen lisäämistä. Tarvitaan myös 

ravintola-alan integroimista tiiviimmin tuotekehitykseen ja markkinointiin. Ruokaviennin ja 

ruokamatkailun yhteistyö tuottaa hyötyä molemmille osapuolille ja sen vahvistamista sekä 

aluetasolla että kohdemarkkinoilla tapahtuvassa toiminnassa on syytä jatkaa.  

Vastuu: Visit Finland, MMM, TEM, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, alueorganisaatiot 

15. Tapahtumat 

Suomea markkinoidaan ja Suomen imagoa vahvistetaan kansainvälisesti vakaana, luotettavana ja 

toimivana kohteena suurtapahtumille, kongresseille ja yritystapahtumille. Markkinoinnissa 

painotetaan Suomen vahvuuksia, joita ovat pitkä kokemus ja luotettava maine kansainvälisten 

tapahtumien järjestäjänä, erinomaiset liikenneyhteydet, palveluntuottajien ja infrastruktuurin sekä 

kohteiden monipuolisuus ja palvelun korkea laatu sekä turvallisuus. Business Events -toimialan 

taloudellinen vaikuttavuus on merkittävä. Kongressit tarjoavat mahdollisuuksia nopeaan 

tiedonjakamiseen, suomalaisen tieteen ja osaamisen esittelyyn ja markkinointiin sekä vientiin. 

Vastuu: Visit Finland, OKM, TEM, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, alueorganisaatiot 

16. Kiertomatkat 

Kiertomatkat on Suomeen suuntautuvan kesämatkailun kesän suosituin matkailumuoto. Suurin osa 

ulkomaalaisista matkailijoista tutustuu maahamme useampia kohteita kiertäen eli kiertomatkat 

muodostavat perustan kaikkien matkailualueiden kesätarjonnalle. Reittiehdotusten ja reittien 

varrella olevien palvelujen paketoiminen selkeäksi, myytäväksi kokonaisuudeksi sähköisiä kanavia 

hyväksikäyttäen ja eri teemojen (mm. kulttuuri, ruoka, hyvinvointi) hyödyntäminen 

kehittämistyössä on keskeinen osa kiertomatkailun edistämistä.   

Vastuu: Visit Finland, YM, MMM, OKM, TEM, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, 

alueorganisaatiot 

17. Perhematkailu 

Perhematkailu on yksi suosituimmista matkailumuodoista maailmalla. Perheystävälliset tuotteet, 

olivat ne sitten huvipuistoja tai lapsiperheille soveltuvia aktiviteetteja melonnasta ja vaeltamisesta 

lasketteluun muodostavat vetovoimaisen pohjan ympärivuotiselle matkailutarjonnalle. Tavoitteena 

on Suomen tunnettuuden kasvattaminen perhematkailukohteena myös naapurimaiden 

ulkopuolella, palvelupakettien monipuolistaminen ja muiden teemojen (mm. ruoka, aktiviteetit, 

kulttuuri) parempi huomioiminen palvelukokonaisuuksissa.  

Vastuu: Visit Finland, TEM, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, alueorganisaatiot 

18. Tunnistetaan uusia nousevia niche-teemoja, joihin liittyen rohkaistaan yritysverkostoja 

tekemään uusia avauksia ja kokeiluja  

Vastuu: Visit Finland, ministeriöt, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, alueorganisaatiot 
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2 Matkailualan digitalisointi  
 

Digitalisaation vaikutus matkailuyritysten liiketoimintaan kasvaa nopeasti. Matkailuala on historiansa 

suurimman haasteen ja toisaalta mahdollisuuden edessä globalisaatiokehityksen, digitaalisuuden ja sen 

tuoman globaalin alustatalouden myötä. Tämä antaa suomalaisille matkakohteille ja palveluille 

mahdollisuuden kilpailla aidosti lukuisten kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yritysten on entistä helpompi 

saada palvelunsa kansainvälisesti näkyväksi kohtuullisen helpoilla teknisillä ratkaisuilla. Muutos edellyttää 

suomalaisia matkailuyrityksiä uudistumaan sekä vahvistamaan osaamistaan ja ymmärrystään 

digitalisaatiosta. Toisaalta kilpailu kansainvälisistä asiakkaista kasvaa koko ajan, jolloin näkyvyyteen on 

panostettava merkittävästi nykyistä enemmän. Suomen matkailupalvelujen tarjonta on välttämätöntä saada 

koottua kansalliseksi tietovarannoksi (sis. online-inventaari), jota on helppo jakaa useissa myyntikanavissa ja 

joka tavoittaa matkailijat ja konvertoi kauppaa. Matkailupalveluita tarjoaville toimijoille tietovaranto myös 

helpottaa eri kanavien ja alustojen hallinta.  

Matkailupalvelujen digitaalinen ostettavuus ja löydettävyys eivät kuitenkaan yksinomaan riitä vaan 

digitaalisten ratkaisujen käyttöä myös matkailutuotteissa ja -palveluissa tulee kehittää. Myös yritysten 

sisäiseen tuotantoprosessiin ja tuotannonohjaukseen eri toimintojen välillä digitalisaatio voi tuoda 

merkittäviä parannuksia. Digitaalinen saavutettavuus edellyttää eri tahojen digiosaamisen kehittämistä, 

toimialan läsnäoloa verkossa ja palveluiden toimivuutta. Osana digitaalisten palveluiden kehittämistä tulee 

edistää tiedon avoimuutta ja paikkatiedon saatavuutta. Liikkumisen palveluista olevan datan lisäksi tarvitaan 

myös dataa matkailun palveluista. Matkailun kehittämisen ja markkinoinnin toimenpiteet suunnataan 

aiempaa useammin suoraan loppukuluttajalle ja kysyntäkehityksessä tulee huomioida siten myös muutos 

tarkoituksenmukaisten jakelukanavien valinnassa. Matkailun digitiekartta näyttää yhteisen tekemisen 

suunnan, erittelee eri toimijoiden roolit ja esittelee digikehittämisen toimenpiteet, joiden avulla suomalaisen 

matkailualan digitaalinen osaaminen ja palvelut nostetaan kilpailijamaiden rinnalle.  

2.1 Matkailutuotteiden ja -palveluiden digitalisointi ja digitaalisen matkailumarkkinoinnin 

terävöittäminen  

19. Perustetaan matkailupalvelujen kansallinen tietovaranto rajapintojen hyödynnettäväksi  

Vastuu: Visit Finland, Business Finland 

20. Tiivistetään suuralueellisen ja kansallisen tason markkinointiyhteistyötä yhtenäisempien 

viestien aikaansaamiseksi ja kokonaispanostuksen lisäämiseksi 

Vastuu: Visit Finland, alueorganisaatiot 

21. Lisätään digitaalisten ratkaisujen käyttöä matkailutuotteissa ja -palveluissa edistäen tietojen 

päivitettävyyttä, palvelun yhdenvertaisuutta eri kohderyhmille ja kustannustehokkuuden 

parantumista.  

Vastuu: Visit Finland, alueorganisaatiot, yritykset 

22. Kartoitetaan parhaat ratkaisut markkinoinnin ja myynnin edistämiseksi ja näin lisätään 

myyntiä, asiakasuskollisuutta ja markkinoinnin tehokkuutta uusia teknologiainnovaatioita ja 

prosesseja hyödyntämällä. Pilotoidaan sopivia malleja ja jalkautetaan parhaat ratkaisut. 

Vastuu: Visit Finland 
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23. Hyödynnetään uusia digitaalisuuden mukanaan tuomia markkinointiviestinnän ja elämysten 

tuotannon kanavia, esimerkiksi tekoäly, VR/AR 

Vastuu: Visit Finland, alueorganisaatiot 

24. Kehitetään luontomatkailun digitaalisia viestintäpalveluita Luontoon.fi ja Retkikartta.fi 

teknisesti ja sisällöllisesti 

Vastuu: Metsähallitus 

25. Analysoidaan säännöllisesti kansainväliset markkinavalinnat ja lähimarkkinoiden (Pohjoismaat, 

Itämeri) yhteismarkkinointimahdollisuudet 

Vastuu: Visit Finland  

2.2 Matkailualan digiosaamisen kehittäminen 

26. Tuetaan matkailuyritysten, alueorganisaatioiden ja DMO-toimijoiden osaamisen vahvistumista 

Digipilotista syntyneen toimintamallin mukaisesti levittämällä hyvät käytännöt kansalliseksi 

toimintatavaksi osana Visit Finlandin suuralueyhteistyön mallia 

Vastuu: Visit Finland, alueorganisaatiot, yritykset 

27. Käynnistetään matkailuyrityksille suunnattuja koulutuksia digiosaamisen vahvistamiseksi 

Vastuu: koulutusorganisaatiot, kehittämisyhtiöt 

28. Innostetaan ja osallistetaan matkailuyrityksiä traveltech-aloitteisiin, kunnianhimoisiin 

matkailupalvelujen API-toteutuksiin sekä hackathoneihin Suomessa ja kansainvälisesti. 

Jatketaan Digipilotti-toimintaa uusien inspiroimiseksi. 

Vastuu: Business Finland 

 

3 Matkailun kasvua tukeva saavutettavuus  
 

Hyvät liikenneyhteydet (lento-, tie-, raide- ja vesiyhteydet) ovat Suomen matkailulle välttämättömiä. 

Lentoliikennettä kehitetään viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyössä pitkäjännitteisellä suunnittelulla 

ja toimintaedellytyksiä parantamalla kestävästi ja kasvuhakuisesti. Yksityisauton käyttö kotimaanmatkoilla 

on yleistä, koska monet matkailukohteet ovat saavutettavissa sujuvasti vain omalla autolla. Lisäksi koulujen 

loma-aikojen ulkopuolella erityisesti keskusten ulkopuolisten matkailukohteiden saavutettavuus on julkisilla 

kulkuvälineillä heikko. Hoitoluokitusten merkitys on erityisen tärkeä talvimatkailukohteille.  

 

Suomen rataverkko ei ole kaikilta osiltaan ajanmukainen. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen johdosta 

sähköistetyn rautatieverkon merkitys matkailussa tulee korostumaan, samoin kuin henkilöliikenteen 

palvelujen kehittäminen. Saariston matkailullinen hyödyntäminen vaatii yhteyksien aiempaa parempaa 

toimivuutta. Kansallispuistojen sekä retkeily- ja kelkkareittien perustamisen ja ylläpidon rahoittaminen on 

tärkeää matkailuyritysten menestymiselle. Matkailullisesti tärkeät reitistöt tarvitsevat toimivaa 

infrastruktuuria ja opasteita. Saavutettavuuden keskeinen ulottuvuus on myös tietoyhteiskunnan tarpeisiin 

vastaavat kiinteät ja langattomat verkot, joita ilman digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ei voida 

hyödyntää.  

 

Liikenneyhteyksien toimivuus on osa matkaa ja samalla matkailijan kokemusta matkansa laadusta. 

Matkustaminen on houkuttelevaa, kun liikenne ja liikennemuotojen liityntäyhteydet toimivat sujuvasti. 
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Liikenne palveluna -toiminnan omaksumista tulee vahvistaa. Liikennesektorin lakiuudistus mahdollistaa 

liikennepalveluiden joustavamman tarjoamisen ja eri liikennemuotojen kokoamisen helpoksi matkaketjuksi. 

Tuloksena on lipun hankkimisen ja matkan suunnittelun helpottuminen matkustajalle. Matkailun 

huomioonottamista liikennepalvelujen kehittämisessä on vahvistettava. Matkailu tuo liikenteelle 

taloudellista hyötyä ja lisää kannattavuutta.  

 Saavutettavuuden kehittäminen matkailualan tarpeet huomioon ottaen 

29. Edistetään uusien, erityisesti suorien lentoyhteyksien saamista mm. yhteistyön ja markkinoinnin 

keinoin  

Vastuu: maakuntien liitot, kunnat, alueorganisaatiot, Finavia, Visit Finland 

30. Edistetään kilpailun mahdollisten rajoitteiden poistamista lentoliikennesopimusten ja sääntelyn 

avulla 

Vastuu: LVM, Liikenne- ja viestintävirasto, Finavia 

31. Kohdennetaan ja ajoitetaan teiden korjaus-ja hoitotoimenpiteet matkailuliikenteen sujuvuus ja 

turvallisuus varmistaen 

Vastuu: LVM, Väylävirasto, ELY-keskukset 

 

32. Huomioidaan raideliikennestrategiassa matkailun strategisen kehittämisen tarpeet ja 

matkakohteiden saavutettavuus raideliikenteessä 

Vastuu: LVM  

33. Parannetaan saariston saavutettavuutta kehittämällä yhteyksiä sekä järjestämällä saariston 

liikenne - ja kuljetuspalveluja kokonaisuutena huomioiden matkaketjut mm. aikataulutuksessa  

Vastuu: Väylävirasto, LVM, ELY-keskukset, kunnat 

34. Varmistetaan matkailullisesti tärkeiden reitistöjen ja niitä tukevan infrastruktuurin toimivuus ja 

reittien turvallinen opastus  

Vastuu: Metsähallitus, kunnat 

35. Varmistetaan koko Suomessa tarkoituksenmukaiset, kohtuuhintaiset, nykyajan ja tulevaisuuden 

tietoyhteiskunnan tarpeisiin (asukkaat, yritykset, matkailijat) vastaavat sekä kiinteät että 

langattomat verkot  

Vastuu: VM, LVM, kunnat, maakuntien liitot 

3.2  Liikenne palveluna -toiminnan omaksumisen vahvistaminen 

36. Seurataan Suomen liikennesektorin lakiuudistuksen toimivuutta ja soveltamista. Huolehditaan 

erityisesti siitä, että julkisen sektorin järjestämät liikennepalvelut voidaan helposti liittää osaksi 

matkaketjuja. 

Vastuu: LVM, Liikenne- ja viestintävirasto, ELY-keskukset, kunnat ja muut toimivaltaiset 

viranomaiset 

37. Tuetaan matkaketjukokeilujen vakiintumista pysyviksi toiminnoiksi kiinnittäen huomiota 

pilottien yleistämisen mahdollisuuksiin.  

Vastuu: LVM, Liikenne- ja viestintävirasto, ELY-keskukset, kunnat ja muut toimivaltaiset 

viranomaiset 
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38. Kootaan ja jaetaan parhaita käytänteitä liikenne palveluna -toteutuksista matkailussa.  

Vastuu: LVM, Liikenne- ja viestintävirasto, ELY-keskukset, kunnat ja muut toimivaltaiset 

viranomaiset 

 

4 Kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen 
 

Kestävän kasvun luominen matkailussa edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Matkailutoimijat 

ovat yhteistyössä onnistuneet kehittämään matkailualan potentiaalia sekä kääntämään kansainvälisen 

huomion uudeksi kasvuksi ja työpaikoiksi. Matkailualan kilpailukyvyn edistäminen erityisesti kansainvälisillä 

markkinoilla edellyttää matkailutoimijoiden tiivistä verkostoitumista. Visit Finlandin toteuttama 

toimintamalli neljän suuralueen yhteistyön ja kansainvälistymisen kehittämiseksi edistää tavoitetta. 

Aktiivinen osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön matkailupolitiikassa parhaiden käytäntöjen 

jakamiseksi tukee alan kestävyyden ja digitalisoinnin kehittämistä sekä kansainvälistymistä.  

Matkailun kasvun myötä tiedolla johtamisen merkitys on noussut. Matkailualan kehitystä tukevaan 

tutkimukseen ja ennakointiin tarvitaan vahvaa panostusta. Tiedolla johtaminen kytkee tutkimustiedon 

poliittiseen päätöksentekoon. 

Kilpailukykyinen toimintaympäristö ja kannattava yritystoiminta ovat koko Suomen etu. Matkailuyritysten 

kansainvälinen kilpailukyky on taloudellisesti heikko, mikä tuo haasteita erityisesti kotimaanmatkailun 

kehittämiseen. Suomen matkailullisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi kulutukseen kohdistuva verotus tulee 

pitää eurooppalaisittain kilpailukykyisellä tasolla.  

Matkailuyrittämistä koskeva lainsäädäntö on hyvin pirstaloitunut ja monitahoinen, koska alaa koskettavat eri 

hallinnonalojen säädökset ja toimenpiteet. Yhteistyön tiivistäminen esimerkiksi matkailun ja maankäytön 

osalta mahdollistaa tasapainoisen aluerakenteen vahvistamista.  

Jakamistalouden lisääntymisen myötä yksityishenkilöiden tarjoama majoitus ja muut palvelut ovat 

kasvamassa, ja ne vaikuttanut ammattimaisesti tarjottavan matkailun kysyntään. Jakamis- ja alustatalouden 

vaikutuksia matkailualalle seurataan aktiivisesti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin toimijoiden 

yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi. 

Kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää matkailuinvestointeihin panostamista ja ulkomaisten investointien 

houkuttelua. Matkailuinvestoinneilla lisätään Suomen kiinnostavuutta, parannetaan matkailupalvelujen 

tarjontaa ja infrastruktuuria. Lisäksi matkailuyritysten toimintaedellytyksiä voidaan parantaa edistämällä 

matkailualueiden infrastruktuuriin (esim. liikenneyhteydet, energiatehokkuus) tehtäviä investointeja, mikä 

ei vääristä yritysten välistä kilpailua.  

Useat Suomen matkailutoimialoista ovat ilmasto-olosuhteiden vuoksi sesonkiluontoisia. 

Kesämatkailupalveluja tarjoavien yritysten sesonki on lyhyt ja se ajoittuu osittain väärään aikaan. 

Eurooppalaisten parhaat lomakuukaudet ovat heinäkuu ja etenkin elokuu. Koulut alkavat Suomessa elokuun 

puolivälissä, jolloin käytännössä useat kesämatkailukohteet joutuvat sulkemaan ovensa. Ulkomaalaiset 

asiakkaat eivät yksin riitä siihen, että yritysten olisi kannattavaa toimia. Koulujen kesälomien siirrolla kaksi 

viikkoa eteenpäin on taloudellista vaikutusta alalle. Seuraavaksi keskustelussa tulisi syventää siirron 

vaikutuksia koulumaailmalle kansantaloudellisten vaikutusten rinnalla.  
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Matkailualalla, erityisesti ravitsemisalalla, haasteet osaavan työvoiman löytämisessä ovat nousseet yhä 

useamman matkailuyrityksen kasvun esteeksi. Rekrytointiongelmien taustalla vaikuttavat mm. 

työnhakijoiden osaamisvajeet, avointen työpaikkojen löytämisen vaikeus, kannustinloukkuongelmat, 

toimialan heikko kannattavuus ja huono imago työnantajana, epäsäännöllinen ja sesonkiluonteinen työ ja 

asumiseen liittyvät ongelmat. On keskeistä kehittää työmarkkinoiden dynamiikkaa, ammatillista ja alueellista 

liikkuvuutta ja osaavan matkailutyövoiman riittävää saantia oikeaan aikaan oikeassa paikassa. 

 Matkailualan tuloksellisen yhteistyön vahvistaminen  

39. Valmistellaan ja käynnistetään matkailun poikkihallinnollinen strateginen ohjelma  

Vastuu: TEM, ministeriöt 

40. Nostetaan Business Finlandille / Visit Finlandille matkailun edistämiseksi osoitettu rahoitus 

valtion ja matkailuyritysten yhteistyönä kilpailukykyiseksi kilpailijamaiden matkailun 

edistämisbudjettien kanssa. Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen edellyttää vastuullista 

resursointia.  

Vastuu: TEM, VM  

41. Asetetaan MiniMatka-työryhmä poikkihallinnolliseksi korkean tason työryhmäksi, jossa ovat 

edustettuna keskeiset sidosryhmät ml. edunvalvontaorganisaatiot. Työryhmän tehtävänä on 

laaja-alainen matkailun kehittäminen ja toimien yhteensovittaminen.  

Vastuu: TEM  

42. Toteutetaan Suomen markkinointia kansainvälisille markkinoille Visit Finlandin 

suuralueyhteistyömallilla. Suuralueita on neljä: Lappi, Järvi-Suomi, saaristo ja rannikko ja 

pääkaupunkiseutu.  

Vastuu: Visit Finland, alueorganisaatiot, yritykset, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot 

43. Osallistutaan aktiivisesti EU-, Pohjois- ja OECD-maiden sekä Itämeren, Barentsin ja arktisen 

alueen väliseen matkailuyhteistyöhön matkailustrategian tavoitteiden ja sisältöjen 

edistämiseksi  

Vastuu: ministeriöt, Visit Finland, maakuntien liitot, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot, 

alueorganisaatiot, yritykset 

44. Kannustetaan matkailualaa hyödyntämään kansainvälistymisessä Business Finlandin koko 

palvelutarjonta (verkostoituminen, rahoitus), jonka kehittämisessä huomioidaan matkailualan 

kansainvälistymisen tarpeet 

Vastuu: Business Finland, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot, yritykset 

45. Tehostetaan kansainvälistä matkailumarkkinointia lisäämällä Team Finland-yhteistyötä  

Vastuu: Business Finland, UM, TEM ja muut Team Finland -toimijat 

4.2 Tiedolla johtamiseen panostaminen 

 

46. Toteutetaan matkailutoimialan digitaalinen tiedolla johtamisen tietopalvelu (alusta, 

analytiikka, tiedon jakaminen) kansallisella tasolla 

Vastuu: TEM, Business Finland  
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47. Kehitetään matkailun määrällistä ja laadullista tilastointia, datan kokoamista sekä matkailun 

vaikutusten mittaamista ja seurantaa keskeisiin teemoihin liittyen  

Keskeisiä teemoja ovat matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen, ulkomaalaisten 

matkailijoiden haastattelututkimus rahankäytön ja matkustuskäyttäytymisen selvittämiseksi, 

matkailuinvestointien seuranta sekä Big Data -aineistojen (mm. matkapuhelinoperaattorien 

paikannustieto) hyödyntäminen matkailutilastoissa. Matkailun vaikuttavuuden mittaamista tulee 

kehittää ja kansainvälisiä mittausmalleja (esim. kestävyys matkailun satelliittitilinpidossa) soveltaa.  

Vastuu: TEM, Visit Finland, Tilastokeskus 

48. Kehitetään uusia ratkaisuja sovelletun tutkimustiedon siirtoon yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen sekä matkailualan osaamiskeskittymien, kehittäjäorganisaatioiden, 

matkailukeskusten ja muiden yritysten välillä  

Vastuu: koulutusorganisaatiot ja muut tutkimustiedon tuottajat 

 

4.3 Matkailun kasvua tukeva lainsäädäntö, maankäyttö sekä toimintakulttuuri  

49. Huomioidaan lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnissa erikokoiset matkailuyritykset ja 

näiden tasapuolinen kohtelu 

Vastuu: ministeriöt 

50. Kehitetään viranomaisvalvonnan koordinointia ja uusia toimintatapoja valmentavalla 

työotteella ”valvojasta valmentajaksi”   

Vastuu: kunnat, ELY, AVI, Tukes, Evira 

51. Alennetaan palveluelinkeinojen sähkövero asteittain samalle tasolle kuin teollisuuden 

sähkövero 

Vastuu: TEM, VM 

52. Kehitetään eri tasoilla tehtävää kaavoitusta ja muuta alueidenkäytön suunnittelua siten, että 

matkailuelinkeinon tarpeet tulevat huomioiduksi (mm. elinkeinojen yhteensovitus, prosessien 

sujuvoittaminen), vaikutetaan maakäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen  

Vastuu: YM, maakuntien liitot, ELY-keskukset, kunnat  

53. Selvitetään jakamis- ja alustatalouden vaikutuksia matkailualalle ja käynnistetään tulosten 

perusteella tarvittavia toimenpiteitä  

Vastuu: ministeriöt 

54. Jatketaan audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen myöntämistä  

Vastuu: TEM, Business Finland 

55. Edistetään investointeja matkailualalla; houkutellaan ulkomaisia investointeja, investoidaan 

majoituskapasiteetin lisäksi matkailutuotteiden sisältöön ja yritysten liiketoiminnan 

kehittämiseen  

Vastuu: Business Finland, ELY-keskukset 

56. Selvitetään koulujen kesälomien siirron yhteiskunnallisia vaikutuksia koulumaailmaan 

kansantalouden vaikuttavuuden rinnalla sekä käynnistetään tulosten perusteella tarvittavat 

toimenpiteet  

Vastuu: TEM, OKM 
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4.4 Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen  

57. Parannetaan alan imagoa ja houkuttelevuutta ympärivuotisen osaavan työvoiman 

turvaamiseksi hallinnonalojen yhteistyönä  

Vastuu: TEM, OKM, OPH, koulutusorganisaatiot, edunvalvontaorganisaatiot, TE-toimistot 

58. Edistetään kansainvälisen työvoiman rekrytointia ja työllistymistä matkailualalle kehittämällä 

ulkomaisen työvoiman rekrytointiprosesseja ja kannustamalla yrityksiä kansainvälisten osaajien 

rekrytointiin.  

Vastuu: TEM, Maahanmuuttovirasto, TE-toimistot 

59. Vahvistetaan ja monipuolistetaan joustavat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseksi tutkinto- 

ja osatutkintokoulutuksessa kaikilla koulutusasteilla, oppisopimuskoulutuksessa ja 

täydennyskoulutuksessa. Yritysten osaamistarpeisiin vastataan parhaiten lyhytkestoisilla, 

joustavilla ja työelämälähtöisillä koulutuksilla.  

Vastuu: OKM, OPH, TEM, koulutusorganisaatiot, TE-toimistot 
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Liite 1. Matkailun määritelmä ja matkailuklusterin kuvaus 
 

Matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja 

oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan vapaa-ajanvieton, liikematkan tai muussa 

tarkoituksessa. Matkailuksi luetaan myös mm. päiväkävijöiden koti- ja työpaikkakunnan ulkopuolelle 

suuntautuvat matkat. Matkailun keskeisimpiä toimialoja ovat majoitus- ja ravitsemispalvelut, 

henkilöliikennepalvelut, matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut, kulttuuripalvelut, kuten tapahtumat, 

museot, historialliset nähtävyydet, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta, ohjelmapalvelut, 

hiihtokeskusten ja huvi- ja teemapuistojen toiminta sekä kylpylät. 

 

Matkailuun suoraan liitännäisiä elinkeinoja ovat mm. kiinteistö- ja laitehuolto, turvallisuusala, 

päivittäistavarakauppa, erikoiskauppa, rakentamisen ja rakennuttamisen palvelut, ICT-palvelut, 

elintarvikkeiden tuotanto ja jalostus sekä jätehuolto. Matkailulla on vaikutusta myös normaaleihin kuntien 

perustehtäviin, kuten sairaanhoitoon, pelastustoimeen, rakennusvalvontaan, kaavoitukseen sekä kunnan 

tuottamiin yhdyskuntateknisiin palveluihin. Lisäksi matkailuelinkeino luo kysyntää muun muassa 

viestintäalalle ja toimistopalveluihin (esim. kirjanpito ja tilintarkastus). Matkailulla on vaikutusta myös maa- 

ja metsätalouden sivuelinkeinona. 

 

Suomen matkailuklusteriin kuuluvat toimialat  

 

Lähde: TEM 
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Matkailun laajan klusterin yritys-, liikevaihto- ja henkilöstöjakauma alatoimialoissa v. 2017. 

 

Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, Matkailun toimialaraportti 2019 

Liite 2. Matkailustrategian päivitysprosessi 
 

Lisätään myöhemmin 


