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1 Esitys:

Matkailun poikkihallinnollinen strateginen
ohjelma ”Kestävän matkailun SYKe 2020–2023”
Suomen matkailuteollisuuden (matkailuyritysten) kasvulle on vahvat edellytykset tulevaisuudessakin. Suomi on kiinnostava matkakohde, ja Suomen matkailualalla (yritykset ja
sidosryhmät) on osaamista kehittää kiinnostusta vastaavaa tarjontaa myös proaktiivisesti.
Tavoitteena on edistää hallitusti kasvavaa kannattavaa matkailuyritystoimintaa toimimalla vastuullisesti ja sosiaalisesti, kulttuurisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti. Kasvun aikaansaamiseksi vaaditaan pitkäjänteistä ja innovatiivista
yhteistyötä eri sektorien ja toimijoiden kesken sekä poikkihallinnollisesti. Matkailupolitiikan
koordinaatiosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, vastuuministerinä elinkeinoministeri.
MiniMatka-työryhmän näkemyksen mukaan seuraavalla hallituskaudella tulee toteuttaa
matkailun poikkihallinnollinen strateginen ohjelma, jolla on oma budjetti. ”Kestävän
matkailun SYKe 2020–2023” -ohjelman kehitysteemoja ovat kestävyys, saavutettavuus
(S), ympärivuotisuus (Y), kilpailukyky (K) ja digitalisaatio (e). Toimenpiteet tulee keskittää
erityisesti kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseen sekä digitalisaation mukanaan
tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien ratkaisemiseen. Panostamalla vahvasti näihin teemoihin mahdollistetaan Suomen matkailualan menestyminen pitkällä aikajaksolla. ”Kestävän
matkailun SYKe” huomioi sekä kotimaan että kansainvälisen matkailun kasvun tarpeet ja toimintaedellytykset. Erityinen kasvupotentiaali on kansainvälisen matkailun puolella, ja tämän
vuoksi keskeistä on resurssien lisääminen matkailun edistämiseen osana Business Finlandin /
Visit Finlandin toimintaa.
Ohjelma mahdollistaa nyt ennakoitavissa olevan kasvun realisoitumisen ja Matkailu 4.0
-ohjelman aloittaman työn jatkumisen sekä uudet avaukset. Seuraavalla hallituskaudella realisoituu myös Matkailu 4.0 -ohjelman toimenpiteillä tuettu kasvu.
Yhteistyöllä ja lisäresursseilla pystymme aiempaa vahvemmin:

• lisäämään työllisyyttä sekä matkailutuloa
• lisäämään ulkomaisten ja kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrää ja tasapainottamaan matkustustasetta
• vahvistamaan matkailualan vastuullista toimintaa ja kestäviä toimintatapoja
• vahvistamaan matkailuyritysten digiosaamista, ja siten varmistamaan digitalisaation mahdollistaman lisäarvon matkailulle
• kehittämään fyysistä ja digitaalista saavutettavuutta sekä Suomeen että Suomessa
• vahvistamaan alhaisen kysynnän sesonkeja ja tasaamaan sesonkeja
• kehittämään toimintaympäristön ennakoitavuutta ja sujuvuutta.
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Kehitysteemat
KESTÄVYYS

Matkailijoiden valveutuneisuus kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta sekä kansainväliset (YK:n Agenda 2030), EU:n ja Suomen kestävän kehityksen ohjelmat sekä ilmastoraportit
edellyttävät Suomen matkailualalta ympäristöllisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten vaikutusten huomioonottamista. Matkailu tuo Suomeen kasvua, mutta kasvu myös asettaa
kulttuurin, ympäristön ja paikallisen elämäntavan kantokyvyn koetukselle. Matkailualalla
tulee olla riittävästi osaamista ja resursseja toimia vastuullisesti luontoa, kulttuuria ja
kulttuuriympäristöä vahingoittamatta sekä paikallista kulttuuria että paikallisten hyvinvointia edistäen. Toiminnan vaikutuksia tulee myös mitata aiempaa selkeämmin. Kestävyyttä
lisää osaltaan matkailualan sesonkiluonteisuuden pienentäminen ja osaavan työvoiman
ympärivuotinen työllistäminen. Kestävyyttä edistää myös monipuolisten matkailukohteiden
edistäminen eri puolilla Suomea.
Esimerkkejä poikkihallinnollisista toimenpiteistä:

• Seurataan matkailun aluetaloudellisten vaikutusten kehittymistä.
• Kehitetään matkailun kestävyyden mittaamista ja seurantaa kansallisella ja alueellisella
tasolla.
• Jatketaan Arktinen kestävä matkailudestinaatio -ohjelman toteuttamista: vahvistetaan suomalaisten matkailuyritysten, ulkomaisten matkanjärjestäjien ja matkailijoiden
vastuullista toimintaa.
• Vakiinnutetaan Sustainable Finland -merkin asema matkailuyrityksissä.
• Edistetään matkailutyöntekijöiden hyvinvointia.
• Tuetaan ilmastopolitiikan (esim. energiatehokkuus, uusiutuvan energian käyttö, kiertotalous, jätehuolto) toimeenpanoa matkailualalla.
• Kehitetään kotimaanmatkailun kasvun mahdollisuuksia.
• Hyödynnetään vähähiilisyyden lisäämisessä rakennerahastoja.
• Edistetään kestävyyden huomiointia Suomeen suuntautuvissa ja Suomessa toteutuvissa liikkumisratkaisuissa ja liikkumisen liiketoimintamalleissa.
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SAAVUTETTAVUUS

Fyysinen saavutettavuus edellyttää asukkaiden, yritysten ja asiakkaiden tarpeita vastaavaa
liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuuria koko maassa. Huomiota tulee kohdistaa niin isojen
kuin pienten yritysten saavutettavuuteen. Hyvät liikenneyhteydet (lento-, raide-, tie- ja
vesiyhteydet) ovat Suomen matkailulle välttämättömiä. Matkailun huomioonottamista liikennepalvelujen kehittämisessä on vahvistettava. Matkailu tuo liikenteelle taloudellista hyötyä ja
lisää kannattavuutta.
Saavutettavuuden parantaminen edellyttää eri liikennemuotojen välistä yhteistyötä ja
lakiuudistusten tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä, jotta voidaan edistää matkaketjujen muodostamista sekä matkaan liittyvien lippujen ja matkustusoikeuksien hankintaa
yhdeltä luukulta. Matkaketjuja Suomessa sekä eri valtioiden välillä tulisi edistää, jotta tulevaisuudessa esimerkiksi matkojen maksaminen olisi mahdollista yhdellä matkalipulla, vaikka
matkat yltäisivät eri valtioiden rajojen yli.
Sekä fyysinen että digitaalinen saavutettavuus ovat keskeinen lähtökohta toimivien matkaketjujen rakentamiseksi.
Esimerkkejä poikkihallinnollisista toimenpiteistä:

• Varmistetaan Suomen saavutettavuus kattavan lentokenttäverkoston ja kotimaan ja
ulkomaan toimivien lentoyhteyksien avulla.
• Kehitetään raideliikenteen roolia Suomessa ja rajat ylittävässä (esim. Venäjä, Ruotsi)
matkailussa.
• Edistetään ei-motorisoitujen liikkumisratkaisujen (mm. kävely, pyöräily) hyödyntämistä
osana sujuvia matkaketjuja.
• Edistetään digitaalisten liikkuminen palveluna (MaaS) -kokonaisuuksien luomista.
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YMPÄRIVUOTISUUS

Matkailun sesonkiluonteisuus on edelleen voimakasta. Ympärivuotisuutta vahvistamalla
voidaan mm. lisätä matkailun kestävyyttä ja resilienssiä, pysyviä ja kokoaikaisia työpaikkoja
sekä nostaa käyttöastetta. Kausivaihtelua voidaan pienentää kehittämällä matkailun asiakkuuksia (uudet markkina-alueet ja segmentit), tuotetarjontaa ja palvelurakenteita sekä
matkailun ja muiden alojen rajapinnassa tapahtuvan innovaatiotoimintaa. Taustalla tarvitaan osaamisen lisäämistä (esim. digi), yhteistyötä, tutkimusta ja tuotekehitystä. Palvelutason
säilyttäminen ympäri vuoden on keskeistä. Suomen vahvuudet tehdään asiakkaille näkyviksi
markkinoinnin keinoin ostopolun eri vaiheissa.
Lisääntynyt matkailu näkyy erityisesti matkojen määrän kasvuna. Ihmiset tekevät päälomakausien (kesä- ja talvilomat) välissä useita lyhyempiä lomamatkoja vuoden kuluessa. Suosittu
muoto lyhytlomille ovat kaupunkilomat, joiden toteuttaminen on usein helppoa. Suomessa
tulisi tukea myös tätä mahdollisuutta vahvistamalla kaupunkikohteiden näkyvyyttä maailmalla sekä niiden välistä yhteistyötä matkailun kehittämisessä. Kasvavan matkailun globaali
kohderyhmä on usein hyvin kulttuuritietoinen.
Esimerkkejä poikkihallinnollisista toimenpiteistä:

Ympärivuotisuutta vahvistetaan kehittämällä mm.:
• Luontomatkailua (mm. palveluiden ja infran kehittäminen, tiedon popularisointi)
• Hyvinvointimatkailua (mm. uusien teknologioiden hyödyntäminen AR/VR)
• Terveysmatkailua (mm. tiiviimpi verkostoituminen)
• Liikuntamatkailua (mm. uudentyyppiset reitit ja opastukset)
• Ruokamatkailua (mm. satokausiajattelun hyödyntäminen)
• Kulttuurimatkailua (mm. imagon kehittäminen, markkinointi (uudet tuotteet, paketoidut kokonaisuudet sekä kulttuuritarjonnan tunnettuuden lisääminen), liiketoimintamallien kehittäminen)
• Koulutusmatkailua
• Luksusmatkailua
• Tapahtuma-, kokous- ja kongressimatkailua (mm. kv. urheilutapahtumat)
• Virtuaalimatkailua (mm. luovan talouden, elämyksellisyyden ja pelillisyyden hyödyntäminen)
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KILPAILUKYKY

Matkailutoimijat ovat yhteistyössä onnistuneet kehittämään matkailuteollisuuden potentiaalia sekä
kääntämään kansainvälisen huomion uudeksi kasvuksi ja työpaikoiksi. Kansainvälinen matkailija
kiinnostuu ensin maasta tai laajemmasta maantieteellisestä alueesta (kuten Pohjoismaat) ja sen
jälkeen alueesta, kaupungista tai kohteesta ja viimein yksittäisestä yrityksestä. Matkailuteollisuuden
kilpailukyvyn edistäminen erityisesti kansainvälisillä markkinoilla edellyttää matkailutoimijoiden
tiivistä verkostoitumista. Business Finlandin / Visit Finlandin toteuttama toimintamalli neljän
suuralueen yhteistyön ja kansainvälistymisen kehittämiseksi edistää tavoitetta. Suuralueet ovat eri
tilanteissa, ja niitä tulee kehittää omien tarpeiden ja lähtökohtien mukaisesti, jotta alueiden kilpailukyky kehittyy Suomen kilpailukyvyn rinnalla. Suuralueiden kehittämistä on tärkeää koordinoida
valtakunnallisesti yhtenäisen Suomi-kuvan vahvistamiseksi kilpailluilla globaaleilla markkinoilla.
Suomen matkailun kilpailukyky perustuu vahvasti luontoperusteisiin vetovoimatekijöihin ja
imagoon. Luontomatkailuun liittyvän Suomi-kuvan kannalta on ratkaisevaa, että kansallispuistojen ja retkeilyalueiden sekä historiallisten arvokohteiden matkailua tukevat palvelut
ovat kunnossa. Niiden ylläpidon rahoitus on saatava riittävälle tasolle, muutoin palvelujen
heikkenevä laatu heijastuu suoraan matkailun edellytyksiin ja matkailumarkkinoinnin luoma
mielikuva ei vastaa todellisuutta.
Kilpailukykyinen toimintaympäristö ja kannattava yritystoiminta ovat koko Suomen etu.
Matkailuteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky on taloudellisesti heikko, mikä tuo haasteita erityisesti kotimaanmatkailun kehittämiseen. Kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää
osaavan työvoiman saatavuuden varmistamista ja vahvaa panostusta matkailualan kehitystä
tukevaan tutkimukseen ja ennakointiin. Matkailun toimintaympäristön turvallisuus on yksi
vahvuus kansainvälisen matkailun kehittämisessä, tästä tulee pitää huolta jatkossakin.
Esimerkkejä poikkihallinnollisista toimenpiteistä:
• Nostetaan Business Finlandille / Visit Finlandille kohdennetun matkailun edistämiseen
osoitettu rahoitus valtion ja matkailuyritysten yhteistyönä kilpailukykyiseksi kilpailijamaiden matkailun edistämisbudjettien kanssa .
• Edistetään matkailun työvoimahaasteiden ratkaisemista osaamisen, kohtaannon ja työllisten määrän osalta. Hyödynnetään Matkailudiilissä toteutettujen pilottien kokemuksia.
• Kehitetään tiedolla johtamisen mahdollisuuksia matkailualla, kehittämällä esimerkiksi
matkailutilastointia, erityisesti Matkailu 4.0 -ohjelmassa aloitetun matkailun ennakointimallin osalta.
• Jatketaan kotimaisten ja kansainvälisten investointien houkuttelua ja sen avulla uusien
matkailukonseptien houkuttelua.
• Varmistetaan kaikenkokoisille matkailuyrityksille soveltuvien rahoitusratkaisujen tarjonta toiminnan kehittämiseen ja materiaalisten investointien toteuttamiseen.
• Jatketaan koulujen kesälomien siirron edistämistä koskevaa keskustelua ja selvitystyötä.
• Huolehditaan Metsähallituksen kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja muiden matkailullisesti tärkeiden kohteiden palveluiden ja rakenteiden uudistumisesta ja kehittämisen
riittävästä rahoituksesta.
• Edistetään toimivaa turvallisuuskulttuuria koko palveluketjussa.
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DIGITAALISUUS

Matkailuteollisuus 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. Muutos edellyttää suomalaisia matkailuyrityksiä uudistumaan sekä vahvistamaan osaamistaan ja ymmärrystään digitalisaatiosta. 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. Huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään.
Digitalisaation kehittämiseen tarvitaan poikkihallinnollista lähestymistapaa sekä rahoitusta. Matkailu 4.0 -ohjelman rahoituksella on luotu yhteinen matkailun digitiekartta, joka
näyttää yhteisen tekemisen suunnan, erittelee eri toimijoiden roolit ja esittelee digikehittämisen toimenpiteet, joiden avulla suomalaisen matkailuteollisuuden digitaalinen osaaminen ja
palvelut nostetaan kilpailijamaiden rinnalle.
Esimerkkejä poikkihallinnollisista toimenpiteistä:
• Resursoidaan Suomen matkailun digitiekartan toimeenpano, joka edellyttää mm.
yhteistyötä ja kumppanuuksia, osaamisen ja ymmärryksen kehittämistä sekä alustoja,
sovelluksia ja teknisiä ratkaisuja.
• Lisätään matkailupalveluja koskevaa dataa ja avoimia rajapintoja matkailuyritysten
liiketoiminnan (tuotteet ja digitaaliset palvelut) kehittämiseksi ja palveluiden ostettavuuden edistämiseksi.
• Edistetään digitaalisten liikkuminen palveluna (MaaS) -kokonaisuuksien luomista sekä
matkailupalvelujen ohjelmointirajapintojen (API) hyödyntämistä.
• Edistetään avoimen datan saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti.
• Varmistetaan koko Suomessa toimintavarmojen ja laadukkaiden langattomien sekä
kiinteiden verkkoyhteyksien saatavuus, mikä mahdollistaa asumisen, matkailun, työskentelyn ja yrittämisen eri puolella Suomea.

9

Kuva: Visit Finland

10

2 Tausta:

Suomen matkailuteollisuus tuo suomalaisille
työtä ja hyvinvointia
Suomen matkailun tiekartassa 2015–2025 ”Yhdessä enemmän – kasvua ja uudistumista
Suomen matkailuun” on asetettu visioksi luoda ”Suomesta Pohjois-Euroopan ykkösmatkailukohde”. Missioksi on määritetty, että ”ala tuo vaurautta ja hyvinvointia ja työllistää koko
Suomessa”.
Matkailutulo on ollut useamman vuoden noin 14 miljardia euroa (v. 2016 13,8 mrd.€), ja sillä
on mahdollisuuksia kasvaa jopa 20 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Matkailuvienti
(kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot) oli vuonna 2017 arviolta 4,4 mrd.
euroa eli noin neljännes matkailun kokonaiskysynnästä. Matkailu on ainoa viennin ala, jonka
kulutus tapahtuu Suomessa, ja joka maksaa toiminnastaan arvonlisäveroa Suomeen. Matkailun
osuus BKT:stä on noin 2,5 prosenttia, mutta potentiaalia on suurempaan osuuteen.
Suomen noin 29 000 matkailuyritystä (pääosin mikroyrityksiä, yli puolella yrityksistä vuosittainen liikevaihto on alle 100 000 euroa) työllistää 5,5 % Suomen työllisistä (140 000
henkilöä). Suuri osa työvoimasta on nuoria; alle 26-vuotiaiden työntekijöiden osuus on 30 %.
Lukuun ei sisälly vuokratyötä, jonka osuudeksi on jo hotelli- ja ravintola-alalla arvioitu noin
6 000 henkilötyövuotta eli 8 % hotelli- ja ravintola-alan työllisyydestä. Myös alueellisesti
tarkasteltuna vuokratyövoiman osuus saattaa olla suuri, mm. pääosa Lapin kausityövoimasta
on vuokratyövoimaa. Matkailu tulee pysymään työvoimavaltaisena ja vuonna 2025 sen arvioidaan työllistävän jo 180 000 henkilöä.
Matkailuteollisuudella on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia: OECD:n arvion mukaan yksi
matkailueuro tuo arviolta 56 senttiä lisäarvoa muille toimialoille. Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset lisäävät alueiden elinvoimaa eri puolilla maata. Matkailulla eri muodoissaan
on merkittävä rooli monilla maaseutu- ja saaristoalueilla, joiden taloudellista ja sosiaalista
elinvoimaisuutta matkailu lisää. Myös kaupungit ovat tulleet vahvasti mukaan matkailun
kehittämisen kenttään, ja erityisesti kaupunkien läheisyydessä olevien viheralueiden, kuten
esim. kansallispuistojen ja kaupunkipuistojen, matkailullinen merkitys kasvaa selvästi.
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Suomen matkailuteollisuus on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt nopeasti.
Suomeen suuntautuvan kansainvälisen matkailun suhteellinen kasvu oli poikkeuksellista
muihin Pohjoismaihin nähden vuoden 2017 aikana. Pitkällä aikajaksolla kasvu muissa
Pohjoismaissa on kovempaa. Vuonna 2017 kansainvälisiä matkailijoita yöpyi Suomen majoitusliikkeissä noin 17 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2018 ulkomaiset
yöpymiset kasvoivat ennakkotietojen mukaan 1,3 prosenttia vaikuttavaan 6,8 miljoonaan. Suomen matkailuteollisuus on kyennyt ylläpitämään vuoden 2017 tasosiirtymän, mikä
osoittaa, että aikaansaatu kasvu on rakenteellista. Vuosittainen kasvutavoite on 5 prosenttia,
Matkailu 4.0 -ohjelman myötä jopa 10 prosenttia tulevaisuudessa. Vuonna 2017 Suomella oli
0,45 prosentin osuus Euroopan matkailusta ja 0,23 prosentin osuus maailman matkailusta
kansainvälisten saapumisten osalta.
Vuonna 2017 kotimaanmatkailu kasvoi 4 prosenttia, mikä on enemmän mitä vuosittainen
kotimaan yöpymisten kasvutavoite (2 %). Ennakkotietojen mukaan vuonna 2018 kotimaanmatkailu kasvoi 1,3 prosenttia nostaen kotimaisten yöpymisten lukumäärään uuteen
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ennätykseen (15,4 milj. rekisteröityä yöpymistä).

12

3 Lisätietoja
Sanna Kyyrä
MiniMatka-työryhmän puheenjohtaja
johtava asiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö
Puh. 050 358 9497
Email: sanna.kyyra@tem.fi
MiniMatka on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima matkailun poikkihallinnollinen
asiantuntijatyöryhmä. MiniMatkan tavoitteena on lisätä hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja
tiedonvaihtoa. Työryhmä valmistelee yhdessä muun muassa esityksiä hallitusohjelmaan matkailua koskeviksi linjauksiksi ja kansallisten strategioiden matkailulinjaukset sekä toimii yhtenä
Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan 2015–2025 toimeenpanijana. MiniMatka
on toiminut aktiivisesti lähes 20 vuotta ja työryhmä kokoontuu useita kertoja vuodessa.
MiniMatkan 21 jäsentä edustavat seuraavia organisaatioita:
• Business Finland
• Liikenne- ja viestintäministeriö
• Maa- ja metsätalousministeriö
• Metsähallitus
• Opetushallitus
• Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Ruokavirasto
• Työ- ja elinkeinoministeriö
• Ulkoministeriö
• Ympäristöministeriö
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