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Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa
1

Johdanto
Tämä selvitys on osa Lapin matkailuelinkeinon liiton Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa -hanketta. Hankkeen yksi kokonaisuus on maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa, jonka tehtävänä on laatia selvitys matkailuelinkeinoa koskevista
maankäyttöoikeudellisista, maastoliikenneoikeudellisista, vesioikeudellisista, kaavoitusoikeudellisista ja ympäristöoikeudellisista kysymyksistä ja niihin liittyvistä
haasteista.
Lapin matkailu perustuu suurelta osin luontoon ja luonnossa liikkumiseen. Useat
matkailuyritykset toimivat luonnossa, usein jopa vuokramaalla. Maanomistussuhteiden muuttuessa ja ohjelmapalvelujen kehittyessä kohdataan usein yllättäviä juridisia ongelmia itse kunkin toimijan oikeuksista. Hankkeen tavoitteena on tehdä
selvitys ja lisätä matkailuyrittäjien tietämystä maankäyttöön ja siihen liittyvään
rakentamiseen liittyvissä asioissa. Selvityksen pohjalta laaditaan myös yhteisiä
pelisääntöjä ja suosituksia niin, että riitatilanteet vähenevät. Hankkeen tavoitteena on lisäksi Lapin maakunnassa toimivien matkailuyrittäjien oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärryksen ja oikeudellisen osaamisen lisääminen alueiden käyttöön
liittyvissä kysymyksissä.
Lapin matkailuyrityksille tehtiin vuoden 2015 lopulla kartoitus, joissa selvitettiin
keskeisiä tietotarpeita. Kartoituksen perusteella selvityskokonaisuus muodostuu
seuraavista osa-alueista.
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2

Selvityksen tausta ja tavoitteet
Tämä selvitys vastaa selvityskokonaisuuteen 2, jossa tarkastellaan matkailuinvestointien ja toiminnan vaikutuksia verotuloihin ja työllisyyteen sekä tuodaan ilmi
matkailun merkitystä aluetaloudessa.
Tavoitteena tässä selvityksessä on:


tuoda esiin matkailun merkitystä toimialan tunnuslukujen valossa,



tuoda esiin matkailutoiminnan vaikutusmekanismit talouteen ja työllisyyteen investointien rakentamis- ja toimintavaiheessa,



analysoida esimerkein matkailuinvestoinnin ja matkailutoiminnan vaikutusta työllisyyteen ja vertotuloihin



verrata matkailutoiminnan merkittävyyttä suhteessa muihin toimialoihin

Tuloksia voidaan hyödyntää suuntaa-antavasti perusteltaessa matkailutoiminnan
vaikuttavuutta yleisellä tasolla.
3

Matkailun merkitys

3.1 Globaali merkitys
Viime vuosikymmenten aikana matkailu on kasvanut ja muodostanut tärkeän teollisuuden alan koko maailmassa. Globaalisti tarkasteltuna matkailun liiketoiminnan volyymi vastaa ja jopa ylittää öljyn viennin, elintarvikkeet ja autoteollisuuden. Matkailusta on muodostunut yksi kansainvälisen kaupan ”avainpelaaja” ja se
on myös yksi tärkeimmistä tulonlähteistä kehittyneille maille. Matkailu on luonut
talous- ja työllisyyshyötyjä myös monille muille toimialoille kerrannaisvaikutustensa kautta - rakentamisesta maatalouteen, kaupan palveluihin tai televiestintään.
Viimeisin kehitys ja ennusteet:


Kansainväliset matkailijoiden saapumiset kasvoivat 4,3 % vuonna 2014
yhteensä 1.133 miljardiin



Vuonna 2014 kansainvälinen matkailun vienti generoi yhteensä 1,5 biljoonaa dollaria



Maailman matkailujärjestö UNWTO ennustaa kasvun jatkuneen myös
vuonna 2015 (3-4 %)

(Lähde: www.unwto.fi)
Kansainvälinen matkailu (matkustaminen ja matkailuliikenne) on 30 % maailman
matkailun palveluiden viennistä ja 6 % kaikkien hyödykkeiden ja palveluiden
viennistä. Maailman bruttokansantuotteesta matkailun osuus on 10 % (suora, välillinen, johdettu) ja joka 11. työpaikka on matkailun luoma. Vuoteen 2030 mennessä kansainvälisten matkailijasaapumisten odotetaan kasvavan 3,3 prosentin
vuosivauhtia. (Lähde: UNWTO Tourism Highlights 2015.)
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3.2 Kansallinen merkitys
Matkailu on Suomessa kasvava vientiala ja merkittävä työllistäjä. Matkailu on yksi
niistä harvoista toimialoista, joka on jatkanut kasvuaan yleisestä taloudellisesta
tilanteesta huolimatta.
Muutamia keskeisiä faktoja:


Yksi (1) matkailueuro tuo 56 senttiä muille toimialoille.



Matkailutoimialat muodostavat 2,5 % Suomen BKT:stä, joka on:
o

Kaksi kertaa enemmän kuin maa- ja metsätalous

o

Puolitoista kertaa enemmän kuin elintarviketeollisuus



19,8 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä Suomessa, joista 14,3 miljoonaa
kotimaisia ja 5,5 miljoonaa ulkomaisia yöpymisiä



Matkailun kokonaiskysyntä vuonna 2014 oli yhteensä 14,2 mrd. €, joka sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaisten osuus matkailun kulutuksesta oli noin 28 prosenttia eli
4,03 miljardia euroa.



Matkailu työllisti vuonna 2014 yhteensä 140 000 työntekijää



28 900 yritystä



o

Yli 3000 uutta yritystä vuosina 2007–2013

o

Uusia yrityksiä syntyy eniten ohjelmapalveluihin

o

Matkailualat työllistävät myös muiden alojen osaajia

o

Matkailuelinkeinon merkitys korostuu syrjäisillä alueilla

Pääomasijoitukset 1,2 miljardia euroa
o





Satojen miljoonien eurojen investoinnit hotelleihin 2013–2015

Vientiin rinnastettava matkailutulo on 2014 yhteensä 4,03 mrd. €
o

Kaksinkertaistunut 2000-luvulla

o

Yli kaksi kertaa suurempi kuin terveysteknologian vienti

o

Suurempi kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä

Matkailu kasvaa neljän prosentin vuosivauhtia

(Lähde: TEM, Matkailun infograafi 2015)
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Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan matkailu- ja ravintola-alaan
kannattaa panostaa, koska ala on erittäin työvoimavaltainen. Kysynnän lisäys
alalla synnyttää Suomeen keskimäärin enemmän työpaikkoja kuin muilla toimialoilla. Toimialan työpaikat ja verotulot pysyvät Suomessa ja eivät ”vuoda” missään olosuhteissa ulkomaille. Alan yritykset maksavat käytännössä kaikki veronsa
Suomeen. Verojen osuus toimialan palvelujen hinnasta on suuri. Ala tuo valtiolle
ja kunnille yli 5 miljardia euroa verotuloja. MARA:n hallitusohjelmatavoitteiden
mukaan alan kehittymiseksi tarvitaan seuraavia toimenpiteitä:


Veroja on alennettava



Vähemmän sääntelyä ja valvonta riskin mukaan



Suomi saavutettavaksi



Suomi tunnetuksi



Matkailulle strateginen ohjelma



Matkailukeskusten toimintaedellytykset turvattava

(Lähde: Työtä ja hyvinvointia. MARAN hallitusohjelmatavoitteet 2015)
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Kokonaisuudessaan matkailuklusteri on liikevaihdoltaan siis lähes 17,1 miljardin
euron kokonaisuus, joka työllistää lähes 117 000 työntekijää yli 28 000 yrityksessä Suomessa. Perinteisesti laaja matkailuklusteri sisältää majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä ohjelmatoiminnan lisäksi henkilöliikenteen toimialoja, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa. Matkailun ydinklusterin (majoitus-, ravitsemus- ja
ohjelmapalvelutoiminta) osalta liikevaihto on 9,1 miljardia euroa ja työllistävyys
lähes 76 000 henkilöä.
Taulukko 1. Matkailun koko yritysklusterin toiminnan laajuus Suomessa v. 2014
(ennuste). (Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus)
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Matkailun laajan klusterin liikevaihto onkin ollut varsin nousujohteista. Vuodesta
2005 kasvu on ollut tasaista. Vuoden 2008–2009 luvuissa näkyy taantuman vaikutus, ja samoin vuonna 2014 pieni notkahdus on näkyvissä seuraavassa kuviossa.

Kuva 1. Matkailun laajan klusterin liikevaihdon kehitys 2005-2015. (Lähde: Tilastokeskus, Toimiala Online).
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3.3 Matkailun merkitys Lapissa
Matkailu on merkittävä toimiala Lapissa, sillä se työllistää väestöä myös alue‐ ja
kuntakeskusten ulkopuolella, auttaa ylläpitämään liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta, sekä tuo positiivista elinvoimaa maaseudulle. Matkailukeskukset ovat tärkeitä palvelukeskittymiä myös paikallisen väestön tarpeisiin. Kansainvälisyys on
luontainen osa Lapin matkailua ja se heijastuu myönteisesti myös muuhun aluetalouteen.
Muutamia keskeisiä faktoja:


2,36 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä Lapissa, joista 1,33 miljoonaa kotimaisia ja 1,03 miljoonaa ulkomaisia yöpymisiä



Lapin matkailu työllistää 4343 henkilötyövuotta + vuokratyövoiman osuus
vuositasolla





o

3,6 kertainen Lapin kaivostoiminnan ja louhinnan työllisyyteen
(2013)

o

80 % Lapin kauppa-alan työllistävyydestä

o

Matkailu työllistää erityisesti nuoria

Matkailun ydinklusterin liikevaihto 471 miljoonaa euroa
o

Lähes kaksi kertaa Lapin kaivosteollisuuden liikevaihto 2013

o

Lapin vuotuisen matkailutulon arvioidaan olevan noin 632 M€
(2013)

o

Matkailun osuus yritysten liikevaihdosta Kolarissa 48 %, Enontekiöllä 47 % ja Pelkosenniemellä 46 %

1600 matkailualoilla toimivaa yritystä
o

Uusia yrityksiä syntyy eniten ohjelmapalveluihin

o

Suurin osa yrityksistä työllistää alle 10 henkilöä

o

Matkailuelinkeinon paikallinen merkitys talouteen ja työllisyyteen
korostuu erityisesti syrjäisillä alueilla sijaitsevissa matkakohteissa,
joissa palvelutarjonta hyödyttää myös paikallisia

o

Matkailun imussa syntyy yrityksiä ja työpaikkoja myös muille toimialoille

(Lähde: Lapin liitto. 10 faktaa Lapin matkailusta 2015, TEM. Toimiala Online)
Kokonaisuudessaan matkailuklusteri on liikevaihdoltaan Lapissa siis lähes 600 miljoonan euron kokonaisuus, joka työllistää lähes 5 200 työntekijää. Matkailun
ydinklusterin (majoitus-, ravitsemus- ja ohjelmapalvelutoiminta) osalta liikevaihto
on 471 miljoonaa euroa ja työllistävyys lähes 4 000 henkilöä. Seuraavassa taulukossa esitetään tuoreimmat saatavilla olevat tiedot Lappia koskien vuodelta 2013.
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Taulukko 2. Matkailun koko yritysklusterin toiminnan laajuus Lapissa v. 2013.
(Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus)

MAJOITUSTOIMINTA

294

Henkilöstö
1428

551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

113

1165

158 509

552 Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus

63

184

19 453

553 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet

16

20

1 899

559 Muu majoitus

102

59

6 336

RAVITSEMUSTOIMINTA

449

1555

155 995

561 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta

335

1267

131 992

562 Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut

63

175

14 295

563 Baarit ja kahvilat

51

113

9 708

OHJELMAPALVELUTOIMINTA

446

952

129 093

791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta

24

43

8 579

799 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.

238

435

80 380

9001 Esittävät taiteet

22

22

2 399

9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta
9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta
9311 Urheilulaitosten toiminta

10

6

506

10

89

2 356

23

51

4 861

9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta

1

...

...

13

277

28 052

9329 Muu huvi- ja virkistystoiminta

41

...

...

9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut

64

29

1 960

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

23

43

6 878

21

43

6 878

7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing

1

...

...

7734 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing

1

...

...

7735 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing

..

..

..

507

1278

122 702

6

93

7 811

4932 Taksiliikenne

415

612

41 917

4939 Muualla luokittelematon maaliikenteen henkilöliikenne

43

248

24 909

501 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus

..

..

..

503 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus

2

...

...

511 Matkustajalentoliikenne

5

8

1 826

5221 Maaliikennettä palveleva toiminta

15

64

8 738

LAPPI 2013

93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset

HENKILÖLIIKENNE JA SITÄ PALVELEVA TOIMINTA
491 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne

Toimipaikat

Liikevaihto
(1000 eur)
186 197

5222 Vesiliikennettä palveleva toiminta

5

51

8 470

5223 Ilmaliikennettä palveleva toiminta

16

202

29 031

KOKO MATKAILUKLUSTERI YHTEENSÄ

1719

5256

600 865

YDINKLUSTERIT (majoitus, ravitsemus, ohjelmapalvelut)

1189

3935

471 285
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Kuva 2. 10 faktaa Lapin matkailusta (Lähde: Lapin liitto 2015).

Majoitus- ja ravitsemisalan yritysten liikevaihto on Lapissa noin 340 milj. € ja
henkilöstömäärä 3 000 henkilötyövuotta. Hotellien ja vastaavien majoitusliikkeiden osuus on 159 milj. € ja reilut 1 100 henkilötyövuotta. Matkatoimistojen ja
matkanjärjestäjien, varaus- ja matkaopas sekä huvi- ja virkistystoiminnan liikevaihto on Lapissa vajaa 130 milj. € ja henkilöstömäärä 952 henkilötyövuotta. Ulkomaiset matkailijat tuovat merkittävän osan Lapin matkailun liikevaihdosta.
Lapin majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon voimakas kasvu tasaantui vuonna
2013-2014, mutta jatkoi kasvuaan vuonna 2015. Vuodesta 2010 liikevaihto on
kasvanut reilun viidenneksen. Henkilöstömäärän trendi kääntyi vuoden 2013 vahvan kehityksen jälkeen hienoiseen laskuun vuoden 2014 alkupuolella.
Hotellien osalta liikevaihdon kasvu on ollut poikkeuksellisen vahvaa vuosina 20122013, mutta se kääntyi laskuun vuonna 2014 johtuen osittain venäläismatkailijoiden vähenemisestä. Henkilöstömäärä on vaihdellut sesongeittain, mutta ollut hienoisessa kasvussa vuoden 2014 loppuun mennessä.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Raportti matkailun merkityksestä aluetaloudessa

10 (19)

20.4.2016

Kuva 3. Lapin maakunnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendivertailu majoitus- ja ravitsemistoiminnan osalta (Lähde: Lapin liitto 2016, Tilastokeskus)

Kuva 4. Lapin maakunnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendivertailu matkailutoiminnan osalta (Lähde: Lapin liitto 2016, Tilastokeskus)
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Kuva 5. Lapin maakunnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendivertailu hotellien ja vastaavien majoitusliikkeiden osalta (Lähde: Lapin liitto 2016, Tilastokeskus)

Kuva 6. Lapin matkailukeskusten suhdannekehitys (Lähde: Lapin liitto 2016, Tilastokeskus)
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4

Matkailu ja aluetalous
Seuraavaksi tarkastellaan matkailun vaikuttavuutta case-esimerkkien avulla.
Alussa esitetään aluetalouden ja työllisyyden vaikutusmekanismit, jonka jälkeen
esitetään kolme sovittua case-tarkastelua majoitustoiminnan, ohjelmapalvelutoiminnan ja hiihtokeskustoiminnan osalta. Case-esimerkeissä välittömät ja välilliset
työllisyysvaikutukset on arvioitu käyttäen panos-tuotos -mallia, Tilastokeskuksen
uusimpia työpanoskertoimia sekä vastaavia tapaustutkimuksia.

4.1 Aluetalouden ja työllisyyden vaikutusmekanismit
Toteutettava investointi ja siitä syntyvä uusi liiketoiminta vaikuttavat monella tavalla vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Työllisyysvaikutukset
voidaan jakaa seuraavasti:


investoinnin toteuttamisen ja toiminnan välittömät työllisyysvaikutukset



välituotepanosten tuotannon ja sen kerrannaisvaikutusten työllisyysvaikutus,



tulojen kasvun aiheuttaman kulutuksen kasvun työllisyysvaikutus.

Investointi työllistää eri vaiheissa paitsi suoraan myös välillisesti merkittävän
määrän työntekijöitä. Suunnittelu-, rakentamis- ja toimintavaiheessa käytetään
runsaasti muiden toimialojen tuottamia välituotteita ja palveluja. Näitä ovat mm.
rakennusmateriaalit, koneet ja laitteet sekä kuljetus-, huolto- ja muut palvelut.
Välituotteiden tuotannossa tarvitaan edelleen muiden alojen välituotteita, joiden
valmistaminen työllistää väkeä. Lisäksi hankkeen välittömästi ja välillisesti työllistämät henkilöt saavat työtuloja, joista he käyttävät osan tavaroiden ja palveluiden ostamiseen. Tämä kulutuksen lisäys kanavoituu lisäkysynnäksi tavaroita ja
palveluita tuottaville yrityksille ja heijastuu edelleen työllisyyteen. Tämän ketjun
kautta syntyviä työllisyysvaikutuksia kutsutaan välillisiksi vaikutuksiksi.
Välittömien ja välillisten työllisyysvaikutusten osuus kokonaisvaikutuksesta vaihtelee toimialoittain. Työllisyysvaikutusten kohdentuminen vaihtelee myös alueellisesti. Työllisyysvaikutukset jakautuvat eri tavalla suunnittelu-, rakentamis- ja
toimintavaiheissa. Kaikissa vaiheissa sijaintikuntaan kohdistuvaan osuuteen vaikuttaa oleellisesti yritysten ja työvoiman toimialarakenne. Mitä suurempi osuus sijaintikunnan yrityksistä ja työvoimasta toimii sellaisilla aloilla, jotka voivat tarjota
tuotteita tai työvoimaa hankkeen toteutukseen, sitä suurempi osuus vaikutuksista
kohdentuu sijaintikuntaan.
Kerrannaisvaikutukset syntyvät, kun välittömästi matkailusta hyötyvät yritykset
hankkivat (välilliset vaikutukset) ja matkailun ansiosta työllistyneet (johdetut vaikutukset) ostavat tavaroita ja palveluita aluetaloudesta. Nämä hankinta- ja ostoketjut voivat olla pituudeltaan useita kierroksia. Kyse on siis siitä, kuinka matkailijoiden käyttämä raha kiertää aluetaloudessa aikaansaaden tulo- ja työllisyysvaikutuksia. Osa välittömistä, välillisistä ja johdetuista vaikutuksista suuntautuu kuitenkin alueelta ulos, mikä merkitsee vuotoja aluetaloudesta. Vuotoja tapahtuu
työntekijöiden ostojen ja palkkojen mukana, jolloin ne vähentävät myös alueen
verotuloja. Toisaalta osa yritysten tavaroiden ja palveluiden hankinnasta kohdistuu alueen ulkopuolelle. Kerrannaisvaikutukset ilmaistaan tulo- ja työllisyyskertoimilla.
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Rakentamisen ja toiminnan aikaisia vaikutusmekanismeja aluetalouteen, työllisyyteen ja verotuloihin voidaan kuvata yksinkertaistetusti seuraavien kuvien avulla.

Kuva 6. Rakentamisen aikaiset vaikutusmekanismit

Kuva 7. Toiminnan aikaiset vaikutusmekanismit
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4.2 CASE-esimerkit
4.2.1 Yleistä
Toimialan vaikutukset työllisyyteen arvioidaan työpanoskertoimien avulla. Välitön työpanoskerroin laskettiin jakamalla toimialan työvoiman määrä (henkilötyövuosina) toimialan tuotannolla (miljoonina euroina). Työpanoskertoimet siis ilmaisevat toimialalla
tarvittavien työllisten määrän toimialan miljoonan euron kokonaistuotantoa kohti.
Tässä tarkastelussa ei huomioida aluetalouden vuotoja (tulot ja työllisyys Lapin ulkopuolelle) eikä kulutuksen kasvun vaikutuksia. Huomioitava on myös se, että henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta.
Seuraavaan taulukkoon on koottu case-esimerkkeihin liittyvät toimialat sekä keskeisiä
muita toimialoja. Sarakkeissa esitetään toimipaikat, henkilöstön määrä, liikevaihto sekä
välittömät työpanoskertoimet (henkilöstö/lv) ja välilliset työpanoskertoimet. Välilliset
työpanoskertoimet laskettiin välittömien työpanoskertoimen ja Tilastokeskuksen valtakunnallisten työpanoskertoimien avulla (välitön työpanoskerroin * valtakunnallisten
työpanoskertoimien välillisen ja välittömän kertoimen suhde).
Taulukko 3. Matkailun toiminnan laajuus Lapissa v. 2013 sekä välittömät ja välilliset
työpanoskertoimet yhden miljoonan euron tuotantoa kohti. (Lähde: Toimiala Online /
Tilastokeskus)
Toimipaikat

Henkilöstö

Liikevaihto
(1000 eur)

Työpanos
1 M€ kohti
(välitön)

Työpanos
1 M€ kohti
(välillinen)

551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

113

1165

158 509

7,3

4,0

552 Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus
553 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
559 Muu majoitus

63

184

19 453

9,5

5,2

16

20

1 899

10,5

5,7

102

59

6 336

9,3

5,1

561 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta

335

1267

131 992

9,6

5,2

562 Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut

63

175

14 295

12,2

6,7

563 Baarit ja kahvilat
791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien
toiminta
799 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut
ym.
93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset
9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms.
palvelut

51

113

9 708

11,6

6,3

24

43

8 579

5,0

5,0

238

435

80 380

5,4

5,4

13

277

28 052

9,9

9,9

64

29

1960

14,8

3,9

LAPPI 2013
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4.2.2 Majoitustoiminta
Case-esimerkissä tarkastellaan hotellitoiminnan vaikutuksia rakentamis- ja toimintavaiheissa seuraavin oletuksin:




Rakennusvaihe
o

Rakentamisvaiheen kustannukset voivat vaihdella riippuen useasta
tekijästä, yleisimmin rakentamisen kustannus on noin 1600 – 2500
€ / kem

o

Case-esimerkissä tarkastelussa on 200 majoitusyksikön uusinvestointi (8500 k-m2), jonka kustannukset ovat 14 M€ (n. 1650 € / km2)

o

Rakentamiseen liittyvä keskeinen toimiala (TOL 2008) on rakentamisen toimiala (41_43 Rakentaminen)

o

Rakentamisen osalta työllisten määrä 1 M€ tuotosta (lv) kohti on 6
htv (välittömät vaikutukset) ja 6 htv (välilliset vaikutukset)

o

Rakentamisen toimialan kokonaisansion keskiarvo on 3272 kuukaudessa eli vuositasolla 39 294 euroa

o

Keskimääräinen efektiivinen veroaste 14 %

Toimintavaihe
o

Majoitustoimintaan liittyvä päätoimiala (TOL 2008) on majoitus- ja
ravitsemustoiminta (55_56 Majoitus- ja ravitsemustoiminta). Edellisellä sivulla kappaleessa 4.2.1 on kuvattu sen alatoimialoja.

o

Liiketoiminnan osalta oletetaan liikevaihdoksi 5 M€ vuositasolla sisältäen majoitusmyynnin (alv 24 %, 2/3 kokonaismyynnistä) ja ravintolamyynnin (alv 24 %, 1/3 kokonaismyynnistä)

o

Hotellien tai vastaavien majoitusliikkeiden liiketoiminnan osalta
työllisten määrä Lapissa 1 M€ tuotosta kohden on 7,3 htv (välittömät vaikutukset) ja 4 htv (välilliset vaikutukset). Vastaavasti Tilastokeskuksen valtakunnan tason kerroin välittömien vaikutusten
osalta 11 htv ja välillisten vaikutusten osalta 6 htv. Caseesimerkissä käytetään Lapille erikseen laskettuja välittömien ja välillisten vaikutusten kertoimia.

o

Hotellitoimialan kokonaisansion keskiarvo on 2626 euroa/kk eli
vuositasolla 31 512 euroa

o

Keskimääräinen efektiivinen veroaste 14 %

Rakennusvaiheessa 14 miljoonan euron investointi työllistää laskennallisesti rakennusaikanaan suoraan 84 htv ja välillisesti 84 htv, joten kokonaisvaikutus on
noin 168 henkilötyövuotta. Rakentamisen aikainen palkkatulo on 6 601 392 euroa, josta efektiivisen veroasteen mukaisesti laskettu tulovero palkoista on
924 195 euroa.
Toimintavaiheessa 5 M€ liikevaihto työllistää laskennallisesti suoraan 36,5 htv
(5*7,3 htv) ja välillisesti 20 htv (5*4 htv), joten kokonaisvaikutus on noin 56,5
henkilötyövuotta vuositasolla. Toiminnan aikainen vuotuinen palkkatulo on
1 780 428 euroa, josta efektiivisen veroasteen mukaisesti laskettu tulovero palFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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koista on 249 260 euroa. Arvonlisäveron osuus majoitusmyynnistä (10 %) on
330 000 euroa ja ravintolamyynnistä (24 %) 396 000 euroa.
Yksinkertaistetusti yhden (1) miljoonan euron liikevaihdolla pyörivä hotelli:





Työllistää vuositasolla suoraan 7,3 htv ja välillisesti 4 htv
Palkkatuloa kertyy 356 086 euroa / v, josta
o välittömiä palkkatuloja 230 038 euroa / v
o välillisiä palkkatuloja 126 048 euroa / v
Kunnallisverotuloa palkkatulosta kertyy 49 852 euroa / v
Arvonlisäveroa valtiolle 145 200 euroa / v, josta
o majoitusmyynnin osuus 66 000 euroa / v
o ravintolamyynnin osuus 79 200 euroa / v

4.2.3 Ohjelmapalvelutoiminta
Case-esimerkissä tarkastellaan ohjelmapalvelutoiminnan vaikutuksia. Rakentamisvaiheen vaikutukset (mahdolliset rakennusinvestoinnit ohjelmapalveluita tukeviin toimintoihin) muodostuvat yksinkertaistetusti samalla tavoin kuin edellisessä
hotelliesimerkissä. Case-esimerkin kohteena on 1,8 miljoonan euron vuotuisella
liikevaihdolla pyörivä ohjelmapalveluyritys, joka järjestää talvella ohjattuja moottorikelkka- ja koiravaljakkosafareita ja kesällä koskenlasku-, kalastus- ja metsästysohjelmia. Kokonaisansion keskiarvoksi oletetaan 2200 euroa/kk, joten vuotuinen kokonaisansio olisi 26 400 euroa. Toiminnan oletetaan olevan ympärivuotista.
Tulovero on laskettu efektiivisen veroprosentin mukaan, joka Lapissa on keskimäärin 14 prosenttia.
Matkailun toimialaraporteissa (TEM) ohjelmapalvelut on jaettu karkeasti kolmeen
pääryhmään:


Käyntikohteiksi on toiminnan luonteen ja samankaltaisen vetovoiman
vuoksi yhdistetty huvipuistot, museot ja näyttelyt sekä kasvitieteelliset
puutarhat ja eläintarhat



Liikuntakohteiksi on nimetty muun muassa urheilukentät, -hallit, golfkentät
sekä hiihtokeskukset ja kuntokeskukset.



Ohjelmallisiksi aktiviteeteiksi (TOL 799) on nimetty safaritalot ja muut virkistys- ja kulttuuripalveluryhmän yritykset.

Ohjelmallisten aktiviteettien (799) liikevaihto Suomessa vuonna 2014 oli 296,49
M€ ja työllisten määrä 1713 htv. Työpanos 1 M€ tuotosta kohden oli 5,8 henkilötyövuotta (1731 htv / 296,49 M€), joka kuvaa välittömiä vaikutuksia.
Vastaavasti Tilastokeskuksen toimipaikkatilaston (2013) mukaan ohjelmallisten
aktiviteettien (TOL 7990) liikevaihto oli Lapissa 80,38 M€ ja työllisten määrä 435
htv. 1 M€ tuotosta kohti työllisten määräksi Lapissa saadaan 5,4 htv (435 htv /
80,38 M€), joka kuvaa välittömiä vaikutuksia. Tilastokeskuksen valtakunnallisten
työpanoskertoimien mukaan Lapille erikseen laskettu välillinen vaikutus on vastaavasti 5,4 htv yhden miljoonan euron tuotosta kohden.
Esimerkissä välitön työllisyysvaikutus on 9,7 htv (1,8*5,4 tv) ja välillinen 9,7 htv
(1,8*5,4 htv). Kokonaisvaikutukseksi saadaan 19,4 henkilötyövuotta vuositasolla.
Työllisyysvaikutusten perusteella lasketaan vuotuinen palkkatulo- ja sen tuloverovaikutus. Vuosittain palkkatuloa kertyy 512 160 euroa, josta kunnallisveroa kertyy 71 702 euroa. Arvonlisäveron osuus vaihtelee riippuen ohjelmapalveluyritykFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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sen toimintamuodosta (matkatoimistopalvelu, itse suoritetut palvelut tai palvelun
välittäminen), jolloin sovelletaan joko marginaaliverotusta tai yleisiä arvolisäverolain säännöksiä. Tässä oletetaan arvonlisäveroksi 10 % eli 180 000 euroa vuositasolla.
Yksinkertaistetusti yhden (1) miljoonan euron liikevaihdolla pyörivä ohjelmapalveluyritys:





Työllistää vuositasolla suoraan 5,4 htv ja välillisesti 5,4 htv
Palkkatuloa kertyy 285 120 euroa / v, josta
o välittömiä palkkatuloja 142 560 euroa / v
o välillisiä palkkatuloja 142 560 euroa / v
Kunnallisverotuloa kertyy 39 917 euroa / v
Arvonlisäveroa valtiolle 100 000 euroa / v

4.2.4 Hiihtokeskustoiminta
Case-esimerkissä tarkastellaan hiihtokeskustoiminnan vaikutuksia. Rakentamisvaiheen osalta investoinnit voivat jakaantua uusiin hisseihin, rinnealueiden muokkaukseen, lumetusjärjestelmiin, palvelu- ja huoltotiloihin tai muihin koneisiin ja
laitteisiin. Hissi-investointeihin liittyvät hankinnat kohdistuvat pääasiassa ulkomaille, jossa laitteita valmistetaan. Muutoin maarakennus- ja kiinteistöinvestoinnit
kohdistuvat alueellisemmin.
Matkailun toimialaraporteissa (TEM) ja Tilastokeskuksen luokitteluissa hiihtokeskustoiminta kuuluu ryhmään:


93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset (TOL 2008)

Hiihto- ja laskettelukeskusten toimipaikkoja oli vuonna 2013 Suomessa yhteensä
70. Henkilöstön määrä oli 804 ja liikevaihdon määrä noin 77,8 miljoonaa euroa.
Lapin osalta toimipaikkoja oli 13, henkilöstön määrä 277 ja liikevaihto reilut 28
miljoonaa euroa. Lapissa työpanos 1 miljoonan euron tuotosta kohden oli 9,9
henkilötyövuotta, joka kuvaa välittömiä vaikutuksia. Tilastokeskuksen valtakunnallisten työpanoskertoimien mukaan Lapille erikseen laskettu välillinen vaikutus
on vastaavasti 9,9 htv yhden miljoonan euron tuotosta kohden. Kokonaisuudessaan työllisyysvaikutus on 19,8 henkilötyövuotta vuositasolla 1 miljoonan euron
tuotosta kohden.
Case-esimerkin kohteena on 7 miljoonan euron vuotuisella liikevaihdolla pyörivä
rinneyhtiö, jonka liikevaihdosta arvioidaan hissilippumyynnin (alv 10 %) olevan
kaksi kolmasosaa (66 %) ja loput muuta myyntiä (alv 24 %). Rinneyhtiö on päättänyt uuden palvelurakennuksen (vuokraamo, lipunmyynti, ravintola) rakentamisesta, joka on kustannuksiltaan 5 miljoonaan euroa. Kokonaisansion keskiarvoksi
oletetaan 2000 euroa kuukaudessa, joten vuotuinen kokonaisansio olisi 24 000
euroa.
Rakentamisen välitön työllisyysvaikutus on 30 htv (5*6 htv) ja välillinen 30 htv
(5*6 htv) eli yhteensä koko rakentamisen aikana 60 henkilötyövuotta. Tämän
palkkatulovaikutus on 2 357 640 euroa/vuosi, josta maksettavan kunnallisveron
määrä on 330 069 euroa/vuosi.
Esimerkissä 7 miljoonan euron työllistä vaikutus on 138,6 henkilötyövuotta
(7*19,8 htv), josta välitön vaikutus 69,3 henkilötyövuotta (7*9,9 htv). Tämän
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palkkatulovaikutus kokonaisuudessaan on vuodessa 3 326 400 euroa, josta kunnallisveron osuus on vuositasolla 465 696 euroa.
Yksinkertaistetusti yhden (1) miljoonan euron liikevaihdolla pyörivä hiihtokeskus:





5

Työllistää vuositasolla suoraan 9,9 htv ja välillisesti 9,9 htv
Palkkatuloa kertyy 475 200 euroa vuodessa, joista
o välittömiä palkkatuloja 237 600 euroa / v
o välillisiä palkkatuloja 237 600 euroa / v
Kunnallisverotuloa kertyy yhtensä 50 064 euroa / v
Arvonlisäveroa valtiolle 145 200 euroa / v, josta
o hissilippumyynnin osuus 66 000 euroa / v
o muun myynnin osuus 79 200 euroa / v

Matkailu ja muut toimialat
Lappi jakautuu kuuteen seutukuntaan, joissa on yhteensä 21 kuntaa. Maakunnassa asui vuoden 2014 lopussa 181 700 henkeä. Ennakkoarvion mukaan työpaikkoja oli noin 70 300, joista arvion mukaan noin 23 200 oli julkisen sektorin työpaikkoja. Alueen tuotannon arvonlisäys oli vuonna 2014 ennakkoarvion mukaan noin
5,9 miljardia euroa. Maakunnan osuus sekä koko maan väestöstä että työpaikoista on noin 3 %. Myös koko maan arvonlisäyksestä Lapin osuus on noin 3 %. Lapissa oli vuonna 2014 noin 15 000 yritysten ja muiden yhteisöjen (ml. julkinen
sektori) toimipaikkaa. Toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin 61
700 henkilötyövuotta. Maakunnan yritysten liikevaihto oli vuonna 2014 noin 10,2
miljardia euroa. Lähinnä teollisuuden viennistä muodostuva vientiliikevaihto oli
3,5 miljardia euroa. Vienti-indikaattori ei pääasiassa sisällä matkailua. (Lapin liitto
2015, Lapin suhdannekatsaus 2015).
Taulukko 4. Lapin avainluvut 2014 (Lähde: Lapin liitto 2015, Lapin suhdannekatsaus 2015).
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Liikevaihdoltaan suurin toimiala Lapissa on kaupan toimiala, jonka liikevaihto oli
2,1 miljardia, henkilöstön määrä 6300 henkilötyövuotta ja välitön työpanos 1 miljoonan euron tuotosta kohden 5 henkilötyövuotta. Vastaavasti rakentamisen toimialalla liikevaihto oli noin 700 miljoonaa euroa, työllisyys 4700 henkilötyövuotta
ja työpanoskerroin 6 henkilötyövuotta 1 miljoonan euron tuotosta kohden. Matkailun osalta on käytetty Lapin liiton matkailutuloa ja työllisyyslukuja matkailuliikevaihdon ollessa 640 miljoonaa euroa, työllisyyden 5000 henkilötyövuotta ja
työpanoskertoimen 8 henkilötyövuotta 1 miljoonan euron tuotosta kohden.
Toimialoista matkailulla on suuri välitön työllistävä vaikutus työpanokseen suhteutettuna. Myös metallituotteiden valmistus työllistää suhteellisesti saman verran. Tukku- ja vähittäiskaupan työpanoskertoimet vaihtelevat alatoimialoittain 310 henkilötyövuoden välillä. Myös metsätalouden ja matkailun osalta on eroja alatoimialojen välillä. Matkailun työllisyysluvut eivät sisällä vuokratyövoimaa. Matkailu verrattuna muihin Lapin muihin toimialoihin on esitetty seuraavassa taulukossa.
Taulukko 5. Lapin eri toimialojen liikevaihto, henkilöstö ja työpanoskertoimet yhden miljoonan kokonaistuotantoa kohti. (Lapin suhdannekatsaus, Tilastokeskus,
Lapin matkailustrategia).
Liikevaihto
M€

Henkilöstö
htv

Välitön työpanoskerroin htv /
1 M€ kohti

2 060

6 300

5

Rakentaminen

700

4 700

6

Matkailu

632

4343

7

Sahatavaran ym. valmistus

150

550

4

Metallituotteiden valmistus

80

560

7

Kaivostoiminta

330

1 300

3

Kuljetus ja varastointi

540

3 800

6

Metsätalous ja puunkorjuu

96

1 366

5

Toimiala
Tukku- ja vähittäiskauppa
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