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Kasvua matkailualalta

Matkailualan yritykset ovat kärsineet suuria 
tappioita koronapandemian ja pitkään jat-
kuneiden ankarien matkustus-, kokoontu-
mis-, yleisötilaisuus- ja ravintolarajoitusten 
takia. Lähes samanaikaisesti kuin viimeiset 
rajoitukset poistuivat, Venäjä aloitti hyök-
käyssodan Ukrainaan. Hyökkäyssota ja sen 
seurauksena asetetut pakotteet ja vastapa-
kotteet lopettivat Venäjän ylilennot, mikä 
vähensi aasialaisten matkailijoiden määrää 
Suomessa. Päätös estää turistiviisumilla pää-
sy Suomeen lopetti venäläisten matkailun 
Suomeen ennalta määräämättömäksi ajaksi.

Venäjän hyökkäyssota kiihdytti myös hin-
tojen nousua ennennäkemättömällä tavalla. 
Sähkön, polttoaineiden ja muun energian 
sekä elintarvikeraaka-aineiden hinnat ovat 
kohonneet lyhyessä ajassa kymmeniä tai 
jopa satoja prosentteja. Korkotason nousu 
heikentää matkailuyritysten investointimah-

dollisuuksia. Inflaation nopea ja voimakas 
kiihtyminen heikentää myös asiakkaiden, 
niin kotimaisten kuin ulkomaalaistenkin, os-
tovoimaa. 

Kevään eduskuntavaalien jälkeisessä hal-
litusohjelmassa tulee edistää matkailualan 
toipumista koronarajoituksista ja Venäjän 
sodan kielteisistä vaikutuksista. Matkai-
lualalla on erittäin hyvät mahdollisuudet 
palata koronapandemiaa edeltävälle kas-
vu-uralle, mutta se edellyttää toipumista ja 
kasvua tukevia toimia myös seuraavalta hal-
litukselta.

Tässä esitteessä Matkailu- ja Ravintola-
palvelut MaRa ry, Suomen Matkailualan liitto 
ry,  Finnish Lapland Tourist Board ry, Visit 
Finland, Finnair Oyj, Eckerö Line Oy, Viking 
Line Oyj ja TallinkSilja Oyj esittävät yhteiset 
näkemyksensä seuraavaan hallitusohjel-
maan otettavista asioista.
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Matkailualan merkitys 
kansantaloudessa

Matkailu työllisti 154 100 henkilöä1. Työvoi-
man määrä kasvoi 18 prosenttia vuo sina 
2011–2019. Toimialan työllisten osuus kai-
kista työllisistä oli 5,8 prosenttia. Matkailu 
työllistää kaikkialla Suomessa.

Suomessa toimi 29 000 matkailualan yritys-
tä. Matkailukysyntä oli 16,3 miljardia euroa, 
josta ulkomaalaisten matkailijoiden osuus oli 
5,3 miljardia euroa. Matkailuvienti on palve-
luviennin kolmanneksi suurin toimiala. 

1  Tämän kohdan kaikki luvut ovat koronapandemiaa edeltävältä ajalta 2019.

2.

Työvoiman saatavuus ja vetovoima

3.1. Työperäisen maahanmuuton 
edistäminen

Suomen väestö ikääntyy muita EU-mai-
ta nopeammin. Siksi Suomen huoltosuhde 
muuttuu rajusti seuraavien kymmenien vuo-
sien aikana (kuvio seuraavalla aukeamalla). 
Huoltosuhteen heikkeneminen uhkaa hyvin-
vointivaltion perusteita. Työvoimapulasta on 

muodostunut matkailu-, ravintola- ja tapah-
tuma-alan koronarajoituksista toipumisen ja 
kasvun este.

Nopeasti vaikuttavia keinoja työvoimapu-
lan ratkaisemiseksi ei ole. Suomen on ryhdyttä-
vä aktiivisesti houkuttelemaan ulkomaalaisia 
Suomeen töihin. Tänne tarvitaan kaikenlaisia 
työntekijöitä, myös käytännön työtä tekeviä. 

3.
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Ulkomaalaisesta työvoimasta kilpai-
levat Suomen kanssa muun muassa 
muut Pohjoismaat, joissa palkkataso 
on Suomea korkeampi. Työperäisen 
maahanmuuton edistämisellä on kii-
re. Aikaa ei ole hukattavissa.

▶ Suomen tulee edistää voimak-
kaasti työperäistä maahan-
muuttoa. Suomeen tarvitaan 
kaikenlaisia työntekijöitä, ei 
pelkästään korkeakoulutettuja 
ulkomaalaisia. 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Alle 15-vuotiaiden määrä sataa 15-64-v kohden 65+ ikäisten määrä sataa 15-64-v kohden

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Alle 15-vuotiaiden määrä sataa 15–64-vuotiasta kohden

65 vuotta täyttäneiden määrä sataa 15–64-vuotiasta kohden

Väestöllinen huoltosuhde (alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien henki-
löiden suhde 100 työikäistä kohti), 1900–2070

3.2. Saatavuusharkinnan 
poistaminen

Julkisen vallan määräämät korona-
pandemian aikaiset rajoitukset ovat 
romahduttaneet matkailualan työn-
tekijöiden määrän. Noin 20 000 hen-
kilöä on siirtynyt pysyvästi muille toi-
mialoille. Työvoimavajetta ei voida 
korjata ilman ulkomaalaista työvoi-
maa. 

EU:n ulkopuolisen työvoiman 
saa tavuusharkinta pitkittää ja vai-
keuttaa ulkomaalaisen työvoiman 

palkkaamista yrityksiin. Toimialan 
työvoimatarve on niin ilmeinen, että 
matkailualan työntekijöiden saata-
vuusharkinnasta tulisi luopua koko-
naan kaikkialla Suomessa.  

▶ Työvoiman saatavuusharkinnas-
ta mat kailualalla tulee luopua 
kaikkialla Suomessa. 
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Saavutettavuudella on ratkaiseva merkitys 
Suomen matkailulle. Yhtäältä Suomen sijain-
ti on syrjäinen. Myös välimatkat Suomessa 
ovat pitkiä. Toisaalta Suomi on saari, joten 
kilpailukykyinen lento- ja meriliikenne on 
välttämätön ulkomailta Suomeen suuntau-
tuvan matkailun kehitykselle. Henkilöauto 
on usein ainoa vaihtoehto matkakohteeseen 
pääsemiselle. 

Valtion on panostettava toimivaan liiken-
nejärjestelmään, sujuviin matka- ja kuljetus-
ketjuihin sekä liikenneverkon ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen. 

4.1. Liikennejärjestelmä ja sujuvat 
matka- ja kuljetusketjut 

Suomalaisen matkailun kehittämisessä en-
siarvoisen tärkeää on kehittää valtakunnal-
lista liikennejärjestelmää kokonaisuutena. 
Valtakunnallinen kaksitoistavuotinen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelma antaa tähän hyvät 
lähtökohdat ja sen toteuttaminen tulee sisäl-
lyttää väyläverkon investointiohjelmiin. Mat-
kailun vahvistaminen Suomessa edellyttää 

liikkumisen palveluiden kehittämistä siten, 
että maan sisäinen saavutettavuus paranee. 
Matkaketjujen suunnittelussa ja toteutukses-
sa tulee varmistaa palvelujen selkeys ja asia-
kaslähtöisyys. Toteutuessaan saumattomat, 
liikennemuotojen väliset matkaketjut esimer-
kiksi lentoasemilta ja rautatieasemilta tuke-
vat suomalaisen matkailualan vahvistumista.     

Suomi tarvitsee enemmän investointe-
ja tie- ja rautatieverkoston kehittämiseen ja 
kunnon heikkenemisen pysäyttämiseen sekä 
riittäviä määrärahoja perusväylänpitoon. 
Kattavan tie- ja rautatieverkon ylläpitämi-
nen ja kehittäminen mahdollistaisivat myös 
nykyistä laajemmat mahdollisuudet bussi-
matkapakettien ja junalla matkustamiseen 
perustuvien matkakokonaisuuksien toteutta-
miseen.

▶ Matkaketjujen sekä tie- ja rautatiever-
koston kehittämistä tulee resursoida ja 
toteuttaa tulevalla vaalikaudella Valta-
kunnallisen kaksitoistavuotisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti.

Saavutettavuudella ratkaiseva 
merkitys matkailualalle4.
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4.2. Kilpailukykyinen henkilö-
auto liikenne on välttämätön koti-
maanmatkailun kilpailukyvylle

Suomi on pohjoinen pitkien etäisyyk-
sien harvaanasuttu maa, jossa jul-
kinen liikenne ei ole samalla tasolla 
kuin tiheästi asutuissa Manner-Eu-
roopan maissa. Kotimaanmatkailu 
perustuu pitkälti oman henkilöauton 
käyttöön, koska määränpäähän pää-
semiseksi tai siellä liikkumiseen ei ole 
usein muita vaihtoehtoja. 

Suomen tavoitteena on puolit-
taa liikenteen päästöt vuoteen 2030 
mennessä. Tavoitteen saavuttami-
seksi tehdyn valmistelun perus-
teella vaikuttaa siltä, että tavoitteet 
aiotaan saavuttaa suurelta osin hen-
kilöautoliikenteen päästöjä alen-
tamalla korottamalla sen kustan-
nuksia merkittävästi. Oikea tapa 
päästöjen puolittamiseen on luoda 
autoilijoille positiivisia kannusteita 
hankkia vähäpäästöisempiä autoja 
ja tukea vaihtoehtoisten polttoainei-
den tuilla sähköautojen suurteho-
latauspisteiden markkinaehtoista 
lisääntymistä liikenneasemilla ja 
maanteiden varsilla olevissa palve-
luyrityksissä. 

Keinoina tavoitteen saavuttami-

seksi on ehdotettu muun muassa kilo-
metriveroa, tietulleja, polttoaineiden 
päästökauppaa ja polttoaineverojen 
korotuksia. Ne tekisivät henkilöautol-
la ajamisesta yhä kalliimpaa. Henki-
löautoliikenteen veroista vuotuinen 
kiinteä ajoneuvovero on kotimaan-
matkailun ja työmatkailun kannalta 
neutraali vero.

▶ Tieliikenteen päästöjen vähentä-
misen kohdistaminen pääasiassa 
henkilöautoliikenteeseen nostaa 
henkilöautolla liikkumisen kus-
tannuksia. Kilometrivero, pääs-
tökauppa, tietullit ja polttoainei-
den verojen korotukset lisäävät 
asiakkaiden kustannuksia. 

4.3. Vahva kotimainen lentoyhtiö 
turvaa yhteydet

Suomalaiselle matkailulle on tärkeää, 
että kotimaassa on riittävän suuri 
lentoyhtiö, joka osaltaan pystyy tu-
kemaan niitä tarpeita, joita Suomen 
matkailutoimialalla on. Tätä tehtävää 
Finnair on omalta osaltaan toteutta-
nut verkostomallisella lentoliikenne-
toiminnalla, joka on tarjonnut katta-
vat yhteydet Suomesta ja Suomeen. 
Koronakriisin ja Venäjän sodan seu-
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asemaa. Tämä tarkoittaa yhteiseu-
rooppalaisen lainsäädännön ja glo-
baalien päästöratkaisujen tukemista, 
sekä sellaista kansallista lentoliiken-
nestrategiaa, jolla kannustetaan ke-
hittämään kestävää lentoliikennettä 
Suomelle merkittäväksi kilpailuteki-
jäksi. 

▶ Finnair on matkailualan elintär-
keä kumppani. Valtion tulee huo-
lehtia siitä, että Finnairilla on 
kilpailukykyiset toimintaedelly-
tykset kilpailijoihin verrattuna.

4.4.  Suomalaisen merenkulun 
kilpailukyky on turvattava

Pandemia ja Venäjän hyökkäys Uk-
rainaan ovat vaikuttaneet merkit-
tävästi merilogistiikkaan. Polttoai-
neiden hinnan nousu, pakotteet ja 
boikotit vaikuttavat vahvasti varusta-
mojen toimintaan. 

Pitkäkestoisen pandemian vaiku-
tukset näkyvät vielä vuosia erityisesti 
matkustajaliikennettä harjoittavissa 
varustamoissa. Pandemiaa seura-
si työvoimapula, joka hankaloittaa 
yritysten toimintaa laajasti. EU:n ul-
kopuolisen työvoiman käytön jousta-
vuutta on lisättävä ja viranomaispää-

tösten ja tarkastusten on toimittava 
tehokkaasti ja nopeasti, jotta työvoi-
ma saadaan työmarkkinoiden käyt-
töön. 

Merenkulku on globaali elinkei-
no ja kilpailu on maailmanlaajuista. 
Suomalaiset ja muiden EU-maiden 
varustamot kilpailevat globaalissa 
kilpailussa, jossa on mukana suuria 
toimijoita ns. halpalippumaista, jois-
sa ei vastuullisuus (mm. ympäristö, 
turvallisuus, sosiaalinen vastuu) 
ole niin merkittävässä roolissa kuin 
meillä. Suomen on tärkeää olla sa-
massa veneessä 15 muun eurooppa-
laisen merenkulkuvaltion kanssa ja 
varmistaa suomalaisen merenkulun 
kilpailukyky EU:n suuntaviivojen mu-
kaisesti. 

▶ Suomalainen matkustajameren-
kulku on kovassa kansainvälises-
sä kilpailussa. Suomen on turvat-
tava suomalaisen merenkulun 
kilpailukyky EU:n suuntaviivojen 
mukaisesti.

▶ Matkailualalla on merkittävä 
ase ma ilmastonmuutoksen tor-
junnassa. Globaali ongelma vaa-
tii globaaleja ratkaisuja.

rauksena Suomen saavutettavuus on 
kuitenkin heikentynyt. 

Samalla kun kansainvälisen ja 
eurooppalaisen lentoliikenteen tu-
lee perustua vapaaseen kilpailuun, 
Finnairin erityisasema suomalaisen 
matkailuliiketoiminnan ytimessä 
tulee huomioida. Suomalaiselle mat-
kailulle äärimmäisen tärkeät mat-
kustusvirrat Aasiasta ovat kriisien 
myötä pienentyneet voimakkaasti. 
Suomalainen matkailu tarvitsee kui-
tenkin yhä kipeästi maahan kohdis-
tuvaa matkailua, niin Aasiasta kuin 
muualta maailmasta. Kotimaisella 
lentoyhtiöllä on tässä keskeinen, en-
nustettavuutta ja vakautta vahvista-
va roolinsa. 

Lentoliikenne on kansainvälistä, 
globaalia liiketoimintaa, jossa kun-
kin lentoyhtiön kilpailukyky perus-
tuu kansainvälisiin pelisääntöihin. 
Suomalainen matkailu tarvitsee ym-
päristöllisesti ja taloudellisesti kes-
tävää lentoliikennepolitiikkaa, joka 
tekee matkailun kehittämisen mah-
dolliseksi, ei mahdottomaksi. Tule-
valla vaalikaudella Suomen tuleekin 
systemaattisesti tukea vain sellaisia 
lentoliikenneratkaisuja, jotka eivät 
heikennä suomalaisen matkailualan 
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5. Arvonlisäverot vaikuttavat 
matkailualan kilpailukykyyn

Kulutuksen verotus Suomessa on eurooppa-
laisessa vertailussa kireää. Kulutusverojen 
suhde bruttokansantuotteeseen on Suomes-
sa OECD-maiden kolmanneksi korkein (ku-
vio 1). 

Alkoholin anniskelua sekä Suomessa ja 
muualla EU:n alueella toteutettavia matka-
toimistopalveluita lukuun ottamatta lähes 
kaikki matkailualan palvelut ovat joko 10 tai 
14 prosentin alennetuissa arvonlisäverokan-
noissa. Alennetuilla arvonlisäverokannoilla 
on erityinen merkitys alan palveluille. Ne tu-
kevat toimialan kilpailukykyä. 

Myös matkailupalveluita yhdeksi koko-
naisuudeksi paketoivien yritysten margi-
naalivero tulee saada alennetun verokannan 
piiriin. Tämä on erityisen tärkeää yritysten 
välisessä matkakaupassa, jotta suomalaisyri-
tysten heikkoa kilpailukykyä voidaan paran-
taa suhteessa kansainvälisiin toimijoihin.

Alan kustannusrakenne on kokonaisuu-
tena erittäin raskas, minkä takia Suomen 
matkailu- ja ravintola-alan palvelujen hinnat 
ovat heti Tanskan ja Ruotsin jälkeen EU:n 
kolmanneksi korkeimmat (kuvio 2).  

Aiemmin katsottiin, että kulutuksen ve-

rotusta voidaan korottaa, koska se ei vaikuta 
yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn. Ky-
symys olisi paikallisesti kulutetuista palve-
luista. Tämä ei pidä nykyään paikkaansa, jos 
koskaan pitikään. 

Suomessa toimiva, täällä työllistävä ja tän-
ne veronsa maksava matkailuala on erittäin 
tiukassa kansainvälisessä kilpailussa. Kilpailu 
on tiukkaa sekä ulkomaalaisten houkuttele-
miseksi Suomeen että matkailussa kotimaas-
sa. Kilpailussa hintatasolla on erittäin suuri 
merkitys. 

Matkailu on ainoa vientiala, jonka tarjoa-
mista tuotteista maksetaan arvonlisäveroa. 
Matkailupalvelujen arvonlisäverot jäävät 
ulkomaalaisten matkailijoiden lopullisesti 
maksettaviksi.

▶ Arvonlisäverot vaikuttavat merkittäväl-
lä tavalla Suomen matkailualan kilpai-
lukykyyn. 

▶ Alennettujen arvonlisäverokantojen 
ko rot taminen heikentäisi sekä koti-
maanmatkailun että Suomen suuntau-
tuvan kansainvälisen matkailun kilpai-
lu   kykyä.
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Kuvio 2. Hintatasoindeksi vuonna 2021 (*2020),  
EU27 = 100: ravintolat ja hotellit.
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Koronapandemia on runnellut pahasti Suo-
men matkailualaa. Kun rajoitukset ovat pur-
kautuneet, kysyntä matkailupalveluille maail-
manlaajuisesti on valtava. Suomi on kaukana 
ja heikosti tunnettu. 

Pandemian jälkeen matkailijat hakevat 
matkakohteita, joissa on väljyyttä, puhdas 
luonto, korkeatasoinen hygienia ja palvelut. 
Suomella on erinomaiset mahdollisuudet 
kasvattaa osuuttaan kansainvälisen matkai-
lun kakusta. Meidän tulee vain saattaa Suo-
men matkailun ylivoimatekijät kansainvälis-
ten matkailijoiden tietoon. 

Venäjän hyökkäyssodan, pakotteiden ja 
vastapakotteiden takia suomalainen mat-
kailu on menettänyt venäläiset matkailijat 
pitkäksi aikaa. Myös japanilaisten ja kiina-
laisten matkailijoiden määrät ovat vähenty-
neet olennaisesti Venäjän ylilentokiellon ta-
kia ja pitkään jatkuneiden koronarajoitusten 
takia. Näiden kolmen maan osuus Suomen 
matkailuvientitulosta oli noin 30 prosenttia 

Visit Finlandin perusrahoitus  
on tuplattava 6. 

vuonna 2019. Visit Finlandin ja matkailu-
yritysten tulee hankkia matkailijoita muilta 
markkinoilta muun muassa Euroopasta, Yh-
dysvalloista ja Etelä-Aasiasta. Tämä edellyt-
tää merkittäviä lisäsatsauksia markkinoin-
tiin Suomen heikomman kilpailuaseman 
kompensoimiseksi.

Valtio on leikannut Visit Finlandin ja sen 
edeltäjien perusmäärärahoja matkailun edis-
tämiseen tuntuvasti viimeisen 15 vuoden ai-
kana. Rahoitusta on myös muutettu hanke-
perusteiseksi, mikä ei ole tuonut toivottuja 
tuloksia. Hankkeiden rahoituksen loppuessa 
käteen on jäänyt vain vähän. 

Visit Finlandin perusrahoitus tulee nostaa 
10 miljoonan euron tasolta 20 miljoonaan eu-
roon vuodessa. Summa on vähäinen, kun ot-
taa huomioon, että Suomen matkailuviennin 
arvo oli ennen koronaa 5,3 miljardia euroa. 

▶ Visit Finlandin perusrahoitus on nostet-
tava 20 miljoonaan euroon vuodessa. 
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Matkailu- ja Ravintolapalvelut 
MaRa ry

Suomen Matkailualan liitto ry

Eckerö Line Oy

Lapin Matkailuelinkeinon  
Liitto  ry

Visit Finland

Finnair Oyj Viking Line OyjTallinkSilja Oy
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https://www.mara.fi/
https://www.smal.fi/fi
https://www.eckeroline.fi/yritysesittely
https://www.eckeroline.fi/yritysesittely
https://www.lme.fi/
https://company.finnair.com/fi
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/lyhyesti
https://fi.tallink.com/tietoa-tallink-siljasta
https://www.vikingline.com/fi/konserni/yritysinfo/

