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Matkailu on eräs maailman nopeimmin  
kasvavista aloista 
 
 

 

 

 

Lähteet: YK 2012, UNWTO 2012 

Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia (          = 100 miljoonaa) 

miljardia 

Vuonna 2030: Maapallolla asuu noin 8,4 miljardia ihmistä.  
Osa heistä saapuu eri maihin 1,8 miljardia kertaa. 



Matkailijavirrat Suomeen 
Yöpymiset majoitusliikkeissä 2012 
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Ulkomaisten yöpymisten muutos tammi-
syyskuu 2013 
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Matkailu tärkeä Suomelle 

Eri alojen vienti 
Matkailun 

kokonaiskysyntä 

(kotimainen ja 

ulkomainen)  

13,3 mrd. € 

vuonna 2012 

Lähteet: MEK 2012 (kohta 1), Tullihallitus 2011, 2012 (kohdat 2, 3, 4) 

Elintarviketeollisuus 

(sis. juomat ja 

tupakka) 

 

Matkailu 
- Ulkomainen tulo 

 

 

Metsäteollisuus 

 

 

Kemian teollisuus 

 

 mrd. € 

+10 % 

0 % 

7 % 

-2 % 

2,7 % 

BKT:stä 

27 000 

yritystä 



Suurin kasvupotentiaali on rajan takana 

Venäläisten matkailijoiden 
saapumiset Suomeen, milj.
  

Lähteet: Rajahaastattelututkimus , MEK ja Tilastokeskus 2012 (luvut); M&E vuosijulkaisu 2011 (sitaatti) 

Venäläisten  
osuus kaikista  
matkailijoista 

47 % 

Pietarilaisista 
lähes 80 %  

ei ole käynyt 
kertaakaan  
Suomessa 

40 % haastatelluista venäläisistä arvioi  
matkustavansa Suomeen useammin,  
jos viisumivapaus toteutuisi 



Itävallassa lähes 1,8 miljoonaa venäläistä 

yöpymistä 

Itävallassa yöpyneistä venäläisistä 70% 

Moskovan alueelta. Lentäen 75%. 

Suomessa 1,5 miljoonaa venäläistä 

yöpymistä 

Suomeen saapuneista venäläisistä  79% 

Pietarin alueelta ja 5,7% Moskovan. 

Maanteitse 86%  
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Julkisten toimijoiden rooli 

Matkailuyritysten toimintaedellytyksien varmistaminen 

mm. 

•  elinkeinopolitiikka  

•  lainsäädäntö 

•  infrastruktuuri-investoinnit 

•  MEKin toiminta 

•  tukea yritysten investointeihin, kansainvälistymiseen 

sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan 



MEK ja Finpro 
 

• TEM käynnistänyt valmistelun, jonka tarkoituksena on olennaisesti 

uudistaa Finpron toimintaa ja samalla MEK on määrä muuttaa omasta 

virastosta osaksi Finpro-kokonaisuutta 

• TEM kokoaa hallinnonalan kansainvälistymistoimijat samalle alustalle 

• MEK 

•Uudistuksen tavoitteena tarjota matkailualalle entistä laajempia 

palvelumahdollisuuksia 

•Mahdollisuus laajentaa tehtäväkenttää matkailumaakuvan 

muokkaamisesta matkailualan yritysten käytännönläheisen 

ulkomaanmarkkinoinnin tukemiseen 

•Kehittää laajempien elinkeinopoliittisten tavoitteiden suuntaan 

osana Team Finland toimintoja 

•Tavoitteena on, että MEK toimii omana yksikkönään nykyisillä  

resursseilla  

Toteutuu aikaisintaan 1.9.2014 



TEMin matkailun kärkihanke 

• Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori käynnistänyt valmistelut 

• Tavoite 

• lisätä ymmärrystä matkailualan yhteiskunnallisesta merkityksestä 

• tukea matkailuelinkeinon kasvua 

• ministeriö sitoutuu yhdessä alan toimijoiden kanssa määrätietoisesti 
kehittämään matkailua 

• ”tulevalla rakennerahastokaudella ei ole edellisen kauden tapaan 
mahdollista ripotella tukieuroja”  

• Toimenpiteitä 

• Taustatyöt ja Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät – 
tutkimushanke käynnissä 

 



Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen 
edistämiseen 

• avustuksen kohteena ovat yritysten yhteishankkeet, strategiset 
kärkihankkeet sekä matkailun ja luovien alojen  laajat, 
valtakunnalliset yhteishankkeet 

 

• Näyttelyitä koskevat avustukset haetaan Hämeen ELY-keskuksesta 

• Vientiverkostohankkeet ja kumppanuusohjelmat haetaan Varsinais-
Suomen ELY-keskuksesta 

• Kaikki muut hakemukset esitetään työ- ja elinkeinoministeriölle 
(yrityskohtaiset avustushakemukset ELY-keskuksiin) 

 

• hakuaika avoin, läpi vuoden 

 

• myöntämisvaltuus 17 664 000 € vuonna 2013  



Avustuksen hakijat 

• elinkeinopolitiikkaa edistävät järjestöt  
 

• yritysryhmät yhdessä 
 

• yhteishankkeita toteuttavat yksityiset yritykset 
 

• matkailualan tai luovien alojen yrittäjät ja toimialajärjestöt  



Avustuksen käyttökohteet 

 

• näyttelyosallistumiset 

• seminaarit ja symposiumit 

• markkinaselvitysmatkat 

• yleisluonteinen 
esittelyaineisto 

• vientivalmiuksien 
kehittämiseen liittyvä 
koulutus 

• viennin 
kumppanuusohjelmat 

 

• vientiverkostot ja 
yhteisvientipäälliköt 

• vaikuttajavierailut ja 
ostajavierailut 

• laajat useampivuotiset 
viestintäkampanjat 

• vientijulkaisut ja muu 
julkaisutoiminta 

• jne 



Yhteistyötä lisää,  
 myös yli toimialarajojen  


