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Matkailun merkitys Suomen taloudelle

• Matkailuteollisuuden osuus Suomen bkt:stä 2,7 % (v. 2018)
• Ala työllistää 142 000 ihmistä laajasti eri puolilla maatamme 
• Suomen matkailukysyntä oli 16,1 miljardia euroa vuonna 2019

• kotimaanmatkustus 8,7 miljardia euroa
• ulkomailta Suomeen suuntautuva matkustus 5 miljardia euroa
• Suomesta ulkomaille suuntautuva matkustus 2,4 miljardia euroa 

• Matkustus tuo huomattavan määrän tuloja myös välillisesti kaupan ja 
muiden palvelualojen myynnin kautta 

• Kaikilla matkailun sektoreilla kasvupotentiaali ollut merkittävä
• Koronapandemia romahduttanut myynnin ja kasvun
• Uhkana toimialan yritysten massiiviset irtisanomiset ja konkurssit….

…. ellei Suomen valtio tule hätiin  



Korona tuonut matkailutoimijoille monia ongelmia –
Mitä elpyminen edellyttää?

• Matkamyynti sakkasi heti kriisin alussa > Eri tahtiin eri toimijoilla
• Matkojen peruutusten taloudelliset vaikutukset
• Matkustusrajoitukset maan sisällä/kansainvälisessä matkustuksessa > 

vaikutukset matkakaupan käynnistymiseen
• ’Kaikkien aikojen kotimaanmatkailun kesä’ – Mitä tapahtuu syksyllä ja talvella?
• Kansainvälinen matkustus jumissa tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi

• Rajoituksia purettava terveysturvallisuusnäkökohdat huomioiden
• Seurantaluku korkeammalle (8 >> 16-20)
• Liikennevalomalli – mitä tarkoittaa käytännössä?
• Maakohtaisten rajoitusten sijaan aluekohtaisia rajoituksia

• Valtion taloudelliset tukitoimet – Miten hyödyttäneet matkailuyrityksiä?
• Business Finlandin ja Ely-keskusten häiriörahoitukset
• Valtiokonttorin yritysten kustannustuki
• Finnveran takaamat lainat ja muut tukitoimet 



SMALin tavoitteet valtion tukitoimiksi ….
Palkkatukea yrityksille vuosi eteenpäin (kesään 2021 asti) 

• lomapalkkojen maksamiseen tukea; työntekijät olleet/ovat lomautettuna; lomapalkkoja ei  maksettu 
• sitten, kun toimintaa saadaan käynnistettyä, palkkatukea työntekijöiden palkkojen maksuun 

200 päivän lomautusajan pidentäminen 
• nyt tulkinta on se, että jos työntekijä haluaa lopettaa työsuhteen 200 päivän lomautuksen jälkeen, 

katsotaan työnantajan irtisanoneen työntekijän 
• yrityksen pitää tällöin maksaa työntekijälle irtisanomisajan palkka 
• työsuhteet alalla ovat yleisesti pitkiä ja 6 kuukauden palkanmaksuvelvollisuus koskee isoa osaa 

työnantajia 

Perustelut tuen tarpeeseen ja lomautusajan pidentämiseen 
• ellei tukea saada, yrityksellä ei ole varaa maksaa lomapalkkoja ja irtisanomisajan palkkoja 
• velvoitteet ajavat yritykset konkurssin; palkkakulut & muut mahdolliset maksut valtion kontolle 
• olisi parempi taata yritysten toiminnan jatkamisedellytykset ja tukea niitä kriisin yli, kuin antaa niiden 

mennä konkurssiin 
• jos yritykset ajetaan konkurssiin, voi valtion vastuu kasvaa jopa suuremmaksi, koska työntekijöiden 

uudelleentyöllistyminen voi viedä pitkän ajan 



…. SMALin tavoitteet valtion tukitoimiksi

Tuki niiden maksunpalautusten osalta, joita ei ole saatu alihankkijoilta 
• matkapalveluyhdistelmälaki velvoittaa matkanjärjestäjät palauttamaan asiakkaalle 

rahat, kun matka on peruttu koronapandemian vuoksi 
• osa matkapakettiin kuuluvien palvelujen rahoista ei palaudu alihankkijoilta 

matkanjärjestäjälle ja se osuus jää siis yrityksen kontolle 
• tämä osuus on yritykselle syntynyttä kulua, joka pitäisi saada tukena valtiolta 

Määräaikainen ALV-kannan alennus matkailusektorille
• Matkanjärjestäjien toimintaan sovellettavan marginaaliverokannan väliaikainen (ja 

jatkossa pysyvä) alentaminen samalle tasolle kuin se on palveluntuottajilla (mm. 
kuljetus- ja majoitusyrityksillä) 



Matkailutoimijoiden yhteistyö kesän aikana 
- Viesti  Suomen hallitukselle

1. Matkailijoiden luottamus turvalliseen matkustukseen palautettava ja kysyntää stimuloitava

2. Matkustusrajoituksia purettava strategisesti ja riittävät tukitoimet varmistettava

3. Kansallinen pitkän aikavälin strategia luotava matkailun elpymiselle ja kasvulle

4. 2021 valtion budjettiin tarvitaan matkailualan elpymispaketti (hallituksen budjettiriihi)

• Kriisistä ovat kärsineet erityisesti kansainvälisestä matkustuksesta riippuvaiset alueet, 
yritykset ja toimijat

• Incoming-/outbound-matkustuksen parissa toimivat matkatoimistot, varustamot, 
lentoyhtiöt, linja-autoyhtiöt ym.

• Alueista erityisesti Lappi, Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu 

> Elpymispaketin kohdentamisessa huomioitava  yritykset, toimijat ja alueet, jotka ovat 
merkittävimmin kärsineet koronatilanteesta


