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Yöpymisten muutos %
• Venäjä -10,9 %
• Ruotsi -0,1 %
• Saksa -0,6 %
• Iso-Britannia +6 %
• Kiina ja Hong Kong +28,9 %
• Ranska +8,6 %
• Yhdysvallat +14,3 %
• Japani +5,4 %

• Muut maat +8,6 %

Ulkomaisten rekisteröidyt yöpymiset (5,8 milj.) Suomessa:
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Kokonaiskysyntä 
alueittain 2014

Miljoonaa euroa

Matkailun kokonaiskysyntä 2015

13,8 mrd. €
Matkailutoimialat muo-
dostavat 2,5 % Suomen 
BKT:sta, tämä on 
• Saman verran kuin maa-, met-

sä- ja kalatalous
• Puolitoista kertaa enemmän 

kuin elintarviketeollisuus
• Arvioitu osuus BKT:sta 3,0 % 

vuoteen 2025 mennessä

• Nuorten osuus työntekijöistä 
30 %

• Alalle odotetaan 40 000 uutta 
työpaikkaa vuoteen 2025 men-
nessä

• Ala työllistää myös henkilöstö-
vuokrausyritysten kautta

• Matkailualat työllistävät 
myös muiden alojen osaajia

• Matkailuelinkeinon merkitys 
korostuu syrjäisillä alueilla

• Pääomasijoitukset 1,7 milj. €
• Satojen miljoonien investoinnit 

hotelleihin 2013-2016
• 100 milj. € maakuntalentoasemien 

kehitysohjelma 2014-2016

Matkailu työllisti 2015

140 000 
työntekijää

7,7 milj. ulkomaista matkailijaa Suomessa

Vientiin rinnastettava matkailutulo

3,9 mrd. €
• Kaksinkertaistunut 2000-luvulla
• Yli kaksi kertaa suurempi kuin terveysteknologian vienti
• Suurempi kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä

Rahankäyttö 
vierailua kohden
1. Kiina 940 €   
2. Australia 807 €
3. Sveitsi 623 €   
4. Kanada 596 €   
5. Espanja 582 €   
6. Ranska 560 €   
7. Yhdysvallat 554 €   
8. Intia 551 €

• Kongressivieras kuluttaa keski-
määrin 248 €/pv

• Yli 101 500 kongressidelegaattia

Kansainväliset kongressit
jättivät Suomeen

151 milj. €

Luvut 2016 ellei toisin mainita

28 000 
yritystä

Investoinnit

Infograafi n ja muita materiaaleja voit ladata: www.tem.fi /matkailu
Päivitetty 6/2017

Maailmassa 
matkailu 
kasvaa 4 
prosentin 

vuosivauhtia

Matkailu on Suomessa kasvava vientiala ja merkittävä työllistäjä
Matkailu on kokoaan suurempi toimiala. 1 matkailueuro tuo 56 senttiä muille toimialoille.

20,3 milj. rekisteröityä yöpymistä Suomessa

Yöpymisten muutos %
• Venäjä -10,9 %
• Ruotsi -0,1 %
• Saksa -0,6 %
• Iso-Britannia +6 %
• Kiina ja Hong Kong +28,9 %
• Ranska +8,6 %
• Yhdysvallat +14,3 %
• Japani +5,4 %

• Muut maat +8,6 %

Ulkomaisten rekisteröidyt yöpymiset (5,8 milj.) Suomessa:

7,7 milj. 

Lähteet: TEM, Visit Finland, Finavia, UNWTO,  Tilastokeskus, Suomen Pankki, WTTC ja LVM.
Lue lisää: www.visitfi nland.fi  >  Tutkimukset ja tilastot

20,3 milj. rekisteröityä yöpymistä 


