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Matkailun 
aluetaloudellisten 
vaikutusten laskeminen 
Käytetyt aineistot 

Matkailun alueelliset tulo- ja työllisyysvaikutuk-
set laskettiin tässä tutkimuksessa käyttäen 
seuraavia tilastoaineistoja: 

- Toimipaikkatilastot 2014 (Tilastokeskus) 
- Majoitustilastot 2015 (Tilastokeskus) 
- Suomalaisten matkailu -tutkimus 2015 (Tilastokes-

kus) 
- Kesämökkitilasto 2015 (Tilastokeskus) 
- Asuntokuntien määrä 2015 (Tilastokeskus) 
- Palkkarakennetilastot 2015 (Tilastokeskus) 
- Henkilöliikennetutkimus 2011 (Liikennevirasto) 
- TAK Rajatutkimus 2015 (TAK Oy) 
- Kotitalouksien vieraat -tutkimus 2016 (TAK Oy) 
- Yritysten matkailutulo -tutkimus 2016 (TAK Oy)  

Lisäksi arvioitaessa matkailijoiden rahankäy-
tön jakautumista seutukunnilla isojen ja pien-
ten kuntien kesken, hyödynnettiin Porvoossa 
ja Mänttä-Vilppulassa vuonna 2016 tehtyjä 
matkailijakyselyitä, mikäli tarkempaa paikka-
kuntakohtaista tietoa ei ollut saatavissa. 

Laskentamenetelmät 

Niin sanotussa pohjoismaisessa mallissa mat-
kailun taloudellisia vaikutuksia arvioidaan sekä 
tulomenetelmällä, tiedustelemalla yrityksiltä 
matkailijoiden niille tuomaa liikevaihtoa, että 
menomenetelmällä, kartoittamalla matkailijoi-
den rahankäyttöä alueella. Tämän tutkimuk-
sen yhteydessä tehtiin valtakunnallinen yritys-
kysely, jolla kartoitettiin yritysten arvioita mat-
kailijoiden osuudesta yrityksen liikevaihdon 
muodostumisessa. Yritysjohdolta tiedusteltiin 
myös yrityksen hankintoja alueelta alueellisten 
kerrannaisvaikutusten arvioimiseksi.  

Aineistosta laskettiin tulokertoimet kerrannais-
vaikutuksille. Nämä kertoimet kuvaavat sitä, 
kuinka paljon yksi matkailijan tuoma euro lisää 
yritysten liikevaihtoa ja palkkatuloja alueella ali-

hankintaostojen kautta. Estimoinneissa hyö-
dynnettiin kuitenkin myös aiempaa tutkimusta 
(esim. Kauppila 1999, 2012 ja 2016), koska yri-
tyskyselyn vastausprosentti jäi osalla alueista 
varsin vaatimattomaksi. 

Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta lasket-
tiin rekisteröidyissä majoituspaikoissa yöpynei-
den suomalaisten matkailijoiden osuus kaikista 
yöpyneistä matkailijoista eri alueilla. Tätä 
osuutta sekä Tilastokeskuksen majoitustilas-
toa käytettiin arvioitaessa yöpyneiden koko-
naismäärää alueella. Tähän verrattiin myös tut-
tavavierailulla olleiden määrään, joka laskettiin 
Kotitalouksien vieraat aineiston sekä asunto-
kuntien määrä -tilaston avulla. Suomalaisten 
päiväkävijöiden määrä laskettiin henkilöliiken-
netutkimuksesta hyödyntäen myös Porvoossa 
ja Mänttä-Vilppulassa tehtyjä matkailijatutki-
muksia. 

Ulkomaalaisten matkailijoiden määrät laskettiin 
TAK Rajatutkimuksen ja majoitustilastojen 
avulla samalla tavoin kuin suomalaistenkin 
matkailijoiden määrät, kuitenkin niin, että päi-
väkävijöiden määrä laskettiin alueella vieraillei-
den päiväkävijöiden osuudesta TAK Rajatutki-
muksessa käyttäen apuna Porvoossa tehdyn 
matkailijatutkimuksen tuloksia. 

Matkailijoiden rahankäyttö matkaa kohden las-
kettiin erikseen päiväkävijöille ja yöpyneille 
matkailijoille. Suomalaisten matkailututkimus 
ja TAK Rajatutkimus tuottavat pääosin tuloksia 
seutukunta- tai maakuntatasolla, joten kuntata-
son tuloksia estimoitaessa hyödynnettiin myös 
Porvoossa ja Mänttä-Vilppulassa toteutettuja 
matkailijakyselyitä. 

Matkailun menomenetelmään liittyvät matkaili-
jahaastattelut on useissa tutkimuksissa tehty 
kesäkaudella. Verrattaessa näitä lukuja Tilas-
tokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuk-
sen tuloksiin voidaan huomata, että matkailija-
kyselyillä saadut rahankäyttöluvut yliestimoitu-
vat. Tässä tutkimuksessa olemme hyödyntä-
neet Porvoon ja Mänttä-Vilppulan matkailijaky-
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selyitä selvittääksemme suhteen päiväkävijöi-
den ja yöpyvien matkailijoiden rahankäytön vä-
lillä. Tämän suhdeluvun avulla olemme esti-
moineet päiväkävijöiden rahankäytön Tilasto-
keskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuk-
sesta. Yöpyvien matkailijoiden rahankäyttö 
saatiin Suomalaisten matkailu -tutkimuksen ai-
neistoista ja TAK Rajatutkimuksesta. 

Lopuksi rahankäyttö jaettiin viiteen toimialaryh-
mään aiempien tulo- ja työllisyysselvitysten ta-
paan: korjaamo- ja huoltamotoiminta, majoi-
tus- ja ravitsemistoiminta, vähittäiskauppa, lii-
kenne sekä virkistys- ja muut palvelut. Tämän 
tutkimuksen aineistona käytetyssä Suomalais-
ten matkailu -tutkimuksessa käytetyt rahan-
käyttökohteet poikkeavat hieman näistä toimi-
alaryhmistä. 

Näin ollen Suomalaisten matkailu -tutkimuk-
sessa ilmoitettu kulttuuriin ja urheiluun käytetty 
raha on laskettu virkistys- ja muihin palveluihin. 
Samoin majoitukseen ja ravitsemispalveluihin 
käytetty raha on laskettu toimialaryhmään ma-
joitus- ja ravitsemispalvelut. Matkamenot taas 
on jaettu korjaamo- ja huoltamotoimintaan 
sekä liikennepalveluihin suhteessa: 50/50 Hel-
singissä, 55/45 muissa pääkaupunkiseudun 
kunnissa ja 80/20 muilla alueilla. Pääkaupunki-
seudulla matkailijoiden rahankäyttö jakautuu 
Tilastokeskuksen aineiston mukaan tasaisem-
min polttoaineen ja julkisen liikenteen välille, 
minkä takia siellä käytettiin eri suhdelukua kuin 
muualla Suomessa. 

Matkailijatutkimus kertoo matkailijoiden rahan-
käytön liikkumiseen koko matkan ajalta, ei siis 
matkakohteessa. Tämän vuoksi on tehty olet-
tamus, että 30 prosenttia polttoaineostoista 
tehdään matkakohteessa ja loput muualla. Lii-
kennepalveluihin kohdistuvista menoista 
(esim. bussit, taksit) puolet on arvioitu kohdis-
tuvan kohdepaikkakunnalle, Helsingin tapauk-
sessa liikennepalveluihin käytetty raha on las-
kettu kokonaan alueelle. Lisäksi arvoesineet ja 
muu rahankäyttö on laskettu vähittäiskaup-
paan. Tarkastellut toimialat on esitelty tarkem-
min liitteessä 1.  

Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia Tilas-
tokeskuksen matkailutilinpidon lukuihin, on 

syytä huomioida, että matkailutilinpidossa las-
ketaan mukaan myös mm. omien vapaa-ajan 
asuntojen käyttö, joka on kulutusta (mökkien 
kuluminen), mutta ei rahankäyttöä matkailijan 
näkökulmasta. Tältä osin siis matkailutilinpidon 
luvut ovat tässä laskelmassa esitettyjä suu-
rempia. Lisäksi matkailutilinpitoon lasketaan 
kaikki alueella tapahtuva matkailukulutus, 
myös alueen asukkaiden matkatoimistoista te-
kemät ostot sekä esimerkiksi kaukoliikenteen 
palveluiden käyttö. Tätä alueen asukkaiden 
matkailukulutusta ei tässä tutkimuksessa ole 
huomioitu. 

Keskeiset käsitteet 

Matkailijoiden tietyllä alueella käyttämä raha 
synnyttää välittömiä vaikutuksia. Kun yritykset 
puolestaan tekevät hankintoja alueella muilta 
yrityksiltä, syntyy välillisiä vaikutuksia. Lisäksi 
matkailun ansiosta – välittömästi ja välillisesti – 
työllistyneet käyttävät työskentelyalueellaan 
rahaa, jolloin puhutaan johdetuista eli indusoi-
duista vaikutuksista. Kaikissa vaikutuslajeissa 
syntyy matkailutuloa, matkailutyöpaikkoja sekä 
näistä työpaikoista palkkatuloja ja niistä edel-
leen maksettavia palkkaverotuloja. Välilliset ja 
johdetut vaikutukset muodostavat yhdessä 
kerrannaisvaikutukset. Matkailun kokonaisvai-
kutuksista puhuttaessa tarkoitetaan välittömiä 
ja kerrannaisvaikutuksia. Keskeisiä käsitteitä ja 
niiden vaikutusta alueen verotuloihin on ha-
vainnollistettu kuvassa 1.  
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Koska laskentamalliin sisältyy useita estimoin-
teja, ovat matkailutulo- ja työllisyysluvut an-
nettu vaihteluvälinä. Mallia kehitetään koko 
ajan ja estimoinnin määrää pyritään pienentä-
mään esimerkiksi eri alueilla tehtävillä kyse-
lyillä. Lisäksi vuonna 2017 valmistuva henkilö-
liikennetutkimus tuo uutta tietoa ihmisten liikku-
misesta, sillä edellinen tutkimus on vuosilta 
2010 - 2011. 

Palkkatulovaikutukset on laskettu kertomalla 
matkailun synnyttämät henkilötyövuodet keski-
määräisellä alan kuukausiansiolla (mediaani) 
12,5 kertaa, jotta myös lomarahojen vaikutus 
saadaan mukaan. 

Välittömät henkilöverotulot on laskettu Kuntalii-
ton ilmoittamien efektiivisten veroasteiden mu-
kaan eli kyseessä on kunnalle vähennyksien 
jälkeen oikeasti jäävä verotulo. On tosin huo-
mioitava, että verotulosta on jonkin verran vuo-
toja myös alueen ulkopuolelle, koska kaikki 
matkailun parissa työskentelevät henkilöt eivät 
ole kirjoilla seudun kunnissa. 

Tämä raportti kuvaa siis Helsingissä vieraillei-
den matkailijoiden rahankäyttöä Helsingissä ja 
siitä syntyviä välittömiä sekä välillisiä tulo- ja 
työllisyysvaikutuksia. Raportissa ei ole huomi-
oitu helsinkiläisten matkailijoiden matkailukulu-

tusta kotikaupungissaan (esim. matkatoimisto-
jen palvelujen käyttö) eikä mm. vapaa-ajan 
asuntojen kulumista, jotka lasketaan matkailu-
tilinpitoon, mutta eivät siis kuvaa kaupunkiin 
saapuvien matkailijoiden kulutusta. Matkailuti-
linpitoon lasketaan myös koko matkustajalii-
kennettä palvelevien yritysten liikevaihto, kun 
taas tässä tutkimusraportissa huomioidaan 
vain Helsingin matkaan liittyvä kulutus. 

Tutkimuksen toteuttaja 

Tutkimuksen toteuttaja Tutkimus- ja Analysoin-
tikeskus TAK Oy on vuonna 1991 perustettu 
matkailututkimuksiin erikoistunut tutkimusyri-
tys, joka mm. haastattelee vuosittain yli 20 000 
Suomessa vierailevaa matkailijaa. 

  Kuva 1: Kuvaus matkailutulon muodostumisesta 
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Tulokset 
Välittömät vaikutukset  

1 598 milj. € 

10 384 henkilötyövuotta 

46,4 milj. € palkkaverotuloja 
Matkailijat jättivät vuonna 2015 Helsinkiin kaik-
kiaan vajaat 1,6 miljardia euroa ilman arvonli-
säveroa eli tämä on kaupungin välitön matkai-
lutulo. Matkailijoiden Helsinkiin jättämä raha si-
sältäen arvonlisäveron oli hieman yli 1,8 miljar-
dia euroa. Tarkempi erittely matkailutulon ja-
kautumisesta eri toimialaryhmien kesken on 
esitetty taulukossa 1, josta nähdään, että Hel-
singissä suurimmat hyötyjät matkailutulosta 
ovat majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä vähit-
täiskauppa. 

Taulukko 1: Matkailutuloa saavien toimipaikkojen määrä, niiden 
saama välitön matkailutulo ja osuus välittömästä matkailutulosta 
alueella. 

Toimiala Toimi- 
paikkoja 

Tulo 
 (0 alv) Osuus 

Korjaamo- ja 
huoltamotoiminta 466 69,4 M € 4 % 

Vähittäiskauppa 3 015 507,7 M € 32 % 

Majoitus- ja  
ravitsemistoiminta 2 105 736 M € 46 % 

Liikenne 1 070 141,4 M € 9 % 

Virkistys- ja  
muut palvelut 4 074 143,4 M € 9 % 

Yhteensä 10 730 1 598 M € 100% 

Matkailun välitön työllisyysvaikutus oli noin  
10 384 henkilötyövuotta. On huomattava, että 
vastaavasti matkailun työllistämiä ihmisiä on 
huomattavasti enemmän, koska henkilötyö-
vuodet kuvaavat kokoaikaisia, ympärivuotisia 
työsuhteita. Matkailun kausiluonteisuuden ta-
kia tyypillistä on, että esimerkiksi kesäsesongin 

aikaan matkailutyöllisyys kasvaa huomatta-
vasti. Alakohtainen matkailutyöllisyyden erittely 
on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2: Toimialojen matkailutyöllisyys henkilötyövuosina ja 
prosentti-osuutena välittömästä matkailutyöllisyydestä. 

Toimiala Matkailutyölli-
syys % 

Korjaamo- ja 
huoltamotoiminta 369 4 % 

Vähittäiskauppa 1 960 19 % 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6 459 62 % 

Liikenne 973 9 % 

Virkistys- ja muut palvelut 624 6 % 

Yhteensä 10 384 100 % 

Tällä matkailutyöllisyydellä välitöntä palkkatu-
loa kertyy noin 312 miljoonaa euroa, mikä puo-
lestaan tuottaa Helsingille välitöntä palkkavero-
tuloa noin 46,4 miljoonaa euroa. 

Lisäksi matkailu työllistää henkilöitä myös julki-
sella sektorilla, mutta tätä työllisyyttä ei ole 
tässä tutkimuksessa huomioitu, koska matkai-
lun julkisen sektorin työllisyys vaihtelee huo-
mattavasti esimerkiksi hankkeiden takia. Li-
säksi julkisen sektorin työllisyys ei kirjaudu suo-
raan käytettyihin toimialatilastoihin eikä näin ol-
len ole helposti seurattavissa. 

Helsingin välitön matkailutulo- ja työllisyys pe-
rustuvat taulukossa 3 ja 4 esitettyihin laskelmiin 
päiväkävijöiden ja yöpyneiden määristä ja ra-
hankäytöstä. 

Taulukko 3: Matkailijoiden määrä. 

Matkailijaryhmä Henkilöä 

Suomalaisia päiväkävijöitä 3 969 000    

Suomalaisia yöpyneitä 2 350 000    

Ulkomaalaisia yhteensä 3 036 000    

Yhteensä  9 355 000    
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Taulukko 4: Matkailijoiden keskimääräinen rahankäyttö. 

Matkailijaryhmä Keskimääräinen rahan-
käyttö per matka 

Suomalainen matkailija (kaikki) 108 € 

Ulkomaalainen matkailija (kaikki) 371 € 

Matkailun  
kokonaisvaikutukset 

2 237–2 397 milj. € 

11 942–12 461 henkilötyö-
vuotta 
Matkailun välittömien tulo- ja työllisyysvaikutus-
ten lisäksi matkailu tuottaa välillisiä vaikutuksia, 
jotka on laskettu tässä tulo- ja työllisyyskertoi-
mien avulla yrityskyselyyn ja aiempaan tutki-
mukseen perustuen (Kauppila 1999;2016; 
Manka 2015). 

Tyypillisesti matkailun tulokerroin vaihtelee 
1,2–1,5:n välillä riippuen siitä, kuinka paljon 
matkailusta tuloa saavat yritykset tekevät os-
toja omalta seudulta (Kauppila 1999). Helsin-
gin tapauksessa tulokerroin on kohtuullisen 
iso, 1,4–1,5:n välillä, koska Helsingin palvelu-
rakenne on monipuolinen ja välitöntä matkailu-
tuloa saavat yritykset voivat ostaa tarvitse-
mansa tuotteet ja palvelut oman kaupungin si-
sältä.  

Näin ollen Helsingin kokonaismatkailutuloksi 
saadaan yhteensä 2,24–2,4 miljardia euroa. 
Summa pitää sisällään sekä välittömät että 
kerrannaisvaikutukset. Kerrannaisvaikutuksiin 
kuuluvat siis matkailusta välitöntä tuloa saa-
vien yritysten ostot alueen muista yrityksistä 
(välillinen matkailutulo), välitön ja välillinen 
palkkatulo sekä henkilöverotulojen vaikutus. 

Matkailun kokonaistyöllisyysvaikutukset voi-
daan myös laskea kertoimien avulla. Helsin-
gissä kerroin asettuu välille 1,15–1,2 aiempaan 
tutkimukseen perustuen ja kyselyyn perus-
tuen. 

Käytettäessä tätä vaihteluväliä Helsingin mat-
kailun kokonaistyöllisyysvaikutukset ovat  
11 942–12 461 henkilötyövuotta. Kokonaistyöl-
lisyysvaikutukset sisältävät välittömät, välilliset 
sekä välittömästä että välillisestä työllisyydestä 
aiheutuvat johdetut vaikutukset. On huomioi-
tava, että nämä luvut sisältävät myös muualla 
asuvat Helsingissä työskentelevät henkilöt, joi-
den verotulot eivät kokonaisuudessaan kerry 
kunnalle. 
 
Matkailun kerrannaisvaikutukset jakaantuvat 
useille toimialoille. Aiemman tutkimuksen pe-
rusteella suurimmat hyötyjät kerrannaisvaiku-
tuksista ovat mm. tukku- ja vähittäiskauppa, 
elintarviketuotanto/maatalous, huoltamot ja 
korjaamot sekä sähkö-, vesi- ja kaasuhuolto 
(esim. Manka 2014). 
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Helsingin matkailu 2010-
luvulla 

 

Rekisteröityjen yöpymisten valossa Helsingin 
matkailu on ollut 2010-luvulla kasvusuun-
nassa.  Vuonna 2015 yöpymisiä rekisteröitiin 
kaikkiaan 3,46 miljoonaa, josta suomalaisten 
osuus oli noin 47 prosenttia. Helsinki poikkeaa 
tässä – lähes kaikista – muista alueista, koska 
ulkomaalaisten osuus on kotimaisia matkaili-
joita suurempi. 

 

Lomamatkailu on pelkkien rekisteröityjen yöpy-
misten valossa hieman työmatkailua isompaa, 
mutta näiden välinen ero oli esimerkiksi 
vuonna 2015 vain 4,6 prosenttiyksikköä.  

 

 

Majoitusliikkeiden kapasiteetti on kasvanut 
2010-luvulla jonkin verran, vuoden 2010 
16 174 vuodepaikasta 17 135 vuodepaikkaan 
vuonna 2015. Vastaavasti majoitusliikkeiden 
käyttöaste on samalla noussut, 67,1 prosen-
tista 69,4 prosenttiin. On huomioitava, että 
tässä on otettu mukaan vain rekisteröityjen 
majoitusliikkeiden kapasiteetti. Esimerkiksi Air-
bnb ja vastaavat palvelut ovat samaan aikaan 
kasvaneet lisäten kapasiteettia. 

Matkan kesto on Helsingissä keskimäärin 1,7 
vuorokautta, mikä on hieman alle koko maan 
keskiarvon (1,84 vrk).  Ulkomaalaisten viipymä 
(2,1 vrk) on hieman pidempi kuin kotimaisten 
matkailijoiden (1,75 vrk). 

Luvut on poimittu Matkailutilasto.fi -palvelusta, 
ja ne perustuvat Tilastokeskuksen kokoamiin 
majoitustilastoihin. 

Helsingissä mökkiläisillä ei ole juuri vaikutusta 
matkailutuloon toisin kuin muualla maassa. 
Vuoden 2015 lopussa kaupungissa oli 407 
mökkiä. Suurin osa näistäkin on kuitenkin hel-
sinkiläisten tai uusimaalaisten omistuksessa ja 
vain 8 mökillä omistaja tulee maakunnan ulko-
puolelta. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen 
Rakennukset ja kesämökit -tilastoon.  
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Liite 1. Matkailun toimialaryhmät 
Korjaamo- ja huoltamotoiminta 
452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. Moottoripyörät) 
45321 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. Renkaat) 
45322 Renkaiden vähittäiskauppa 
45403 Moottoripyörien huolto ja korjaus 
473 Ajoneuvojen polttoaineiden vähittäiskauppa 
 
Vähittäiskauppa 
471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
472 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
475 Muiden kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
476 Kulttuuri- ja vapaa-ajantuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 
478 Tori- ja markkinakauppa 
9521 Viihde-elektroniikan korjaus 
9522 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus 
9523 Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus 
 
Majoitus- ja ravitsemispalvelut 
551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet 
552 Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus 
553 Leirintäalueet, asunto- ja matkailuvaunualueet 
55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast 
55903 Lomamökkien vuokraus 
55909 Muualla luokittelematon majoitustoiminta 
561 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta 
5621 Pitopalvelu 
563 Baarit ja kahvilat 
 
Liikenne 
491 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne 
493 Muu maaliikenteen henkilöliikenne 
50101 Meriliikenteen henkilökuljetus 
50102 Rannikkoliikenteen henkilökuljetus 
503 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus 
511 Ilmaliikenne 
52211 Linja-autoasemat 
5223 Ilmaliikennettä palveleva toiminta 
7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing 
7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing 
7734 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing 
7735 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing 
7739 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing 
 
Virkistys- ja muut palvelut 
5914 Elokuvien esittäminen 
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 
9102 Museoiden toiminta 
9103 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta 
9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta 
931 Urheilutoiminta 
932 Huvi- ja virkistystoiminta 
9602 Kampaamot ja kauneudenhoitopalvelut 
9604 Kylpylälaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut 
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