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Matkailun merkitys OECD-maissa

2014
• Matkailutulo on keskimäärin 

4,1 % BKT:sta OECD-maissa.
• Matkailutyöllisyys  on 

keskimäärin 5,9 % 
työllisyydestä OECD-maissa.

• Matkailuvienti (ulkomaiset 
matkailijat) muodostaa 21,3 % 
palveluiden viennistä OECD-
maissa.

• Matkailuviennin arvonlisäys  on 
keskimäärin kotimaan 
tuotantoa korkeampi.

Lähde: OECD, 2016
Source: OECD, 2016



• Mihin tarkoitukseen?
– Pyrkimyksenä oli kehittää matkailun alueellisten vaikutusten arviointiin numeerinen malli, joka on 

menetelmiltään läpinäkyvä, tilastollisesti helppo päivittää ja maantieteellisesti laajennettavissa. 
(Ei kertaluonteinen selvitys.)

• Milloin aloitettu ja missä?
– Alun perin Prizztech Oy tilasi vuonna 2011 valmistuneen alueen matkailuvaikutusten numeeriseen 

arviointiin perustuvan mallin kehittämistyön osana Porin seudun KOKO -ohjelmaa sekä 
Satakuntaliiton EAKR-rahoittamia Sijoitu ja matkaile Porin seudulla sekä Verkostoidu Porin 
seudulla –hankkeita. Malli kehitettiin 2011  ja tuloksia on päivitetty 2012 ja 2013.

– Sittemmin (2013) mallia laajennettiin Elämystuotannon osaamiskeskustoiminnan klusteriohjelman 
koordinoinnista vastaavan Turku Touring Oy:n tilaamana sekä Lounaisrannikon 
yhteistyöhankkeena (LOURA) koskemaan Varsinais-Suomea ja Turun seutukuntaa sekä samalla 
päivitettiin matkailuvaikutukset Satakunnan, sen seutukuntien ja Porin seudun kuntien osalta.

• Mitä tehty nyt toukokuussa 2016?
– Viimeisin päivitys koskien vuosia 2012-2015

– Alueellisten kerrointen päivitys

ALMAnum-hankkeen taustaa



Arvioinnin tavoitteet ja keinot

Mitä selvitetään?

1. Paljonko on välitön matkailun aikaansaama tulo 
ja -työllisyys?

• Satakunnassa 2009-2015

• Satakunnan seutukunnissa 2009/2011-2015

• Porin seudun kunnissa 2009-2015

• Varsinais-Suomessa 2011-2015

• Turun ja Vakka-Suomen seutukunnissa 2011-
2015

2. Paljonko on kokonaismatkailutulo ja -työllisyys 
(=välittömät vaikutukset ja 
kerrannaisvaikutukset) Satakunnassa ja Varsinais-
Suomessa em. ajanjaksoina?

3. Millainen merkitys matkailutoiminnalla on 
aluetaloudessa?

• Suhteellinen koko 

• Työllistävyys

• Aluetaloudellinen resilienssi

Miten selvitetään?

• Käytetään numeerista, päivitettyä aluetaloudellista 
matkailumallia (ALMAnum)
• Tilasto- ja taloustiedelähtöinen

• Välitön matkailutulo ja -työllisyys perustuu 
alueelliseen panos-tuotosmalliin, jonka perusteella 
estimoidaan matkailuun liitettävien toimialojen tulo- ja 
työllisyysosuudet.

• Päivitetyt yritys- ja toimipaikkarekisterin tilastot

• Ennakkoarviot (2015) perustuvat maakunnallisen ja 
toimialoittaisen suhdanneaineistoon, jonka avulla 
päästään muutaman kuukauden julkaisuviiveeseen.
• Esim. toukokuussa 2016 käytettävissä vuoden 2015 

ennakkoarviot

• Kerrannaisen matkailutulon laskemiseen käytetään 
viimeisistä valtakunnallisista panos-tuotostaulukoista 
johdettuja alueellisia panoskertoimia (elinkeinorakenne-
kuvaus) ja tyypillistä matkailun (keynesiläistä) 
kerroinanalyysia uusin aineistopäivityksin.



TULOKSIA
MAAKUNNAT



Matkailutulo 

Satakunta 2009-2015* Varsinais-Suomi 2011-2015*

* ennakkoarvio



Matkailutyöllisyys 

Satakunta 2009-2015* Varsinais-Suomi 2011-2015*



Matkailun merkitys (1): 
matkailutoiminnan koko aluetaloudessa

Satakunta 2009-2015* Varsinais-Suomi 2011-2015*



Matkailun merkitys (2): työllistävyys

Satakunta 2014: 
liikevaihtomiljoonalla matkailussa saadaan 7,3 htv

Varsinais-Suomi 2014:
liikevaihtomiljoonalla matkailussa saadaan 5,9 htv

9,9



Matkailun merkitys (3): 
aluetaloudellinen resilienssi

Satakunta: suhteellinen resilienssi-indeksi (teollisuus = 
100)
matkailussa 75-kertainen määrä toimipaikkoja osallistuu 
liikevaihtomiljoonan synnyttämiseen verrattuna teollisuuteen 

Varsinais-Suomi: suhteellinen resilienssi-indeksi 
(teollisuus = 100)
matkailussa yli 31-kertainen määrä toimipaikkoja osallistuu 
liikevaihtomiljoonan synnyttämiseen verrattuna teollisuuteen

1 Alueellinen toimialojen sisäisen tulonmuodostuksen suhteellinen resilienssi-indeksi kertoo sen, kuinka monta kertaa enemmän toimialan 

toimipaikkoja osallistuu liikevaihtomiljoonan synnyttämiseen verrattuna alueen teollisuuteen. Indeksin suuri arvo heijastaa toimialan 

tulonmuodostuksen vähäisempää häiriöriskiä talouden ulkoisille häiriöille verrattuna teollisuuteen. 



TULOKSIA
SEUTUKUNNAT



Satakunnan seutukuntien 
matkailutulot  2011-2015
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Satakunnan seutukuntien 
matkailutyöllisyys 2011-2015
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Matkailutulo ja -työllisyys 

Turun seutukunta 2011-2015* Vakka-Suomen seutukunta 2011-2015*

* ennakkoarvio



Matkailun työllistävyys 2014

Pohjois-Satakunnan seutukunta Porin seutukunta Rauman seutukunta 



Matkailutyöllistävyys 2014 
Turun seutukunta Vakka-Suomen seutukunta



TULOKSIA
PORIN SEUTUKUNNAN KUNNAT



Matkailuvaikutusten jakaantuminen 2015

Matkailutulo Matkailutyöllisyys



Johtopäätöksiä

Tulokset

1. Matkailutoiminnan koko Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 
varsin merkittävä ja trendinomaisesti, mutta maltillisesti kasvava 
tarkasteluperiodin aikana.

2. Matkailutoiminnassa on merkittävä potentiaali työllistävään ja 
osallistavaan talouskasvuun.

3. Matkailutoiminnalla on suhteellisesti suuri merkitys 
aluetalouden resilienssin suhteen tulonmuodostuksen 
jakautuessa hyvin useille toimijoille.

4. Varsinais-Suomen kokonaismatkailutulo vuonna 2014 on noin 
4,5- ja kokonaismatkailutyöllisyys noin 4-kertainen suhteessa 
Satakuntaan.

5. Turun seutukunnan osuus Varsinais-Suomen välittömästä 
matkailutulosta on 85 % ja matkailutyöllisyydestä 80 % vuonna 
2014.

6. Porin seutukunnan osuus Satakunnan välittömästä 
matkailutulosta on 65 % ja matkailutyöllisyydestä 62 % vuonna 
2014.

7. Porin kaupungin osuus Porin seutukunnan matkailutulosta on 80 
% ja matkailutyöllisyydestä 75 % vuonna 2015.

ALMAnum-malli

1. Soveltuu vertailuun:
• alueittain (poikkileikkaus)

• ajallisesti (aikasarja)

2. Mallin päivitettävyys ja maantieteellinen 
laajennettavuus
• perustuu virallisiin taloustilastoihin (ei suoriin 

kyselyaineistoihin) joten päivitettävyys on 
suhteellisen helppoa ja edullista

• alueelliset kertoimet voidaan päivittää esim. 
viiden vuoden välein

• malli on suhteellisen helppo laajentaa uusille 
alueilla/maakuntiin (alueelliset matkailutulo- ja 
työllisyysosuudet ja kertoimet täytyy kalibroida 
alueellisesti ensimmäisellä kerralla) 



KIITOS!
Lisätiedot:

Ari Karppinen (ari.karppinen@utu.fi)  
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