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Suomen matkailualan liitto ry (SMAL) on yli 180 matkatoimiston, matkanjärjestäjän ja 
incoming-matkatoimiston yhteenliittymä, joka ajaa jäsentensä etuja suhteissa 
viranomaisiin, lainsäätäjiin sekä alan kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. SMALin
jäsenyritysten kokonaismyynti vuonna 2019 oli yli 2 miljardia euroa, mikä on noin 95 
prosenttia Suomen koko matkatoimistomyynnistä. SMALin jäsenet työllistävät 
kotimaassa ja ulkomailla yhteensä noin 2 000 henkeä. 

Vuonna 1940 perustetun toimialajärjestön kansainväliseen jäsenverkostoon kuuluu 
nykyään myös yli 110 muuta matkailualan yritystä ja tahoa, kuten kuljetusyhtiöitä, 
majoitusliikkeitä, kotimaisia ja ulkomaisia matkailutoimistoja sekä matkailualan 
oppilaitoksia, konsultteja, medioita ja teknologiayrityksiä.

SMALin toimeksiannosta järjestetään vuosittain Pohjois-Euroopan suurin 
matkailutapahtuma MATKA-messut sekä Finnish Travel Gala, jossa palkitaan 
ansioituneita matkailutoimijoita.

- SMAL esittäytyy -



Matkailuteollisuus elää
jatkuvien haasteiden ja 

uhkakuvien keskellä





Matkailu on 
merkittävä 
teollisuus

• Matkailu työllistää 8,4 % maailman työvoimasta ja yli 10 % BKT:sta

• Yli 1,3 miljardia kv. matkaa, joiden synnyttämät tuotot 1,45 bilj USD (v. 2017) 

• EU-alueella matkailun osuus 10,3%  BKT:sta > Kolmanneksi suurin teollisuudenala

• 560 milj. kansainvälistä matkustajaa – Matkailuvienti 400 miljardia euroa

• 3,4 milj. matkailuyritystä, pääosin PK-yrityksiä, jotka työllistävät 27,3 milj. henkilöä

• Suomessa matkailu on yksi potentiaalisimmista kasvualoista 

• Matkailuvienti vuonna 2017 noin 17 % palveluiden vientituloista 

• Kokonaiskysyntä noin 15 miljardia (v. 2017) – V.  2028 ennuste 20 miljardia 

• Suora osuus BKT:sta 2,6 % (v. 2017) – V. 2028 ennuste 3 %

• Matkailu työllistää yli 140 000 henkilöä (v. 2017) – V. 2028 ennuste 164 000

• Matkailuyrityksiä yli 29 000 (v. 2017)

• Merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia > selvitys julkisen rahoituksen käytöstä

• Rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet 22,2 milj. (v. 2018) – V. 2028 ennuste 26 milj.



Megatrendit muokkaavat 
maailmaa ….





… Mitä mahdollisuuksia matkailuyrityksille

• Matkailu jatkaa kasvuaan globaalisti 

> kysyntä monipuolistuu > ihmisten erilaiset tarpeet ja lähtökohdat 
matkustamiseen > sisällöllistä matkailua

• Väestön ikääntyminen 

➢ matkustajina kokeneita, hyväkuntoisia ja palvelua arvostavia 
matkailijoita, joista monilla talous kunnossa

• Digitaalisaatio ja tekoäly 

> matkailuyrityksissä teknologia jo perinteisesti vahvasti mukana > 
lähtökohdat toiminnan digitalisoimiselle hyvät > osaamista löytyy

• Vastuullisuus > sosiokulttuurinen, taloudellinen ja ympäristövastuu

> vastuullista, hallittua matkailupalveluiden tuottamista ja matkojen 
järjestämistä



Globaalit 
(lokaalit) 
trendit

• Aktiviteetit, teemat ja elämykset

• Luksus

• Luonto

• Slow travel, staycation

• Esteetön matkailu

• Seksuaalivähemmistöille suunnatut matkat

• Hyvinvointiin liittyvät matkat

• Ruoka ja juoma matkustamisen motivaattorina

• Monen sukupolven matkat

• Sinkkumatkailu

• Hyväntekeväisyysmatkailu

• Aurinkolomat ja lyhyet kaupunkilomat silti yhä ykkösinä  
> Australia monien haavekohde


