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SISÄLTÖ 

•Miksi tilastoja? 

•Tilastokeskuksen majoitustilasto 

•Matkailun alueelliset tietovarannot 



MIKSI TILASTOJA? 

Majoitustilastoja tuotettu Suomessa 

vuodesta 1971 

 Matkailun kehityksen seuraamiseksi 

 Matkailualan kansantaloudellista/ 

alueellista/paikallista merkitystä kuvaamaan 

 Liiketoiminnan suuntaamiseksi 

 Matkailun markkinoinnin suuntaamiseksi 

 Matkailuinvestointeja/hankerahoituksia 

ohjaamaan 



MATKAILUTILASTOASETUS 

Vuoden 2012 alussa voimaan astunut 

matkailutilastoasetus (692/2011) velvoittaa 

sisällyttämään majoitustilastoon majoitusliikkeet, 

joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa ja 

leirintäalueet, joissa on vähintään 20 

sähköpistokkeella varustettua 

matkailuvaunupaikkaa. Aiempi kynnys (2011 

saakka) oli 10 huonetta, mökkiä tai 

sähköpistokkeella varustettua 

matkailuvaunupaikkaa. 

Varsinais-Suomesta n. 60 

majoitusliikettä Tilastokeskuksen 

tilastoissa talvella, kesällä vajaat 90. 

 



Tilastokeskuksen 
majoitustilasto  

Majoitustilasto kuvaa:  

Tarjontaa esitetään majoitusliikkeiden huone- ja 

vuodekapasiteetin määrällä 

Käyttöä kuvataan myytyjen huoneiden osuudella 

käytettävissä olevasta huoneiden määrästä 

(käyttöaste).  

Majoituksen myyntituloa ja sen pohjalta laskettavaa 

huoneiden ja yöpymisten keskihintaa 

Majoituspalvelujen kysyntää mitataan myös 

yöpymisten määrillä. Palvelujen käyttäjät on jaettu 

koti- ja ulkomaisiin matkailijoihin 

Esim. Majoitustilasto_heinäkuu2012 

Huom. Tilastoa kutsuttiin vuoteen 2011 asti matkailutilastoksi. 

http://www.stat.fi/til/matk/2012/07/matk_2012_07_2012-09-13_tau_001_fi.html


TILASTOKESKUKSEN 
MAJOITUSTIEDON KERUU 
Tiedot kerätään kuukausittain tilastoinnin 

piirissä olevilta majoitusliikkeiltä (hotellit, 

motellit, matkustajakodit, retkeilymajat, 

lomakylät, leirintäalueet) sähköisesti, 

lomakkeilla tai atk-listoina. 

ks. tiedonkeruu tarkemmin 

Tietoja tuotetaan aluetasolla maakunnittain ja 

kunnittain. Kuntatason tietojen julkaisun 

edellytyksenä on vähintään neljä 

majoitusliikettä. 

Ks. Majoitustilastot 

 

 

 

http://www.stat.fi/keruu/maj/lomakkeet.html
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(pages)/Majoitustilastot


MATKAILUN ALUEELLISET 
TIETOVARANNOT 
• Valtakunnallinen matkailun tietojärjestelmä, 

jota Itä-Suomen yliopisto koordinoi 

• Rahoittajana TEM 

• Tietovarannot paikkaavat Suomen 

matkailutilastoinnin aukkoja 

• Tiedot kerätään kerran vuodessa majoitus-, 

ohjelmapalvelu- ja matkanjärjestämistoimintaa 

harjoittavilta yrityksiltä sekä erityisesti 

matkailijoille ruokapalveluita tarjoavilta 

yrityksiltä. 

 



TIETOVARANTOJEN 
TIEDONKERUU 
VARSINAIS-SUOMESSA 

• Maaliskuussa 2013: kysytään tietoja koskien 

vuotta 2012 

• Kysely tulee yritysten sähköpostiin kahdesti, 

sen jälkeen yhteydenotto puhelimitse 

• Raportit koostetaan maakunnittain. 

Yksittäisen yrityksen tiedot eivät ole 

tunnistettavissa. 

• Ks. lisää tietovarannoista 

 

 

http://www.uef.fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot
http://www.uef.fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot
http://www.uef.fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot
http://www.uef.fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot


TIETOVARANTOIHIN 
KERÄTTÄVÄ TIETO 

• matkailuyrityksen perustiedot 

• palvelutarjonnasta 

• liiketalouden tunnuslukuja 

• asiakasmäärä ja –tyypit 

• työllistävyys 

• majoitus- ja ravitsemispalveluiden 

kapasiteetti  

• ohjelmapalvelutarjonnasta 

•  Ks. lisää kerättävistä tiedoista 

 

 

http://www.uef.fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot/tietovarantojen-tietopankki
http://www.uef.fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot/tietovarantojen-tietopankki
http://www.uef.fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot/tietovarantojen-tietopankki
http://www.uef.fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot/tietovarantojen-tietopankki
http://www.uef.fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot/tietovarantojen-tietopankki
http://www.uef.fi/matkailun-alueelliset-tietovarannot/tietovarantojen-tietopankki


KIITOS 


