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Euroopan matkailualan manifesti kasvun ja 

tyo llisyyden edista miseksi  

 

Matkailuala on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen merkittävä edistäjä. Ala edistää taloudellista 

kasvua luomalla tuloja, työllisyyttä ja investointeja Euroopassa sekä maailmanlaajuisesti 

alkuperämarkkinoille vientien avulla. Se auttaa säilyttämään kulttuuri- ja luonnonperinnön, tarjoaa 

tuloja matkailijoiden ja asukkaiden käyttämien palvelujen ja infrastruktuurin rahoittamiseen ja lisää 

tietoisuutta yhteisestä eurooppalaisesta identiteetistä ja kansalaisuudesta, joka erottuu 

monimuotoisuutensa ansiosta. 

 

Eurooppa on 50 prosentin markkinaosuudellaan vuoden 2016 tietojen mukaisesti maailman suosituin 

matkailukohde 1 . Matkailuala tuottaa (suoraan ja välillisesti) 10,2 prosenttia EU:n 28 jäsenvaltion 

yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta, ja tämän luvun on arvioitu nousevan 11,2 prosenttiin 

vuoteen 2027 mennessä2.  

EU:ssa matkailuala elättää lähes 26,5 miljoonaa ihmistä ja matkailuvienti tuottaa 375,1 miljardia euroa. 

Matkailualan merkitys kasvaa entisestään, kun otetaan huomioon, että luonteeltaan se on 

työvoimavaltainen ala, joka perustuu pääasiassa pk-yritysten toimintaan ja jolla naisten ja nuorten 

työllisyysaste on korkea.  

Tuntuvasti lisääntyneen työttömyydenkin aikoina matkailuala on edelleen johtava työpaikkojen tarjoaja 

sekä Euroopassa että muualla maailmassa. 

Nämä seikat huomioiden Euroopan julkiset ja yksityiset matkailualan sidosryhmät sekä sidosryhmät, 

joilla on matkailualalla suuri omistusosuus, ovat yhdistyneet ja esittävät tämän Euroopan matkailualan 

manifestin yhtenäisenä rintamana. Asiakirjassa korostetaan EU:n politiikan painopisteitä tällä alalla 

tulevina vuosina. 

 

VIESTIMME 

Tehokkaan matkailupolitiikan muotoiluun tarvitaan kokonaisvaltaista eurooppalaista lähestymistapaa, 

jossa otetaan huomioon alan monet vaikutukset sekä matkailualalla vaikuttavien tai vaikutusten 

kohteena olevien sidosryhmien laaja kirjo. Tämä on tunnustettu Lissabonin sopimuksessa, joka antaa 

                                                           
1  World Tourism Organization (2017), Tourism Highlights 2017 Edition, UNWTO, Madrid. 
2  World Travel & Tourism Council (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union, WTTC, London. 
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SEUT-sopimuksen 195 artiklan mukaisesti Euroopan unionille velvollisuuden edistää Euroopan 

matkailualan kilpailukykyä luomalla suotuisa toimintaympäristö sen kasvua ja kehittymistä varten ja 

luomalla yhtenäistetty lähestymistapa matkailualalle. 

 

PAINOPISTEEMME 

 

Kilpailukyky 

1. Schengenin alueen älykkäämmän viisumipolitiikan ja  prosessien saavuttaminen laillisten matkustajien 

pelottelun minimoimiseksi, oli kyseessä sitten vapaa-ajan matka tai liikematka. 

2. Hallinnollisen ja verotaakan pienentäminen, yritysten perustamisen tukeminen sekä rajatylittävän 

myynnin ja palvelutarjonnan edistäminen. 

3. Älykkäämmän veropolitiikan ja paremman koordinoinnin edistäminen EU:n, kansallisten, alueellisten 

ja paikallisten viranomaisten välillä, jotta varmistetaan Euroopan pysyminen kilpailukykyisenä 

matkakohteena ja liiketoimintakohteena. Arvonlisävero, maksut, paikalliset verot ja 

lentomatkustajaverot pitäisi sisällyttää sääntelykehyksen tarkasteluun. 

4. Tasapuolisten toimintaedellytysten ja reilun kilpailun varmistaminen kaikille matkailualan 

palveluntarjoajille. 

 

 

 Digitalisaatio 

5. EU:n taloudellisen tuen kehittäminen matkailualan digitalisaatiota varten ja asiantuntijafoorumien 

luominen hyvien käytäntöjen edistämiseksi. 

6. Avoimuuden ja puolueettomuuden varmistaminen verkko-ostoksia tekeville kuluttajille ja verkossa 

toimiville yrityksille. Verkkohaku ja vertaisfoorumit pitäisi sisällyttää sääntelykehyksen tarkasteluun. 

7. Dataverkkovierailujen hintakattojen, matkailijoille tarkoitetun ilmaisen WiFin ja matkakohteiden 

nähtävyyksiin ja tapahtumiin liittyvän monikielisen sisällön suosiminen. 

 

Hyvä hallinto 

8. Erityisen EU:n matkailustrategian kehittäminen, joka sisältää selkeät pyrkimykset, tavoitteet, 

indikaattorit ja toimet matkailualalla EU:ssa ja johon osallistuvat kaikki matkailualan sidosryhmät. 
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9. Kaksinkertaisen sääntelyn estäminen ja sääntelyn ristiriitaisuuksien poistaminen matkailualan 

palvelujen sisämarkkinoilta varmistamalla matkailualaan liittyvän politiikan ja sääntelyn parempi 

koordinointi pääosastojen välillä. 

10. Asianmukaisen ilmoituksen antaminen (vähintään 24 kuukautta) kaikista muutoksista, jotka 

vaikuttavat matkailualaan liittyviin säännöksiin (verotus tai muut). 

11. Avoimuuden varmistaminen matkailutaloudesta* saatavien verotulojen keruussa ja käytössä. 

12. Verolain ja kuluttajansuojalain yksinkertaistaminen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistaminen. 

13. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja edistäminen matkailualalla tässä manifestissa ehdotettujen 

pyrkimysten ja toimien mukaisesti (esim. matkailualan säännösten hallinta ja yritysten sosiaalinen 

vastuu). 

14. Matkailualan yksityisen sektorin sidosryhmien sekä jokaisen hallintotason matkailuviranomaisten 

järjestelmällisen osallistumisen varmistaminen. 

15. Matkailutalouden suorituskyvyn ja vaikutuksen säännöllinen seuranta ja arvioiminen (esim. EU:n 

taloudellinen suorituskyky tarkkojen kestävyys- ja työllisyystietojen osalta).  

16. Älykkään ja kestävän EU:n rahoituksen saamisen helpottaminen matkailualan sidosryhmille 

suhteessa kasvuun ja työpaikkojen tarjoamiseen.  

17. Hankerahoituksessa pitäisi ottaa huomioon Euroopan kansalaisten, matkailijoiden, työntekijöiden, 

yritysten ja organisaatioiden tarpeet. 

 

 

Yhteinen myynninedistäminen 

18. Euroopan matkailutarjonnan monimuotoisuuden kehityksen ja meneillään olevan 

myynninedistämisen tukeminen, mukaan luettuna Euroopan laajuiset temaattiset matkailutuotteet 

(esim. pyöräilyreitit, gastronomia, kulttuuri, luonto, esittävät taiteet, kylpylät ja hyvinvointi). 

19. Rahoituksen tarjoaminen kohteelle Eurooppa alkuperämarkkinoilla pitkäaikaisia yhteisiä 

myynninedistämistoimia varten, mikä lisää kansallisten ja alueellisten matkailujärjestöjen ja muiden 

asiaankuuluvien järjestöjen pyrkimysten arvoa.  

20. Yhteistyön helpottaminen yksityisellä sektorilla, julkisen ja yksityisen sektorin aloitteiden 

edistäminen (esim. rahoituksen ja markkinaohjelmien yhteensovittaminen) ja monialaisten 

kumppanuuksien tukeminen. 
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21. Kolmansien osapuolten eurooppalaisten laatujärjestelmien tukeminen ja edistäminen, kun yleinen 

etu on selvä (esim. majoitus, gastronomia, taiteet ja kulttuuriperintö, matkakohteet, temaattiset 

tuotteet). 
 

 

Kausiluonteisuus 

22. Hyvien käytäntöjen edistäminen kauden pidentämisen ja valmiuksien lisäämisen osalta (esim. 

koulujen loma-aikojen parempi porrastaminen, aukioloaikojen pidentäminen) sekä monipuolistumisen 

osalta (esim. matkailumahdollisuuksien kehittäminen useammille ihmisille, kuten pienituloisille ja niille, 

jotka eivät ole sidottuja koulujen loma-aikoihin). 

23. Rohkaiseminen ympärivuotisen matkailun kehittämiseen tarjontaa monipuolistamalla erityisesti 

matkakohteissa, jotka ovat perinteisesti paremmin tunnettuja kausiluonteisesta vetovoimastaan (esim. 

talvivaelluslomat Etelä-Euroopassa; pyöräilylomat hiihtokeskuksissa) tai niiden luonnonvaroihin 

perustuvasta ympärivuotisesta vetonaulasta, kuten maaseudusta ja aktiivimatkailusta.  

24. Saatavilla olevan matkailutarjonnan luovan edistämisen ympärivuotinen tukeminen. 

 

Ammattitaito ja pätevyys 

25. Asiaankuuluvan pätevyyden, osaamisen, ammattitaidon ja kokemuksen tunnistamisen edistäminen 

kaikkialla sisämarkkinoilla. 

26. Matkailutalouden* työuriin liittyvän tietoisuuden lisääminen. 

27. Koulutuksen tarjoajien ja teollisuuden rohkaiseminen tuottavampaan suhteeseen. 

28. Nykyisten Euroopan laajuisten nuorisotyöllisyysohjelmien laajempi hyödyntäminen ja uusien 

ohjelmien kehittäminen. 

29. Matkailualalla työskentelevien henkilöiden elinikäisen oppimisen ohjelmien parantaminen ja niiden 

saatavuus internetin kautta. 

30. Matkailualan ammattilaisten kielitaidon parantamisen tukeminen ja heidän vapaan liikkuvuutensa 

edistäminen. 

31. Kannustaminen kulttuuritietoisuuskoulutuksen järjestämiseen kaikilta alkuperämarkkinoilta tuleville 

matkailijoille tarjottujen palvelujen parantamiseksi. 
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Kestävyys 

32. Kestävyys ympäristön kannalta: strategisen suunnitelman luominen ympäristön kannalta kestävää 

matkailualaa varten (mukaan luettuna järjestelmät, teknologia ja infrastruktuuri), jotta voidaan edistää 

ilmastotavoitteita ja ympäristön kannalta kestävien työpaikkojen luomiseen liittyviä tavoitteita, tarpeen 

mukaan yhteistyössä kaikkien asiaankuuluvien pääosastojen ja kansainvälisten elinten kanssa. 

33. Taloudellinen ja toiminnallinen kestävyys: EU:n taloudellisen tuen varmistaminen pitkän ja 

keskipitkän aikavälin aloitteille matkailualalla Euroopan tasolla kattaen koko arvoketjun. Yritysten 

oikeudenmukainen hyötyminen matkailusta alkuperä- ja kohdemarkkinoilla, mukaan luettuna 

paikallisyhteisöt ja alalla työskentelevät henkilöt. 

34. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja tukeminen valmiuksien ja kohteen hallinnan osalta niin, että 

tarjonta mukautuu onnistuneesti kysyntään, sekä sen varmistaminen, että matkailijoiden kokemusten 

laatu kulkee käsi kädessä paikallisyhteisöjen elämänlaadun kanssa. 

35. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys: matkakohteiden paikalliseen kulttuuriin ja yhteisöihin 

kohdistuvien vaikutusten hallinta; pitkäaikaisten työsuhteiden säilyttäminen matkailualalla sekä 

oikeudenmukaiset työolot kaikille erityisesti keskeisillä alasektoreilla, joilla työntekijöiden rekrytointi ja 

yrityksessä pitäminen pysyvät edelleen haasteina (esim. sosiaalinen suojelu, palkka, yhtäläiset 

mahdollisuudet, tasa-arvoinen kohtelu).  

36. Matkailun käsitteen tukeminen kaikkien oikeutena. Matkustusmahdollisuuden antaminen jokaiselle 

Euroopan kansalaiselle, myös pienituloisille ja vammaisille. 

  

Liikenneverkostot 

 37. Kuluttajille suunnattujen julkisten ja yksityisten foorumien edistäminen multimodaalista liikkuvuutta 

varten (pääosastojen ja palveluntarjoajien yhteistyötä parantamalla). 

38. Matkailun ja liikenteen infrastruktuurien parantaminen, myös syrjäisillä alueilla sekä maaseutu-, 

vuoristo-, saaristo- ja rannikkoalueilla. 

39. Eurooppalaisen strategian kehittäminen kaikkien liikennemuotojen verkostojen parantamiseksi 

kestävällä tavalla, mukaan luettuna infrastruktuurin ja tietojen mukauttaminen kaikkien matkustajien 

erityistarpeiden huomioimista varten. 

40. Erityisten henkilöliikenteen käytävien (esim. rautatiet, maantiet, pyörätiet, meriväylät, 

jalankulkuväylät, yhtenäinen eurooppalainen ilmatila) laadun ja koordinoinnin parantaminen EU:n 

rahoituksen avulla. 
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41. Asiaankuuluvien tietojen oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen saannin edistäminen matkanjärjestäjien 

ja liikenteenharjoittajien osalta digitaalisten multimodaalisten käytäntöjen helpottamiseksi, mukaan 

luettuna päästä päähän  liput. 

42. Paremman saavutettavuuden ja matkailuvetonaulojen lähellä tarjottavien palvelujen suosiminen 

saavutettavuuden parantamiseksi ja häiriöiden minimoimiseksi sekä kielimuurien ehkäisemiseksi. 

43. Vapaiden lentoliikennesopimusten edistäminen EU:n tasolla helpottamaan markkinoille pääsyä EU:n 

tärkeimpien kauppakumppanien kanssa, edessä häämöttävään lentokenttien kapasiteettivajeeseen 

keskittyminen ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan saavuttaminen etäisyyksien, matkustusaikojen, 

kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. 

44. Raideinfrastruktuurin riittävän ja ennustettavan rahoituksen varmistaminen raideliikenteen 

houkuttelevuuden lisäämiseksi ja laadun parantamiseksi, millä on tarkoitus käynnistää matkailualan 

kehityspotentiaalin vapauttaminen noudattaen EU:n tavoitteita, jotka koskevat liikennemuotosiirtymää 

raideliikennettä kohti. 

 

*Matkailutalous sisältää matkailuun liittyvien tavaroiden ja palveluiden tarjoamisella tuotetun arvon sekä 

matkailualasta riippuvaisten muiden alojen epäsuorien panosten arvon, mukaan luettuna sen tuotantoketju. Tähän 

kuuluu matkailualaan liittyvien pääomasijoitusten ja julkisten menojen vaikutus. 

 

Lisätietoja aloitteesta ja siihen osallistumisesta on osoitteessa www.tourismmanifesto.eu  

 

http://www.tourismmanifesto.eu/

