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TAUSTAA



Kuva. Kotimaan vapaa-ajanmatkojen määrät (lapsia mukana / ei 
mukana) (Tilastokeskus 2018a).
Kuva. Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen määrät (lapsia mukana / ei mukana) 
(Tilastokeskus 2018a). 

• Heinäkuu aktiivisin 
• Lapsiperheillä matkailu 
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elokuun osalta ei ole 
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Kesäajan matkailu tilastoissa
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Kuva. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset 
majoitusliikkeissä kesäkuukausina,   2005-2017 
(Tilastokeskus 2018b). 
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TULOKSIA



Kuva. Yrityskyselyn vastaajien arviot kesälomien 
siirron vaikutuksista yritykselle (n=167) ja koko 
matkailuelinkeinolle (n=164).
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Kuva. Yritysten arviot kesälomien siirron 
vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan yleisesti, 
vastaukset toimialoittain (n=167).

Myönteisin 
näkemys: 

majoituspalvelut

Haastattelut:
päiväkohteet

Miten matkailuyritykset suhtautuvat 
kesälomien siirtoon?


Chart1

		Majoituspalvelut		Majoituspalvelut		Majoituspalvelut		Majoituspalvelut		Majoituspalvelut		Majoituspalvelut

		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut

		Ravitsemispalvelut		Ravitsemispalvelut		Ravitsemispalvelut		Ravitsemispalvelut		Ravitsemispalvelut		Ravitsemispalvelut

		Henkilöliikennepalvelut		Henkilöliikennepalvelut		Henkilöliikennepalvelut		Henkilöliikennepalvelut		Henkilöliikennepalvelut		Henkilöliikennepalvelut

		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total



Column Labels Erittäin myönteiset

Column Labels Jonkin verran myönteiset

Column Labels Ei vaikutusta

Column Labels Jonkin verran kielteiset

Column Labels Erittäin kielteiset

Column Labels En osaa sanoa
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pivot

		

		Sum of Luku		Column Labels

		Row Labels		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran kielteiset		Erittäin kielteiset		En osaa sanoa		Grand Total

		Majoituspalvelut		47		26		4		2						79

		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		19		20		8		2		1				50

		Ravitsemispalvelut		20		25		6						2		53

		Henkilöliikennepalvelut		4		7				1						12

		Grand Total		90		78		18		5		1		2		194
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												Suunnitelma
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		Majoituspalvelut		Majoituspalvelut		Majoituspalvelut		Majoituspalvelut		Majoituspalvelut		Majoituspalvelut

		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut

		Ravitsemispalvelut		Ravitsemispalvelut		Ravitsemispalvelut		Ravitsemispalvelut		Ravitsemispalvelut		Ravitsemispalvelut

		Henkilöliikennepalvelut		Henkilöliikennepalvelut		Henkilöliikennepalvelut		Henkilöliikennepalvelut		Henkilöliikennepalvelut		Henkilöliikennepalvelut

		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total
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Kuvaajat

		

		Majoituspalvelut		n=79

				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran kielteiset		Erittäin kielteiset		En osaa sanoa				Ei vaikutusta		34

		Yrityksellenne																Erittäin myönteiset		14

		Yleisesti yrityksenne liiketoimintaan		47		26		4		2								I viss mån positiva		1

		Kesän aukioloaikoihin		16		25		36		2								Inga konsekvenser		2

		Investointisuunnitelmiin																Jonkin verran kielteiset		2

		Palvelujen kehittämiseen																Jonkin verran myönteiset		24

		Kansainvälistymissuunnitelmiin																Mycket positiva		2

		Yhteistyöverkostoihin

		Matkailuelinkeinolle

		Matkailuelinkeinolle yleisesti

		Matkailusesonkien tasoittumiseen

		Matkailuelinkeinon imagoon

		Liikenne ja kuljetus		n=12

				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran kielteiset		Erittäin kielteiset		En osaa sanoa

		Yrityksellenne		4		7				1								Ei vaikutusta		4

		Yleisesti yrityksenne liiketoimintaan																Erittäin myönteiset		6

		Kesän aukioloaikoihin																Inga konsekvenser		1

		Investointisuunnitelmiin																Jonkin verran myönteiset		1

		Palvelujen kehittämiseen

		Kansainvälistymissuunnitelmiin

		Yhteistyöverkostoihin

		Matkailuelinkeinolle

		Matkailuelinkeinolle yleisesti

		Matkailusesonkien tasoittumiseen

		Matkailuelinkeinon imagoon

		Matkatoimistot, kulttuuripalvelut ja muut		n=50

				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran kielteiset		Erittäin kielteiset		En osaa sanoa

		Yrityksellenne		19		20		8		2		1

		Yleisesti yrityksenne liiketoimintaan																Ei vaikutusta		22

		Kesän aukioloaikoihin																Erittäin kielteiset		1

		Investointisuunnitelmiin																Erittäin myönteiset		13

		Palvelujen kehittämiseen																Jonkin verran kielteiset		2

		Kansainvälistymissuunnitelmiin																Jonkin verran myönteiset		12

		Yhteistyöverkostoihin

		Matkailuelinkeinolle

		Matkailuelinkeinolle yleisesti

		Matkailusesonkien tasoittumiseen

		Matkailuelinkeinon imagoon

		Ravitsemis		n=53

				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran kielteiset		Erittäin kielteiset		En osaa sanoa

		Yrityksellenne		20		25		6						2				Ei vaikutusta		16

		Yleisesti yrityksenne liiketoimintaan																Erittäin myönteiset		19

		Kesän aukioloaikoihin																Inga konsekvenser		1

		Investointisuunnitelmiin																Jonkin verran kielteiset		1

		Palvelujen kehittämiseen																Jonkin verran myönteiset		15

		Kansainvälistymissuunnitelmiin																Mycket positiva		1

		Yhteistyöverkostoihin

		Matkailuelinkeinolle

		Matkailuelinkeinolle yleisesti

		Matkailusesonkien tasoittumiseen

		Matkailuelinkeinon imagoon





data

		Valitse yrityksesi kotimaakunta		Luku		Valitse yrityksesi päätoimiala		Arvio, kuinka monta prosenttia kesälomien siirto vaikuttaisi yrityksenne matkailumyyntiin kesäkuussa?		Arvio, kuinka monta prosenttia kesälomien siirto vaikuttaisi yrityksenne matkailumyyntiin heinäkuussa?		Arvio, kuinka monta prosenttia kesälomien siirto vaikuttaisi yrityksenne matkailumyyntiin elokuussa?		Miten kesälomien siirto vaikuttaisi eri matkailijaryhmien kysyntään – eli miten kysyntä tulisi arvionne mukaan muuttumaan?:Ulkomaiset matkailijat		Miten kesälomien siirto vaikuttaisi eri matkailijaryhmien kysyntään – eli miten kysyntä tulisi arvionne mukaan muuttumaan?:Kesäkuussa		Miten kesälomien siirto vaikuttaisi eri matkailijaryhmien kysyntään – eli miten kysyntä tulisi arvionne mukaan muuttumaan?:Heinäkuussa		Miten kesälomien siirto vaikuttaisi eri matkailijaryhmien kysyntään – eli miten kysyntä tulisi arvionne mukaan muuttumaan?:Elokuussa		Miten kesälomien siirto vaikuttaisi eri matkailijaryhmien kysyntään – eli miten kysyntä tulisi arvionne mukaan muuttumaan?:Kotimaiset matkailijat		Miten kesälomien siirto vaikuttaisi eri matkailijaryhmien kysyntään – eli miten kysyntä tulisi arvionne mukaan muuttumaan?:Kesäkuussa2		Miten kesälomien siirto vaikuttaisi eri matkailijaryhmien kysyntään – eli miten kysyntä tulisi arvionne mukaan muuttumaan?:Heinäkuussa3		Miten kesälomien siirto vaikuttaisi eri matkailijaryhmien kysyntään – eli miten kysyntä tulisi arvionne mukaan muuttumaan?		Olisiko kesälomien siirrolla vaikutusta riittävän ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ja työvoiman rekrytointiin?		Perustele vastauksesi:		Arvioi, millaisia vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi seuraaviin asioihin:Yrityksellenne		Arvioi, millaisia vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi seuraaviin asioihin:Yleisesti yrityksenne liiketoimintaan		Arvioi, millaisia vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi seuraaviin asioihin:Kesän aukioloaikoihin		Arvioi, millaisia vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi seuraaviin asioihin:Investointisuunnitelmiin		Arvioi, millaisia vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi seuraaviin asioihin:Palvelujen kehittämiseen		Arvioi, millaisia vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi seuraaviin asioihin:Kansainvälistymissuunnitelmiin		Arvioi, millaisia vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi seuraaviin asioihin:Yhteistyöverkostoihin		Arvioi, millaisia vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi seuraaviin asioihin:Matkailuelinkeinolle		Arvioi, millaisia vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi seuraaviin asioihin:Matkailuelinkeinolle yleisesti		Arvioi, millaisia vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi seuraaviin asioihin:Matkailusesonkien tasoittumiseen		Arvioi, millaisia vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi seuraaviin asioihin:Matkailuelinkeinon imagoon		Millaisia hyötyjä siirrolla olisi?		Millaisia haittoja siirrolla olisi?		Muuta palautetta tai kommentteja:

		0		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		0 %						+10		+10										Kyllä, perustelu:		Opiskelijoita saatavissa pitempään töihin.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Ahvenanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-20 %		0 %		+20 %				sama		sama		vähän enemmän				laskisi		sama/pini lasku		Nousu		Kyllä, perustelu:		Jos yliopistot ja ammaittikorkeakoulut eivät seuraa muutosta vastaavalla tavalla.				Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		en tiedä ja erittäin epäselvästi olette onnistuneet tämän kyselyn tekemään. ´

Kuinka isosta loman siirrosta on kyse? 
Mitä kouluja asia koskee?		Vaikea sano		epäselvästi  kysely. Tästä puuttuu kaikki merkittävät tiedot niin että pystyisi tekemään järkeviä päätöksiä. 

Kuinka isosta loman siirrosta on kyse? 
Mitä kouluja asia koskee?

		Ahvenanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-10 %		> +100 %		+30 %				Samma som idag		Samma som idag		Samma som idag				En liten minskning i början av sommaren, men inte märkbar.		Samma som idag.		En ökning då det inhemska resandet skulle öka då vädret de senaste åren sett ut att vara bättre på sensommaren än i början av sommaren. Dessutom är den kontinentala sommarsemester senare vilket gör att efterfrågan och därmed priset ökar på kontinenten och att det kan ge utrymme för en ökning av den inhemska turismen under den perioden.		Ja, motivering:		Om skolorna höstterminsstart senareläggs har vi en större chans att bemanna den kritiska perioden när många av de säsongsanställda i dagsläget slutar medan gästunderlaget är detsamma.				Mycket positiva		Mycket positiva		I viss mån positiva		Mycket positiva		I viss mån positiva		I viss mån positiva				Mycket positiva		Mycket positiva		Mycket positiva		Vi kunde leverera bättre kvalitet till gästerna under hela säsongen om det finns bättre personal att tillgå längre i augusti.		Början av sommaren kan komma att bli drabbad av minskat resande.

		Etelä-Karjala		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		+20 %				Ei juurikaan vaikutusta. Suomen kylmät uimavedet tiedetään jo hyvin.		Ei vaikutusta, koska mikään ei heinäkuussa muutu.		Kova lisäys, koska sesongin jatkumisen vuoksi palveluja Suomessa ei suljettaisi jo ennen elokuun puoltaväliä, kuten nyt tehdään.				Ei muutosta		Ei muutosta		Perhelomien lisäys voimakasta.		Ei, perustelu:		Henkilökunnan vuosilomajärjestelyin pystytään hoitamaan elokuun lisäkysyntä.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Kesäsesongin jatkuminen on tärkeää.		Ei haittoja

		Etelä-Karjala		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Etelä-Pohjanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		0 %

		Etelä-Pohjanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+10 %		0 %		+30 %				Vähäinen vaikutus		Ei vaikutusta		Lisäisi merkittävästi ulkolaisten matkailijoiden määrää				Vähäinen vaikutus		Ei vaikutusta		Lisäisi selkeästi matkailijoita		Ei, perustelu:		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Etelä-Pohjanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+20 %				ei merkittävästi , koska keskityy kotimaahan ja oikeastaan virrat käynnistyvät vasta heinäkuussa		Heinäkuu säilynee koska ydin on kolme keskinäistä viikkoa		Erityinen kasvun mahdollisuus koska palvelut muutoin vähentyvät kun virrat laskee.				kts yllä		kts yllä		Tähän vielä erityishuomiona että lähellä oleva Panda talo antaisi suuret lisäpotentiaalit jos myös ympäristön matkaiuluåpalvelut olisivat tarjolla kuten heinäkuussa		Ei, perustelu:		Käytännössä lomat jakautuisivat paremmin leveälle aikajanalle				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Uutta kasvupotentiaalia niin ulko kuin kotimaan matkailusta		- en näe sellaisia		Nyt kannattaa siirtyä täsäkin asiassa lähemäksi Länsi-Eurooppaa

		Etelä-Pohjanmaa		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+20 %				Ei muutosta		Ei muutosta		Ei muutosta				Ei muutosta		Ei muutosta		Lisääntyy		Ei, perustelu:		Ei merkitystä pienellä paikkakunnalla				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta

		Etelä-Pohjanmaa		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		+10 %		+20 %		+30 %				kasvaisi Ruotsi /Norja mm luokkaretkien osalta huomattavasti		heinäkuu kasvaisi entisestään		Tämä kuukausi toisi sen uuden ison mahdollisuuden 
-voisimme olla auki kun ruotsalaiset  ja norjalaiset  ovat lomalla										Ei, perustelu:						Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Etelä-Pohjanmaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		0 %		+20 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		ei vaikutusta				Ei vaikutusta suuressa mittakaavassa		Ei vaikutusta		Jonkin verran kasvua		Kyllä, perustelu:		Nyt koulut alkavat elokuun alussa ja osa kesätyöntekijöinä olevista opiskelijoista haluavat pitää jonkin verran lomaakin				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Etelä-Pohjanmaa		1		4. Linja-autojen henkilöliikenne ja taksiliikenne		0 %		0 %		+10 %																Viron suunnan matkat luultavasti lisääntyisivät.		Ei, perustelu:		Toiminnan luonteen vuoksi ei vaikutusta.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Tulisi enemmän kansainvälistä matkailua.		En näe haittoja.		Viikolla siirtäminen olisi parempi kuin kahdella viikolla. Tilausajoliikenteen osalta kahdella viikolla siirtäminen menisi liian lähelle juhannusta. 

Talvilomat ovat liian pitkiä. Voisiko talvi- tai hiihtolomia lyhentää ja siirtää näitä kesään.

Kaikissa kouluissa pitäisi olla samat loma-ajat. Nykyinen sekava käytäntö vaikuttaa liikaa linja-autoyrityksen toimintaan.

		Etelä-Pohjanmaa		1		9. Kulttuuripalvelut (festivaalit, museot, luonnonpuistot jne.)		+20 %		+10 %		+20 %																		Kyllä, perustelu:						Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Etelä-Pohjanmaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		+10 %												säilyy ennallaan		Säilyy ennallaan		Lisääntyy ilman muuta		Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Etelä-Pohjanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+10 %				ei muutosta		ei muutosta		lisääntyisi				vähenis		ei muutosta		lisääntyis		Kyllä, perustelu:		olisi koululaisia ja opiskelijoit töissä elokuun				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		kesän euorroolaiset lomat olisi meilläkin loma aikaa ja väkeä töissä		kesäkuun alku olisi hiljaisempaa vielä

		Etelä-Savo		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+10 %		+30 %		+40 %				pysynee ennallaan		pysyy ennallaan		lisääntyy huomattavasti				lisääntyy		lisääntyy		lisääntyy huomattavasti		Kyllä, perustelu:		ammattitaitoista porukkaa saisi töihin paremmin, sesonkitekijät työllistyisivät paremmin				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		pelkkiä positiivisia, kausi pitenee, lomat jaksottuvat, ulkomaalaiset saavat palvelua		en näe mitään haittaa

		Etelä-Savo		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		+10 %		+20 %				Ei vaikutusta		Pieni lisääntymistä		Merkittävästi, koska voisimme pitää suurempaa kapasiteettia käytössä (kesähotellit)				Ei vaikutusta		Pysyisi ennallaan		Merkittävä kasvu, johtuen ilmaston lämpenemisestä loppukesästä		Kyllä, perustelu:		Nykyisin sesonkityöntekijöiden on lopetettava elokuun alussa, koska opiskelut jatkuvat ja näin ollen joudumme sulkemaan paikkoja työvoimapulan johdosta. Lisäksi alueella on useita kesähotelleja jotka toimivat talvisin opiskelija asuntoloina. Nämä poistuvat, koska opiskelijat ottavat nämä käyttöön jo elokuussa.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Matkailusesonkia saisi pidennettyä oikeaan suuntaan. Valitettavasti kesäkuun alku ei enää ole millään mittareilla mitattuna sesonkia. Voisi nostaa myös kotimaista kulutusta, koska etelä-euroopassa on iso sesonki ja hinnoittelun kautta kotimaan matkailu voisi saada lisää matkailijoita.		Olisiko perheellisillä vaikeuksia sijoittaa lomia elokuulle?		Tämä olisi iso askel elinkeinolle ja helpottaisi myös merkittävästi aina kiristyvää henkilökunta tilanteeseen.

		Etelä-Savo		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		0 %		+30 %																		Ei, perustelu:						Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Etelä-Savo		1		2. Ravitsemistoiminta		+100 %		0 %		+80 %								Ulkomaisia liikkuu eniten meillä elokuussa ja syyskuussa								Lisää selvästi myynti elokuussa, varsinko pari viimeistä viikkoa.		Kyllä, perustelu:		Sesonki pitenee ja työvoimaa tarvitaan elokuussa ja syyskuussa				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Kesäkausi olisi pitempään, elokuu ja syyskuu. Lisää selvästi liikevaihtoa		Ei mitään		Todella hyvä asia, jos menee läpi kesälomien siirto

		Etelä-Savo		1		9. Kulttuuripalvelut (festivaalit, museot, luonnonpuistot jne.)		0 %		0 %		+10 %				Pysyisi ennallaan		Pysyisi ennallaan		Kasvaisi				Saattaisi hieman pienentyä, ei merkittävästi		Pysyisi tod.näk. ennallaan		Voisi kasvaa hieman.		Kyllä, perustelu:		opiskelijoiden työperiodi pidentyisi todennäköisimmin hieman				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Pääsisimme eurooppalaisempaan rytmiin, koulujen (kesä)lomat rytmittävät aikalailla matkailusesonkiamme. Omalla paikkakunnallamme kesämatkailusesongilla on merkittävä vaikutus koko seutukunnan elinvoimaisuuteen. Talvimatkailun kehittämistä tehdään, mutta kesäsesongin merkitys on erittäin paljon mittavampi. Matkailukauden pidentyminen keskieurooppalaiseen "aikaan" olisi Suomelle ehdottomasti eduksi. Ilmastonmuutos tukee myös siirtoa.		Haittapuolena voi olla pidennetyn kevätkauden jaksamisongelmat, mutta uudenlaisella lomarytmityksellä sitäkin voisi selvitä.		Tämä siirto olisi erittäin tervetullut muutos.

		Etelä-Savo		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		-10 %		+10 %		+40 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Hyvin paljon vaikutusta, varsinkin pk-sueudlla				Vähentää myyntiä		lisää myyntiä		lisää myyntiä		Ei, perustelu:		Työvoimamme on lähes yksinomaan kesälomillaan olevia opiskelijoita joiden mahdollinen työssäoloaika seuraa täysin koulujen lomia.				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		En osaa sanoa		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Pystyisimme vihdoinkin pitämään toimipisteemme auki myös elokuussa, ainoa hetki jolloin ulkomaisia matkailijoita olisi liikenteessä. Myöskin kesäkuun kylmät säät eivät enää vaikuttaisi toimintaamme.		Tällä hetkellä ei tule mieleen mitään?		Jos halutaan tehdä todellisia muutoksia, niin tämä olisi yksi parhaimmista. Kesäsää on sitä harvoin kesäkuussa, elokuussa lähes poikkeuksetta.

		Kainuu		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		0 %		0 %		+80 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Kysyntä kasvaisi		Ei, perustelu:		Ei vaikutusta vakituisiin. Määräaikaiset sopimukset säilyisivät yhtä pitkinä, ajankohta vain siirtyisi.				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Kanta-Häme		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		+10 %		+30 %				Ennallaan		Kasvaa		Kasvaa selvästi				Ennallaan		Kasvaa		Kasvaa		Kyllä, perustelu:		Helpompi palkata lisää vakituista työvoimaa ja helpottaa kesälomitusta oikeaan aikaan				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Palvelut auki koko kesän kunnolla		Ei mitään

		Kanta-Häme		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		+10 %		+20 %				Neutraali.		Melko neutraali. Työntekijät vielä virkeämpiä sesongin alkupuolella.		Parempi tarjonta ja palvelutaso. Parempi henkilökunnan saatavuus.				Kysynnässä ei itsessään muutosta. Kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa vastaavat tällä hetkellä elokuun kahta viimeistä viikkoa, kun koulut ovat jo alkaneet.		Kuun lopussa enemmän matkailijoita liikkeellä. Lisäksi piikkihetket tasoittuvat ja kapasiteetti paremmin käytössä.		Sesongin pitkittyminen ja tasoittuminen. Parempi henkilöstön saatavuus.		Kyllä, perustelu:		Sesonkisykliä pitää päivittää. Lisämyynti luo samassa suhteessa lisää kausityöpaikkoja.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Keski-Pohjanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+10 %		0 %		+10 %																		Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Keski-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+10 %		+20 %		+30 %																		Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Keski-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		0 %																		Kyllä, perustelu:		Elokuu on vuoden vilkkainta myyntiaikaa. Työvoiman saatavuus elokuun puolenvälin jälkeen on vaikeaa.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Matkailijoiden palvelut säilyisivät koko elokuun.

		Keski-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		+10 %		+10 %																		Ei, perustelu:		Ei mielestäni vaikutusta kokoaikaiseen työvoimaan. Loman tuuraajat olisi sitten tietenkin myöhemmin kesällä töissä.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Keski-Suomi		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		-10 %		0 %		+10 %				En  näe vaikutusta kv asiakkaiden osalta minkään kuukauden osalta.								Kesäkuun lomalaisten myynti siirtyy elokuulle;  ei merkitystä.						Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Kotimaisia matkailijoita tulisi enemmän, jos sääolosuhteet olisivat paremmat.  Arvio on, että lomien siirto tuo paremmin mahdollisuuden hyvään säähän, ts koululaisten kesäloma-aikaan on aurinkoisempaa ja se ilman muuta edistää matkailua.

		Keski-Suomi		1		2. Ravitsemistoiminta		+80 %		+10 %		+30 %				Ei vaikutusta.		Matkailijamäärät kasvaisivat hivenen		Matkailijamäärät kasvaisivat paljon				vähenisi hivenen		Pysyisi ennallaan		Kasvaisi		Ei, perustelu:		Ravintolatoimintamme sijaitsee korkeakoulujen opiskeluympäristössä ja työvoiman lomautuksen tarve supistuisi huomattavasti kun matkailijoiden ja muun toiminnan määrä elokuussa kasvaisi.				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Erittäin myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Lomautusten vähentyminen. Ravintoloitamme on Alvar Aallon suunnittelemissa rakennuksissa, joten matkailijoiden kasvun myötä asiakasvirrat kasvaisivat suuremmaksi ja ravintoloiden ympärivuotinen aukiolo olisi kannattavaa.		Muutokseen sopeutuminen käytännön tasolla. Miten saada asiakaskunta muuttamaan nopealla syklillä käytäntöjään ja mielikuvaa maailmalle, että Suomeen voi ja kannattaa tulla myös elokuussa.

		Kymenlaakso		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		+10 %		0 %		+30 %				määrät ennallaan		Määrät ennallaan		Kysyntä ja myynti kasvaa reilusti								Kysyntä kasvaa		Ei, perustelu:		Kausityöntekijöiden saatavuus pysyy samanlaisena lomasiirrosta huolimatta.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Voimme pitää kohteet avoinna myös elokuussa, jolloin muu Eurooppa ja Venäjä on kesälomilla.		Ei mitään!

		Kymenlaakso		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		0 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta		Ei, perustelu:		Kysyntä on ympärivuotista, keväällä ja syksyllä on eniten risteilymatkailijoita liikenteessä. Kohderyhmä on vanhempaa kuin lapsiperheet.				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		En osaa sanoa

		Lappi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+30 %		+10 %		+10 %																		Kyllä, perustelu:		Elokuu on eurooppalaisten lomakuukausi ja yrityksillä on yhä tarve kesätyöläisille. Loman siirto helpottaisi opiskelijoiden saatavuutta työvoimaan.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta

		Lappi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+30 %																		Kyllä, perustelu:		Suuret sesonkivaihtelut vaikeuttavat osaavan, ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Mikäli sesonkivaihteluja pystytään tasamaan esim. kesälomien siirrolla, pystymme tarjoamaan myös pidempiä työjaksoja osaavalle henkilökunnalle mikä lisää alan houkuttavuutta.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Lappi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+10 %				pysyy ennallaan		pysyy ennallaan		pysyy ennallaan				pysyy ennallaan		pysyy ennallaan		kasvua, toivottavasti		Ei, perustelu:		kesä-elokuun rekrytointiin ei vaikutusta.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		kesän, varsinkin elokuun liikevaihdon nousu.		en näe haittoja.

		Lappi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-10 %		0 %		+10 %				ei mitenkään		ei mitenkään		ei mitenkään				vähäisesti viimeisen viikon kysyntään laskevasti		ei mitenkään		voisi kasvattaa vähäisesti elokuun alun kysyntää		Ei, perustelu:						Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta						Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		en näe hyötyjä				kesämatkailusesonki alkaa kv. markkinoiden osalta joka tapauksessa kesäkuun alusta, joten siirrolla ei vaikutuksia aukioloihimme.

		Lappi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		+10 %		+30 %				Tuskin mitenkään. Ulkomaalaisten lomat eivät juuri ole kesäkuussa.		Tuskin juuri mitenkään tästä syystä, heinäkuu näyttäytyisi ulkomaalaisten silmissä ihan samanlaisena kuin ennenkin.		Mahdollinen lomien siirto voisi mahdollisesti vaikuttaa niin, että kotimaisen kysynnän kasvaminen yhdessä ulkomaalaisten kanssa parantaisi kannattavuutta.				Ei juuri mitenkään.		Ei juuri mitenkään.		Varmasti kasvaisi jonkun verran.		Kyllä, perustelu:		Mikäli ammattioppilaitokset + AMK alkavat myöhemmin kesätyöntekijöiden mahdollisuus työskennellä pidempään parempi. Eli elokuulle mahdollista saada osaavaa porukkaa töihin tarvittaessa.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Työvoiman saanti, yhteiset loma-ajat euroopan kanssa.		Kesäkuun matkailun supistuminen.

		Lappi		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		+10 %		0 %		+30 %				Palveluja enempi saatavilla				Palvelut saatavilla koko elokuun				Selvää kasvua kesäkuussa				Turvaa palvelujen tarjonnan koko kuukaudeksi		Kyllä, perustelu:		palveluja voidaan tarjota koko kesän ajan				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Toimintaa voidaan saada ympärivuotiseksi ja työllistää työntekijät  ympäri vuoden. Nyt 2/3 työntekijöistä kausityöntekijöitä.

		Lappi		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		0 %		+10 %		+40 %				ei juurikaan vaikutusta		pitkällä aikavälillä positiivista vaikutusta palveutarjonnan ja kannattavuuden kehittymisen myötä		Erittäin huomattava ja nopea vaikutus kun kotimainen ja kv-kysyntä yhdistyisivät samalle ajanjaksolle. Kannustaa investoimaan, kehittämään palveluja ja lisäämään tarjontaa/aukioloaikoja				ei vaikutusta, kesäkuun alku joka tapuksessa erittäin hiljaien		lievää kasvua ja palvelutarjonnan lisääntymistä kun resurssit sekä kysyntä kesäkuun alusta voidaan ohjata heinäkuuhun = iso vaikutus kannattavuuteen		Erittäin huomattava ja nopea vaikutus kun kotimainen ja kv-kysyntä yhdistyisivät samalle ajanjaksolle. Kannustaa investoimaan, kehittämään palveluja ja lisäämään tarjontaa/aukioloaikoja		Kyllä, perustelu:		Uusien sesonkien luominen ja riittävän kysynnän muodostuminen tiettyihin ajankohtiin lisää myyntiä, kannattavuutta ja kannustaa /pakottaa rekrytoimaan lisää työvoimaa.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Uusia sesonkeja ja kannattavaa liiketoimintaa nykyisen lowseason ajan ja kannattamattoman toiminnan tilalle = työllisyys, investoinnit ja verotulot kasvavat + suomen maine matkailukohteena/maana vahvistuu. Nyt elokuusta jää kv-matakilijoille usein negetiivinen kuva heikon palvelutarjonnan vuoksi. Bonuksena koko Suomen talouselämä paremmin  Euroopan rytmiin loma-ajoissa		tilapäistä hallinollista työtä ja edunvalvontajärjestöjen välistä kränää. Jotkut matkai		Erittäin hyvä aloite ministeri Lintilältä ja todella tarpeellinen muutos

		Lappi		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		0 %		+10 %		+10 %				Ei vaikutusta		Kasvaisi		Kasvaisi				Ei vaikutusta		Kasvaisi		Kasvaisi		Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Lappi		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		+10 %		+30 %				Ei merkittävää muutosta.		Ei merkittävää muutosta.		Positiivinen muutos.				Ei muutosta.		Pieni muutos.		Merkittävä positiivinen muutos.		Kyllä, perustelu:		Kysyntä ja tarjonta kohtaisivat erityisesti elokuussa paremmin. Elokuussa ulkomaalaiset matkailee ja Suomi on kiinni. Erittäin huono asia, kun kesä lomittajaa ja apulaiset palaa kouluihin liian aikaisin.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Lomat ei vanhemmilla ala ennen juhannusta. Olisi hyvä jos koulut olisi vielä kesäkuussa pari eka viikkoa auki.		Ei merkittäviä haittoja.

		Lappi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-10 %		0 %		+20 %				Ennallaan		Ennallaan		Lisääntyisi				Laskisi hieman		Ennallaan		Lisääntyisi merkittävästi		Kyllä, perustelu:		Elokuun lopulle on vaikea saada lomittajia, koska osa kouluista alkaa ja osalla opiskelut lähestyy (syyskuun alku) ja suurin osa haluaa nykyään pitää viikon pari vapaata ennen opintojen alkua.				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset

		Lappi		1		2. Ravitsemistoiminta		+20 %		+20 %		+20 %																		Kyllä, perustelu:		Pääsykokeet kouluihin on kesäkuussa, sen jälkeen työvoimaa on paremmin saatavissa kun eivät enää lue pääsykokeisiin.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset								Erittäin myönteiset						Enemmän asiakkaita		Ei mitään

		Pirkanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		+10 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Lisäisi majoitusmyyntiä				pysyisi ennallaan		hieman kasvaisi		kasvaisi merkittävästi		Ei, perustelu:		Kesälomien siirtyminen ei pidennä aikaa. Jos kesälomasesonki on samaan aikaan kuin muualla Euroopassa, niin kesäsesonkityövoiman tarve siirtyy loppukesään.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		elokuun hyödyntäminen kesäkuukautena		periaatteessa kesälomasesongin painotus tiivistyisi loppukesään

		Pirkanmaa		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		0 %		+20 %		+90 %				Ei vaikutusta.		Positiivinen vaikutus.		Todella suuri positiivinen vaikutus: voisimme olla auki. Nyt joudumme olemaan kiinni, koska ulkomaalaisilla ei ihan rahoiteta vielä aukioloaikoja. Lisäksi emme voi panostaa tähän, koska työntekijämme ovat koulussa.				Ei vaikutusta, oikeasti. Suomalaiset eivät liiku kotimaassa vaikka olisi lomaakin, koska kesäkuun alku ei ole vielä "kotimaan loma-aikaa".		Positiivinen vaikutus; nyt heinäkuu "liiankin" ruuhkainen, jolloin asiakastyytyväisyys laskee.		Todella merkittävä positiivinen vaikutus.		Kyllä, perustelu:		Voisimme tarjota useammalle henkilölle (50-100 hlöä) töitä, ja lisäksi työvoiman saatavuus helpottaisi, koska nyt potentiaaliset kausityöntekijät ovat elokuussa koulussa.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		- Suomi olisi "auki" matkailumielessä ulkomaalaisille.
- Matkailun liikevaihto kasvaisi.
- Suomalaiset lomailisivat enemmän kotimaassa, ja paremmassa säässä.
- Kausivaihtelu kesäsesongissa tasoittuisi.
- Työllisyys paranisi, samoin kansantulo.
- Oppilaat jaksaisivat syksyllä paremmin.
- Teollisuus ja vientialat pääsisivät "eurooppalaiseen rytmiin"		Haittoina voisi olla Suomen matkailun voimakas kehittyminen, joka voisi johtaa työvoimapulaan.

		Pirkanmaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		0 %		0 %																		Kyllä, perustelu:		Myös opiskelijat ja koululaiset olisivat pidempään töissä				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset

		Pirkanmaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		+10 %		0 %				Ei juurikaan		Jonkin verran kasvua		Ei juurikaan				Saattaa jonkin verran laskea		Saattaa jonkin verran nousta		Ei juurikaan		Ei, perustelu:		Suurin osa työntekijöistämme ovat täysi-ikäisiä (n. 20-25 v) eikä heillä ole vielä perhettä.				Ei vaikutusta		Jonkin verran kielteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				En osaa sanoa		Jonkin verran kielteiset		Ei vaikutusta

		Pirkanmaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		+10 %		+20 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta								kasvua jos lomat pidempään, kuun loppuun asti								Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Pirkanmaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		+20 %		+30 %				sama		enemmän		huomattavasti enemmän				sama		enemmän		huomattavasti enemmän		Ei, perustelu:		Pärjäämme omalla henkilökunnalla				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset

		Pirkanmaa		1		2. Ravitsemistoiminta		-10 %		+10 %		+30 %				Kysyntä pysyisi samana		Kysyntä pysyisi samana		Kysyntä kasvaisi				Kysyntä vähentyisi		Kysyntä pysyisi samana kuin aiemmin tai kasvaisi hiukan		Kysyntä kasvaisi reilustikkin		Ei, perustelu:		Henkilökuntaa on hankalaa saada lähes mihin aikaan vain kesäkuukausina. Kesälomien siirto pidentäisi kesäkautta ja määräaikaisia kesätyösopimuksia voitaisiin tehdä silloin pidemmille ajoille. Työllistävä vaikutus!				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		En osaa sanoa		En osaa sanoa				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Suomi palvelisi myös elokuussa ulkolaisia turisteja, kun nyt meillä menee kaikki paikat kiinni jo elokuun puolessa välissä.

		Pirkanmaa		1		5. Vesiliikenteen henkilökuljetus		+30 %		+10 %		+30 %				ei paljoakaan				Paljon lisää, kyyntää on				paljon lisää perhe matkailijoita		ei vaikutusta		paljon lisää perhematkailijoita		Kyllä, perustelu:		Pidemmällä kaudella saadaan pidempiä työsopimuksia ja ammattitaitoisempaa henkilökuntaa				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Matkailusesonki pitenee elokuulle. Ulkolaisten matkailijoien määrä lisääntyy. Henkilökuntaa voidaan työllistä piemmälle sesongile. Kesälomien pito tasoittuu, kun myös kesäkuusta tulee haluttu lomakuukausi.		En näe haittoja.

		Pirkanmaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		-30 %		+10 %		+50 %				Tässä tuskin tapahtuisi merkittävää muutosta.		En usko, että tämä näkyisi tässäkään.		Ulkomaalaisten matkustajien vierailut Suomessa lisääntyisivät merkittävästi, sillä kesäsesonki kohteiden aukioloa pystyttäisiin huomattavasti lisäämään sekä lisääntyneen (kotimaisen)kysynnän että saatavilla olevan työvoiman takia.				Saattaisi hieman tiputtaa kesäkuun alun matkustamista. Ei kuitenkaan kovin merkittävästi, sillä paras sesonki alkaa vasta juhannuksesta.		Heinäkuussa matkustettaisiin hieman enemmän, kun loma-ajankohta ei alkaisi kesäkuun alusta, jolloin kysyntä hieman siirtyisi kohti heinäkuuta.		Matkustaminen lisääntyisi huomattavasti. Keskikesän paras matkustamisen sesonki jatkuisi juhannuksesta aina sinne elokuun 3. viikolle asti (jos koulut alkaisivat viimeisellä viikolla). Mahdollistaisi matkapalveluiden pidemmät aukioloajat kesällä.		Kyllä, perustelu:		Arvioisin, että kysynnän muuttuessa myöhäisemmäksi kesäkuun alusta ja siten parhaan loma-ajan muuttuessa sinne elokuun kolmelle ensimmäiselle viikolle, myös työvoiman tarve lisääntyisi alkaen juhannus-elokuun kolmas viikko. Se tarkoittaa, että sesonkityöntekijää tarvitaan tähän ajankohtaan ja nyt sen saatavuus olisi parempi, kun koulut alkaisivat vasta tämän jälkeen.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Matkailun osalta kotimaisen kysynnän siirtyminen lähemmäs Euroopan muiden maiden loma-aikoja auttaa matkailupalveluja pysymään pidempään auki. Tämä luo mahdollisuuden ulkomaalaisten matkustamisen lisääntymiseen Suomessa.

Uskoisin lisäksi, että kotimaan matkailulle asialla olisi positiivisia vaikutuksia (tasaisi parasta kysyntää), koska paras lomasesonki muuttuisi ajalle juhannus - elokuun kolmas viikko. Tällä hetkellä suomalaisten koulujen lomien takia paras matkailusesonki on ollut juhannus-elokuun 1. viikko.		En näe siirrossa mitään haittoja. Kysynnän heikkeneminen kesäkuun alussa osin tapahtuisi, mutta näen sen tulevan huomattavalla tavalla takaisin siinä, että loma-ajankohta pidentyy elokuussa, joka on parempaa aikaa kuin tuo kesäkuun alku.

		Pirkanmaa		1		9. Kulttuuripalvelut (festivaalit, museot, luonnonpuistot jne.)		-50 %		0 %		0 %				ei muutosta		ei muutosta		ei muutosta				lapsi- ja nuorisokuorojen osallistuminen kesäkuussa järjestettävälle kuorofestivaalille vähenisi merkittävästi, samoin festivaaliasiakkaiden osallistuminen tapahtuman tilaisuuksiin arkipäivinä		ei muutosta		ei muutosta		Kyllä, perustelu:		Merkittävä osa festivaalin määräaikaisesta henkilökunnasta on saatavilla koulujen loma-aikoina.				Erittäin kielteiset		Erittäin kielteiset		Erittäin kielteiset		Erittäin kielteiset		Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran kielteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		-		Henkilökuntavaje, ostavien festivaaliasiakkaiden väheneminen, tapahtuma-ajankohdan mahdollisen siirron aiheuttamat ongelmat vakituisen henkilökunnan vuosilomien toteuttamisessa syksyfestivaalin tapahtumajärjestelyjen alkaessa taas elokuussa.		-

		Pirkanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-10 %		0 %		+30 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		merkittävää kysynnän kasvua +30%				-10 %		ei vaikutusta		+40%		Kyllä, perustelu:		elokuussa tarvitaan merkittävästi enemmän työvoimaa				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Kotimaisen kysynnän kasvu elokuussa mahdollistaisi palvelujen tarjoamisen entistä paremmin myös ulkomaalaisille asiakkaille. Nykyään ulkomaalainen kysyntä elokuussa ei riitä pitämään palveluita saatavilla, mikä vaikuttaa taas negatiivisesti ulkomaalaisten matkailijoiden halukkuuteen matkustaa Suomeen.		En näe haittoja, toki kesäkuussa kysyntä laskee, mutta se korvautuu monin verroin elokuussa.

		Pohjanmaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+20 %		0 %		+20 %				Kesäkuussa matkailijoiden määrä on pientä ja säät huonoja/viileitä. Eli ei ole hyvä matkailukuukausi. Juhannukset yms. myös tyhjentävät kaupunkia. Ei vaiktustua.		Heinäkuu on yksi vuoden vilkkaimmista kuukausista. Kesälomien siirto ei vaikuttaisi tähän.		Kesälomien siirto lisäisi ulkomaalaisten matkailijoiden kiinnostusta varmasti hyvin paljon. Nyt ei ole ohjelmatarjontaa elokuussa ja kaupungit jo "kuolleet" kun koulut alkaneet. Iso kasvupotentiaali.				Kesäkuussa matkailijoiden määrä on pientä ja säät huonoja/viileitä. Eli ei ole hyvä matkailukuukausi. Juhannukset yms. myös tyhjentävät kaupunkia. Ei vaikutusta.		Heinäkuu on yksi vuoden vilkkaimmista kuukausista. Kesälomien siirto ei vaikuttaisi tähän.		Kesälomien siirto lisäisi myös kotimaan matkailijoiden määrää varmasti hyvin paljon. Säät ovat kesäkuuta lämpimämpiä ja koulujen myöhempi aloitus tekisi elokuusta vielä hyvän matkailukuukauden, varsinkin kun huvipuistot yms. olisivat tällöin auki päivittäin.		Kyllä, perustelu:		Itse asiassa parantaisi tilannetta. Lomaa halutaan pitää aiempaa myöhempään kesällä mutta kun koulut alkavat, niin sesonkityöntekijät eivät voi jatkaa niin pitkään töissä kun olisi tarve. Tämä on jo tällä hetkellä ja näillä matkailijamäärillä ongelma.				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Suomi olisi paljon halutumpi matkailukohde kesällä, kun eurooppalaisten lomakautena täällä olisi tarjontaa. Myös suomalaisten lomat siirtyisivät "kesään", eli siihen ajankohtaan kun on paremmat kelit (parempi sää - parempi mieli - kivempi palata töihin ;))		Ei mitään haittoja. Vain hyviä.		Opettajat varmasti tätä vastustavat eniten, koska muutosta kuuluu vastustaa. Suomen talouden kasvu on muutosvastarintaa tärkeämpää. Tämä muutos olisi pitänyt tehdä jo 20 vuotta sitten. On jo aika...

		Pohjanmaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		+10 %		+10 %				Pysyisi samana		Sama		Hieman nousisi				Ehkä laskisi hieman		Nousisi hieman		Nousisi 10 - 20 %		Ei, perustelu:		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Tasoittaisi kesän myyntejä pidemälle ajanjaksolle.
Helpottaisi ehkä kesätyöntekijöiden rekryä.		Laskisi alkukesän myyntejä.		Kesäajan siirron voisi lopettaa!

		Pohjanmaa		1		4. Linja-autojen henkilöliikenne ja taksiliikenne		0 %		0 %		+50 %				Kysyntä pysyisi samana.		Kysyntä pysyisi samana		Kysyntä nousisi merkittävästi.				Kysyntä pysyisi samana.		Kysyntä pysyisi samana.		Kysyntä nousisi merkittävästi.		Ei, perustelu:		Ei tulisi muutoksia. Toki voi olla että jouduttaisiin tekemään lisärekrytointeja jos kysyntää nousisi merkittävästi.				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Saataisiin Suomeen enemmän turisteja Euroopasta. Matkailualan kesäsesonki pidentyisi merkittävästi, työllistävä vaikutus.		En näe suoraan mitään haittoja.

		POhjanmaa		1		4. Linja-autojen henkilöliikenne ja taksiliikenne		0 %		+20 %		+30 %				Inte alls		Inte alls		Inte alls				+10 %		+20 %		+30 %		Nej, motivering:		Senareläggningen flyttar endast säsongen, ändrar inget annat.				I viss mån positiva		Inga konsekvenser		Inga konsekvenser		Inga konsekvenser		I viss mån positiva		I viss mån positiva				Mycket positiva		I viss mån positiva		I viss mån positiva		Vi skulle gå i takt med resten av Europa		Inga nackdelar för oss		Flytta sommarlovet!

		Pohjois-Karjala		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+20 %																		Kyllä, perustelu:		Pienesti olisi tarvetta jatkaa opiskelijoiden työsuhdetta, mutta ei merkittävää muutostq, koska meillä käy toistaiseksi vähän ulkomaalaisia.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Nähtävyyskohteet olisivat mahdollisesti pitempään avoinna ja tämä hyvä asia ulkomaalaisille. Kun elokuussa usein lämpimät säät, huvipuistot voisivat jatkaa myöhäisempääm avoinnaoloaikaa.

		Pohjois-Pohjanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+20 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta				ei vaikutusta		ei vaikutusta		Kotimaiset perheet matkustaisivat/majoittuisivat lomallaan pidempään elokuussa.		Kyllä, perustelu:		Kyllä, koulujen lomien siirtyessä myöhempään ajankohtaan, saadaan opiskelijoita töihin myös paremmin loppukesästä. Loppukesästä on vielä paljon tekemistä mm. puhtaanpidon, ulkoalueiden hoidon ja asiakaspalvelun tehtävissä.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Perheet lomailisivat silloin kun todennäköisemmin on paremmat säät ja on vielä paljon tapahtumia (elokuu). Kun kotimaiset lomailevat ja käyttää matkailualan palveluita niin kohteiden on mahdollista pitää paikkoja pidempään loppukesästä auki (kesäsesonkikohteet) ja näinollen ovat auki kun esim. etelä-eurooppalaiset lomailijat tulevat Suomeen. Näinollen Suomen palveluista saa paremman kuvan maailmalla.

		Pohjois-Pohjanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+10 %				ENNALLAAN, LÄHINNÄ TYÖMATKUSTUSTA VIELÄ JUHANNUKSEEN ASTI		ENNALLAAN TAI TOIVOTTAVASTI PAREMMIN		ENNALLAAN TAI TOIVOTTAVASTI PAREMMIN				ENNALLAAN, LÄHINNÄ TYÖMATKUSTUSTA VIELÄ JUHANNUKSEEN ASTI		ENNALLAAN TAI TOIVOTTAVASTI PAREMMIN		LOMAMATKAILU KASVAISI, KOSKA LOMAT JATKUISI VIELÄ JA LOMAMATKUSTELU OLISI VIELÄ MAHDOLLISTA ARKISINKIN, MUTTA TYÖMATKUSTUS TIETENKIN VASTAAVASTI HIIPUU		Kyllä, perustelu:		TYÖVOIMAA OLISI VIELÄ SAATAVILLA (OPISKELIJAT VAPAANA) HYVIN. NYKYÄÄN LOPETTAVAT JO ELOKUUN ALUSSA , ETTÄ EHTIVÄT PITÄÄ HIEMAN VAPAATA ENNEN KOULUN ALKUA. LOMAKAUSI VAKITUISILLA JATKUU PERIAATTEESSA SYYSKUUHUN ASTI JA NÄIN OLISI TYÖVOIMAN SAATAVUUS RIITTÄVÄ VIELÄ ELOKUUN ALUN AJAN, KUN LOMAILIJOITA RIITTÄÄ VIELÄ ELOKUUSSA.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		ULKOMAALAISET SAISIVAT VIELÄ KESÄAJAN PALVELUITA, EIKÄ SATUNNAISESTI , KOSKA AUKIOLOAJAT JO OVAT RAJOITETUMPIA		EI TULE MIELEEN HAITTOJA, SAMAT HAITAT KUIN JOS LOMAT OVAT ENNALLAAN . TYÖNTEKIJÄT JOUTUVAT KESÄKUUSSA JO MIETTIMÄÄN HOITOPAIKKOJA JA ESIM TARHAT RAJOITTAA AUKIOLOAIKOJAAN KOKO KESÄN AJAN

		Pohjois-Pohjanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-10 %		0 %		+10 %				pysyy ennallaan		pysyy ennallaan		lisääntyisi hieman				vähentyisi hieman		pysyy ennallaan		lisääntyisi		Kyllä, perustelu:		ehkä, tarjolla pitempi työjakso				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Tasoittaisi kesä sesonkia		henkilöstön epämukavat lomakaudet

		Pohjois-Pohjanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		-20 %		+20 %				kesäkuu on pääosin kongressimatkailua ulkomaalaisten osalta		ei erityistä vaikutusta		ei erityistä vaikutusta				ehkä hieman laskua		tapahtumat poistuvat heinäkuulta ja siirtyvät elokuulle, mikä siirtää matkailun elokuulle myös kotimaisten matkailijoiden osalta		hinnat kohoavat, kv ja kotimaiset taistelevat samoista huoneista		Kyllä, perustelu:		Tapahtumien siirrot elokuulle ruuhkauttavat matkailuyritykset, hotellit ja ravintolat.Kuitenkin päiväkodit ja koulut ovat kiinni, jolloin henkilökuntakin on päästettävä lomalle. Huono yhtälö.				Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran myönteiset				Ei vaikutusta				Jonkin verran kielteiset		Ei vaikutusta		En osaa sanoa		Kongresseja tulevaisuudessa voisi markkinoida myös heinäkuulle, mikäli Yliopisto pysyy perässä.		Kokouselinkeinolla pääosin elävänä, voisin todeta, että heinäkuu on haastava kokouskuukausi, ainakin nyt ja muutama vuosi menisi ennen kuin rytmi löytyisi asiakkailta toimia toisin.Elokuu on päällekkäin kokous ja lomalaisten kanssa, eli toinen syö toista. Kuukauden liikevaihto jää pois.		Varmaankin eri tyyppisen matkailutoimijan näkökulmasta tämä on hyvä uutinen.

		Pohjois-Pohjanmaa		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		0 %		0 %		+40 %				ei juuri vaikutusta kesälomien siirron kannalta. Kausi alkaa vasta kesäkuun puolivälissä lähempänä juhannusta. Mikäli ulkomaisten turistien määrä kasvaa kesäkuussa, vakituinen hlökunta riittää.		ei vaikutusta		Kotimaisen asiakasmäärän myötä avoimet palvelut ja niiden aukioloajat lisääntynvät ( ravintolat, myymälät, ohjelmapalvelut) ja ulkomaisten asiakkaiden palvelu paranee merkittävästi. Kesätyöntekijät saatavilla kauden loppuun.				ei juuri vaikutusta, varsinainen lomakausi alkaa nykyään vasta lähempänä juhannusta		ei vaikutusta		lomakausi pitenee kesäaikaan, elokuu parhaimpia lomailukuukausia pohjoisessa!		Kyllä, perustelu:		Prahaalle lomakaudelle elokuulle kesätyöntekijöitä. Merkittävä parannus olisi myös nykyisen hiljaisen jakson poistuminen elokuun puolivälin ja syyskuun alkupuolen välissä, jolloin kesäsesonki ja sitä myötä työölistaminen olisi ehjä juhannukselta aina syyskuun loppuun.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		kotimaan sesongit samaan jaksoon ulkomaisten kanssa -> palvelujen aukiolo, työllistäminen sekä toimenpiteet / kehittäminen selkeisiin ajankohtiin. Nyt haasteena elokuu jolloin ei riittävästi asiakaskuntaa palvelujen avoinnaoloon ja kehittämiseen.		kausi ennen juhannusta hiljenisi, mahdollisesti palvelujen aukiolo ajat vähentyisivät kesäkuun ensimmäisen kahden viikon aikaan. Yritysten tuloksenteolle tekisi hyvää, vaikka asiakasnäköulmasta toisi heikennystä		Tärkeä myös huomioida syysloman siirtyminen pidemmälle, joka toisi syysloman jo lumikauteen pohjoisessa ja näin lisäpotkua syyslomiin. Mahdollisesti mukana tuleva pidennys pääsiäislomiin ? --> kasvua myös kevätsesonkiin!

		Pohjois-Pohjanmaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		0 %		+20 %				Pieni muutos parempaan.		Pieni muutos parempaan		Selvästi näkyvä muutos parempaan				Pieni muutos parempaan.		Pieni muutos parempaan		Merkittävä muutos parempaan		Kyllä, perustelu:		Ravintola-ala on sesonkiluonteinen ala. TES on tästä johtuen kirjoitettu erittäin joustavaksi - työaika voidaan yhteisesti sopien tasoittaa jopa vuoden ajalta. Kun sesonki vahvistuu tai pitenee, se tarkoittaa lisää työtunteja tuona aikana ja se mahdollistaa useampia kokoaikaisia työntekijöitä osa-aikaisten sijaan. Tämä on ihmisille mieluista ja se nostaa työvoiman tarjontaa. Näen, että sekä työvoiman kysyntä että tarjonta nousevat, mikäli kesälomia siirretään eteenpäin.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jos haluaa kokea Suomen kesän, niin Suomeen kannattaa tulla heinä-elokuussa (muut sesongit sitten erikseen). Nyt Suomi de facto on kiinni tuosta sesongista 2/8 osaa (viikkoa). Jos kesälomat myöhäistetään, kotimaiset matkailijat tuovat lomakohteisiin perusvolyymin ja näin kohteet ovat myös ulkomaalaisille auki elokuun loppupuolenkin. Näin matkailu Suomeen kasvaisi ja erityisesti Suomen imago hyvänä kesämatkailukohteena paranisi. Koko matkailualan työllisyys ja kannattavuus paranisi. Verotuotot nousisivat, Vienti (matkailu Suomeen) kasvaisi = vaihtotase paranisi. Lisäksi matkailualalle syntyvät työpaikat ovat suurelta osin matalan koulutustason työpaikkoja: työllistää siis niitä, jotka ovat vaikeimmin työllistyviä.		Osa koululaisten syyslomasta pitäisi ehkä siirtää keväälle, niin että siellä olisi yksi pitkä viikonloppu lisää, mutta en tiedä, onko tuo nyt minkäänlainen haitta. Opettajien rutiineillehan tämä kuuluu julkisuuden perusteella olevan kovin hankalaa.		Suomen julkinen talous on niin monta miljardia alijäämäinen, että meidän pitää tehdä kaikkemme suomalaisten työpaikkojen lisäämiseksi. Se on velvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan ja niitä kohtaan, jotka ovat luoneet hyvinvointivaltion. Tämä muutos lisää kotimaanmatkailua ja samalla siis vähentää tarvetta lentää Suomesta ulkomaille = myös luonto kiittää. Tämä uudistus täytyy tehdä vaikka se olisi joillekin eturyhmille hankalaa. Hyvinvointivaltio tarvii korkean työllisyysasteen.

		Pohjois-Pohjanmaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+10 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Kyllä vaikuttaa kotimaisten matkailijoiden määrän kasvuna!		Kyllä, perustelu:		Vaikutusta on sekä positiivisesti että negatiivisesti. Työntekijöiden lomat aloitettava joka tapauksessa kesäkuussa ja jatkuvat vähintään elokuulle. Tamä tarkoittaa sitä että kesäkuussa ei välttämättä saa vielä toisen asteen koulutuksessa olevia aloittamaan kesälomitusta mutta taas toisaalta he voivat jatkaa elokuulle koska koulut alkavat myöhemmin. Suurempi merkitys on sillä että elokuun kesäsesonki jatkuu pitempään ja kotimaisia matkailijoita on vielä elokuussakin!				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Pohjois-Savo		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+20 %				+2		+2		+15				+2		+2		+8		Kyllä, perustelu:		alan sesonkiluonteisuus ongelma ympäri suomea. ei voi tarjota ympärivuotisia työpaikkoja. opiskelijat jotka täskeä "lomittaja" työntekijäryhmä lähtevät opiskelemaan, joten tarve työvoimalle kasvaa, jos ei koske myös korkea-astetta tai keskiastetta.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		alan ympärivuotistuminen		keventää piikkiä, eli sesongin jatkuminen tuonee matalamman käyttöasteen kesäkuukausille ja kustannuksia enemmän elokuulle. suhteellinen kustannustaso saattaa nousta.

alaa pitäisi verottaa kevyemmin. esim ravintolaruoasta alv pois -> toisi isosti työpaikkoja!

		Pohjois-Savo		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+10 %								Suomi olisi eurooppalaisille kiinnostavampi koska kesäsesonki on päällä				Kesäkuu ei näytä niin suurta osuutta kuin heinä ja elokuu				Meidän paras kuukausi siihen asti kun koulut alkaa		Kyllä, perustelu:		Tarvitsemme paljon kausityöntekijöitä. Vakihenkilökunta tahtoo uupua elokuulla kun kesäapua ei saatavilla.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Pohjois-Savo		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Kun tarjontaa, kysyntä kasvaa. Pitkässä juoksussa uskomme ulkomaisia turisteja olevan enemmän, koska kotimaisten matkailijoiden takia matkailukohteita ja niissä tapahtuvia aktiviittejä olisi tarjolla yhtä paljon kuin heinäkuussa.				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Uskomme kotimaisten matkailijoiden määrän kasvavan 30%		Ei, perustelu:		Kesätyöntekijöiden sesonkisuhteet pitenisivät. Kaikki voittaisivat.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Elokuun kelit ovat useasti kesän parhaimmat, joten myös pienillä mökkipaikkakunnilla olevat terassiravintolat saisivat liikevaihtonsa kasvuun. Myös enemmän eurooppalaiseen rytmiin pääseminen toisi mielestämme tasaisemman kysynnän matkailusesongille samalla kun sesonki pitenisi.		Ei minkäänlaisia haittoja.		Mielestämme tässä korostuu, ettei kesälomien siirrolla olisi mitään negatiivisia vaikutuksia. Joten laitetaan pyörät pyörimään.

		Pohjois-Savo		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		+10 %		+10 %		+20 %												Eläkeläiset matkustaisivat enemmän vielä silloin. Nyt valtaosalla matkan loppuvat toukokuulla.				Hinnat nousevat todennäköisesti, vaikuttanee näin sitten jälleen senioreihin (eli tulevat kesä- tai syyskuulle).		Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran kielteiset		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Elokuu vielä loistokelit, Eurooppa lomailee myös silloin - eli voisivat tulla näin olleen myös tänne vielä lomailemaan (nyt jo kaikki kiinni puolen välin jälkeen). Kesäkauden auki olevien kohteiden myynti kasvaisi, kun pari viikkoa hyvien kelien salliessa olisi paikat auki.		Senioriryhmien matka-ajankohdat siirtyvät syyskuulle (joka on jo muutenkin ryhmämatkailussa melko hyvin myytyä).

		Pohjois-Savo		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		+10 %		0 %				on vähäistä - ei vaikutusta		ehkä jotain pientä lisää		saattaisi olla lisää kysyntää				on vähäistä - ei vaikutusta		saattaisi olla lisää kysyntää		saattaisi olla lisää kysyntää		Kyllä, perustelu:		pieni toimisto - heinäkuu on nyt niin hiljainen, että toimisto on periaatteessa loma-aikana suljettu - vain puhelinpäivystys
lisäkysyntä lisäisi työvoiman lisäämis tarvetta näin ollenehkä - jolloin meille enemmänkin arvioituna plusminus nolla tlanne				Ei vaikutusta		Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		suomalaiskoulujen  pitkiin kesälomiin ei välttämättä suurta sesonki muutosta - ehkä jakauma olisi tasaisempi matkailuyrittäjien suhteen ja samalla antaisi lisäsaumaa ulkomaalaisturisteille		en näe haittapuolia

		Päijät-Häme		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+20 %				Ulkomaisten matkailijoiden osalta kesäkuun alku on heikko nytkin, joten kesälomien siirto ei muuta varsinaisesti kesäkuun myyntiä.		Heinäkuun on nytkin täysi lomakuukausi, joten tämä kuukausi kokonaisuudessaan on perhelomien aikaa.		Ulkomaan matkailijat (K-Eurooppa ja Aasia) ovat elokuussa liikkeellä ja kesätyövoiman saanti kuun loppuun saakka helpottuu, kun koulujen lomat eivät alkaisi elokuun puolessa välissä. Kasvua tulisi ulkomaan matkailusn kasvusta.				Alkukesä on usein sään ja vesien kylmyydestä johtuen kahden ensimmäisen viikon osalta heikko. Kotimaan matkailun osalta ei kesälopien siirrolla ole isoja vaikuksia. Leirikoulujen ja luokkaretkien osalta kesämuun alkuun varmaastiolisi kasvua.		Heinäkuu on perhelomien aikaa jo nyt ja tilanne ei kotimaan matkailun osalta muuttuisi.		Elokuun perhematkailu kasvaa, koska koko kuukausi olisi lomakuukausi ja yhä useampi perhe haluaa pitää lomaa elokuussa, jolloin usein säät, kuten myös järvien veden lämpötila ovat kesäkun alkua suotuisammat. Myös ulkomaan matkailijat ovat elokuussa liikkeellä ja kesätyövoiman saanti kuun loppuun saakka helpottuu, kun koulujen lomat eivät alkaisi elokuun puolessa välissä		Kyllä, perustelu:		Elokuu on matkailun näkökulmasta erittäin tärkeä kuukausi. Se, että lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat nuoret voisivat sitoutua kesätöihin koko elokuun ajaksi, helpottaisi toimialan kesätyöntekijöiden saantia. Nyt kesken hyvän myyntikauden kesätyöntekijät joutuvat lopettamaan työnteon/harjoittelun kesken koulun alkamisen takia. Nyt käy helposti niin, että otetaan mielummin vuokratyövoimaa koko kesäksi ja opiskelijat jäävät ilman tärkeää työkokemusta ja -harjoittelua.				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Sesonkityövoiman saanti paranee ja nuorille saadaan kokemuksia työelämästä.
Kansainväliset asiakkaat liikkuvat elokuussa, nuoret saavat käytännön harjoittelua kielten opiskeluun ja heidän palvelukokemuksensa paranee, kun eri matkailukohteita pystytään pitämään auki pidempään elokuussa.
Loma-aikojen suunnittelu yrityksissä helpottuu ja matkailusesonki pitenee.		En keksi asioita, jotka heikentyisivät, jos koululaisten loma-aikoja siirrettäisiin.		Koulujen lomien siirtoa kesäkuulle on vastustettu yleensä ylioppilaiden valmistumisajankohtaan viitaten ja siihen, että heidän pyrkimisensä jatko-opiskeluihin heikkenisi. Muiden koululaisten lomilla ei ole mitään tekemistä ylioppilaiden valmistumiseen tai ylioppilasjuhliin. Ne voivat hyvin jatkaa oliskeluja kesäkuulle.

		Päijät-Häme		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		+20 %		0 %		-10 %				EI vaikutusta		Ei vakutusta		Ei vaikutusta				Kasvaa		Ei vaikutusta		Vähenee hieman		Ei, perustelu:		Vakio henkiläkunta olemassa				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Päijät-Häme		1		2. Ravitsemistoiminta		-10 %		+30 %		+50 %				Kesäkuussa ei näy ulkomaisia matkailijoita muutenkaan, en usko muutosta olevan		Muutamia ulkomaalaisia seurueita käy tällä hetkellä, en usko muutosta olevan		Enemmän ulkomaalaisia käy, en usko muutosta olevan				Hiljaista on kesäkuussa matkailijoiden osalta muutenkin.		Luultavasti määrät nousevat!		Uskon olevan kiireitä, määrät nousisivat hurjasti!		Kyllä, perustelu:		Kun koulut alkaa myöhemmin, matkailu- ja ravintolakesäsesonki (lämmin aika) pitenee. Myös työntekijöitä saisi samasta syystä helpommin!				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Loma olisi lämpimään aikaan, ei välttämättä haeta sitä lämmintä ulkomailta. Kotimaanmatkailulle piristysruiske! Ulkomaisille matkailijoille voitaisiin tarjota täysimääräisiä sesonkipalveluita myös elokuussa.. ( yleensä elokuussa esim.  Lappi on kiinni )		En usko, että tulee haittaa ollenkaan!

		Päijät-Häme		1		2. Ravitsemistoiminta		-10 %		0 %		+20 %				0		0		0				-5		Sama		+20%		Kyllä, perustelu:		Ravintola alan sesonki jatkuu syyskuun loppuun mutta tällä hetkellä sesonkityövoiman saanti loppuu jo elokuun alussa				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Päijät-Häme		1		2. Ravitsemistoiminta		+20 %		+20 %		+50 %				Sama		Sama		Sama				+20		+20		+50		Kyllä, perustelu:		Kausityöntekijöitä tarvitaan koko kesän ja koulut alkavat nyt liian aikaisin				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Päijät-Häme		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+10 %				+/-0		+/-0		+20%				+/-0		+/-0		+/-0		Kyllä, perustelu:		Kysynnän luonne muuttuu työvoimaa vaativammaksi (ravintolat)				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Sesonki riittävän pitkä		-

		Uusia		1		2. Ravitsemistoiminta		-10 %		0 %		+10 %				Skulle inte påverka oss		Skulle inte påverka oss		Skulle inte påverka oss				Minskning av försäljningen i juni, men denna skulle förflyttas till augusti.		Ingen inverkan		Den försäljning som vi tappade i juni skulle vi antagligen få tillbaka i augusti; vi förväntar oss en +/- 0 effekt av detta.		Nej, motivering:		Nej. Förutsatt att gymnasiet också ändrar sitt läsår på samma sätt, eftersom en stor del av våra sommarjobbare går i gymnasiet.				Inga konsekvenser		Inga konsekvenser		Inga konsekvenser		Inga konsekvenser		Inga konsekvenser		Inga konsekvenser				Mycket positiva		Mycket positiva		Mycket positiva		Det skulle säkert inverka positivt på de branscher som är beroende av utländska turister som annars trappar ner på sin verksamhet i augusti. Rimligtvis torde det underlätta för finska föräldrar att ha semester samtidigt som sina barn.		-		I vårt fall är restaurangerna öppna normalt oberoende, så vi förutser en neutral inverkan av att flytta sommarlovet. Vi kommer att förlora föräljning i juni, men vi får tillbaka den i slutet av augusti.

		Uusimaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+10 %		0 %		+40 %				Ei liene vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Alkukuusta voisivat lisääntyä		Määrä pysyy luultavasti samana		Määrä lisääntyy varmaan jonkin verran, 30%?		Kyllä, perustelu:		Muutos tulisi vaikuttamaan vain aikaan milloin kesätyövoimaa rekrytoidaan ja milloin he laoittavat ja lopettavat työsuhteen.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset				Ei vaikutusta		Jonkin verran kielteiset		Ei vaikutusta		Siirtyminen enemmän eurooppalaiseen aikatauluun lomien suhteen.		Ne kotimaiset matkailijat , jotka lähtevät lomalle heti kouujen päätyttyä siirtävät matkaansa myöhempään-> kesäkuun alkuun voi tulla hiljaisempaa.

		Uusimaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+10 %		0 %		0 %				Kesäkuussa vielä melko kylmää turisteille, sen sijaan perinteisesti  Kongressimatkailun kulta-aikaa.		Ei juurikaan muutoksia heinäkuun osalta		Elokuu on ulkolaisten turistien huippusesonkia, kotimaisia matkailijoita ei mahdu enempää. Elokuun puolessa välissä alkaa liikematkustus ja erilaisten konserttien ja tapahtumien kausi.				Alkukuulle mahtuisi lisää kotimaisia turisteja, mutta sää usein esteenä esim Linnanmäellä tai Korkeasaaressa		Nyt on hyvä tilanne 50/50 koti/ulkomaiset turistit		Ei juurikaan tilaa kasvulle omassa hotellissa		Ei, perustelu:		Työllistäminen tapahtuu jokaisena kuukautena tarpeen mukaan ja on hyvin vaihtelevaa jo nykyisellään.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Lasten itsensä kannalta ilmasto-olosuhteet, kesäkuussa usein melko kylmää		Pirstaloituminen, kannattamatonta pitää jotain pieniä matkailupalveluja avoinna koko kesää jos kävijämäärät pienet läpi kesän.

		Uusimaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+30 %		+10 %		+30 %				Huom: Suomella onerinomainen maine kokousmaana. Matkailu on muutakin kuin vapaa-ajan viettoon liittyvää! Kokous- koulutus- ja konferenssi matkustus lisääntyisi huomattavasti.		ulkomaisten matkailijoiden (yksittäisten turistien ja matkailijaryhmien)  maahamme saapumiseen vaikuttavat muut seikat (hintataso, turvallisuus, luonto, ilmapiiri eli säännöt ja sääntelyt) kuin maamme koulujen lomat		ulkomaisten matkailijoiden (yksittäisten turistien ja matkailijaryhmien)  maahamme saapumiseen vaikuttavat muut seikat kuin maamme koulujen lomat				työperäinen matkustus lisääntyisi huomattavasti		kotimaan matkailuun positiivinen vaikutus		kotimaan matkailuun positiivinen vaikutus. Kotimaan matkailu tulisi lähes varmasti lisääntymään parhaiden, lämpimimpien ja aurinkoisimpien säiden ajanjaksolla		Kyllä, perustelu:		erittäin hankalaa järjestellä yrityksessä työntekijöiden lomia, kun kaikki vakituiset haluavat/tarvitsevat lomansa koko heinäkuun ja elokuun ensimmäisen viikon aikana ja kesätyöntekijät puolestaan toivovat kesäkuun ja loman alkupuolelle töitä				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Kotimaan matkailun lisääntyminen. Kausivaihteluiden tasaantuminen, kesäkauden tuotteiden ja palveluiden sekä kesään liittyvien tapahtumien järjesteleminen helpottuisi/ mahdollistuisi. Kokousmatkailukauden laajeneminen , eurooppalaiseen (useiden asiakkaiden kanssa samaan) rytmiin siirtyminen, vuodenkiertoon liittyvien vapaiden, lomien ja taukojen  tasapainottuminen

		Uusimaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+10 %		0 %		+20 %								5 % lisääntyisi								5 % kasvaa		Ei, perustelu:		Ei varmaan vaikuttaisi, koska vain asiakkaista on pulaa.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Kauden piteneminen toisi lisää elinkeinomahdollisuuksia yrittäjille.		Koululaisten kevätlukukausi pitenisi, tämäkin täytyy jotenkin huomioida.		Siirto on hyvä ajatus, suhtaudun muutokseen positiivisesti.

		Uusimaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+10 %		0 %		0 %				enemmän ulkolaisia myös Juhannuksen jälkeen		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Sesonki jatkuisi Juhannuksen jälkeen		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Kyllä, perustelu:		Elokuussa olisi pidempään harjoittelijoita.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Suomi ei olisi täysin kiinni Juhannuksesta koulujen alkuun.		Ei haittoja

		Uusimaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+10 %		0 %		+10 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Lisäisi yritysmyyntiä		Ei vaikutusta		Lisäisi vapaa-ajanmatkustajia		Ei, perustelu:		Ei juuri vaikutusta, ehkä hiukan helpompi olisi saada alan opiskelijoita vielä elokuulle töihin				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Kesäkuu olisi vielä hyvä yritysmyynnin kannalta		Elokuun yritysmyynti saattaisi hiukan kärsiä mutta epätodennäköistä

		Uusimaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+20 %		0 %		-20 %												Meille tärkeiden kokouspalveluiden kysyntä kasvaisi alkukuusta, koska niiden kysyntä kulkee käsikädessä koulujen lomakauden kanssa.				Kokouspalveluiden kysyntä laskisi merkittävästi, jos lomat jatkuvat elokuun loppuun. Lisääntyvä majoitusmyynti ei pysty sitä täysin kompensoimaan.		Kyllä, perustelu:		Opiskelijoiden käyttö kausityöntekijöinä helpottuu elokuussa.				Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ulkomaisten matkailijoiden lomakauden huomioiminen elokuussa lisää mahdollisuuksia.
Yrityksissä, joissa myös juhlapalveluita, tasoittaisi toukokuun juhlaruuhkaa, kun valmistujaisjuhlat siirtyisivät kesäkuulle.		Yritykselle, jolle kokouskauppa on tärkeää, ei potentiaalisesti kasvava matkailumyynti välttämättä ei riitä kompensoimaan sitä myynnin laskua, joka johtuisi elokuun kokouskaupan laskusta. Kokouksien ja tyhy-palveluiden kysyntä laskisi elokuussa merkittävästi, jos lomakausi jatkuisi sinne saakka. Tuloksena olisi kokousmyynnin kannalta kaksi hiljaista kesäkuukautta, heinä-elokuu.

		Uusimaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+10 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Isojen tapahtumien puute		Ei vaikutusta		Lievästi positiivinen koska Suomessakin mukava matkustaa		Kyllä, perustelu:		Koulujen loma-ajat ovat meille tärkeä tapa saada hyvää lomatuuraajaa operaatioihin.				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Kotimaan houkuttelevuus elokuussa		Lomatuuraus

Kotimaa ja kv matkailijat samaan aikaan elokuussa helsingissä

		Uusimaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+20 %		+10 %		-10 %																		Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		+10 %		+10 %				Kesäkuu on rauhallinen aina, matkailijat tulevat heinäkuun lopussa- elokuussa				Kesätyöntekijät saataisiin pysymään kauemmin työssä sesongissa.				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta		Kyllä, perustelu:		Yrityksemme pää-asiallinen asiakasryhmä on ulkomaalaiset matjailijat, joiden lomat osuvat elokuulle. Elokuussa moni kesätyöntekijä on jo palannut kouluun, joten kärsimme työvoimapulasta. Kesäkuussa asiakkaita ei ole niin paljon eikä myöskään työtunteja.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+20 %				Ei muutosta		Ei muutosta		Ei muutosta				Ei muutosta		Ei muutosta		Kasvua n. 20%		Ei, perustelu:		Yrityksemme vakituinen henkilökunta pystyy hoitamaan elokuussa syntyvän kasvun. Alihankkijoiden työllisyys paranee elokuussa mutta sekin kasvu hoituu nykyisellä miehityksellä. Tästä johtuen kannattavuus paranee.				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Kesälomat samassa aikataulussa muiden EU-maiden kanssa. Elokuu on lomanviettäjille parempi aika säiden osalta kuin kesäkuun alku. Kansainvälisille matkailijoille paremmat palvelut koko elokuun ajan. Elokuusta tulisi varteenotettava lomakuukausi heinäkuun lisäksi.		Ei haittoja

		Uusimaa		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		0 %		0 %		+10 %																10% lisää		Ei, perustelu:		Tarve vain siirtyy mutta helpottaa siinä mielessä, kesätyöntekijät lupaavat aina olla koko kesän loppuun asti, kuitenkin into loppuu elokuussa kun koulut alkaa niin lähtevätkin aiemmin kouluun. Jos tämä auttaisi heitä pysymään elokuun loppuun töissä.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Uusimaa		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		0 %		0 %		-10 %																Erä suurin teidän asiakas, ja aloittaa koulujen aloitettua.		Ei, perustelu:		Vakioihmiset töissä, ei muutu vuodesta toiseen.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran kielteiset				Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Vaikuttaisi henkilökunnan lomiin, tällä hetkellä vaatisi töitä ja muutoksia aukioloaikoihin.

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+10 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta				ei vaikutusta		ei vaikutusta		lomakauden jatkuessa ehkä pientä nousua kysynnässä		Ei, perustelu:		kesäkausi meillä joka tapauksessa hiljainen, rekrytointi hyvin vähäistä				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		kesä siirtyisi lämpimämpään ajankohtaan, jolloin suomalaiset pääsisivät nauttimaan keleistä. 
Suomen lomat olisivat samaan aikaan kuin Euroopassa, jolloin palvelut pidettäisiin avoinna myös elokuussa (yleensä ulkomaalaisille matkailijoille ei ole tarpeeksi palveluja enää elokuussa).		pieni haitta saattaisi olla se että työntekijöiden kesälomatoiveet painottuvat elokuuhun, jolloin saattaisi olla myös työtä enemmän tarjolla.

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		0 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta		Kyllä, perustelu:		Meillä vaikutus nimenomaan työvoiman kannalta. Vakituiset toivovat kovasti lomiaan heinä-elokuulle (touko-kesäkuun sijaan), mutta joudumme pitämään elokuun lomat minimissä ja antamaan lomia touko-heinäkuulle, sillä moni koululainen haluaa lopettaa työt viikkoa-kahta ennen oman koulunsa alkua (lomaillakseen itse) ja kaikki loputkin opiskelijat lopettavat kesätyöt koulujen alkaessa. Lisäksi vakituisiakin lähtee yllättäen joka vuosi kouluun elokuussa, juuri kun meillä olisi vielä hyvät myynnit terassikeleineen ja tarvetta työvoimalle.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta										Kesätyövoimaa saatavilla paremmin silloin kun sille on vielä tarve. Kesällä kahvilaravintoloissamme myynti kasvaa, kun pystymme laajentamaan pieniä tilojamme terassikaudella ulos.		Ei tule mieleen.

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		+10 %		+20 %																		Kyllä, perustelu:						Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+20 %		+20 %		-20 %																		Ei, perustelu:		Meillä on paljon opiskelijoita töissä ja he haluavat joka tapauksessa tehdä kesälomalla enemmän töitä.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		-30 %		0 %		+50 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Sesongin alku siirtyy lapsiperheiden osalta myöhemmäksi.eli kesäkuuhun negatiivinen vaikutus		Ei vaikutusta		Kokouskohteisamme elokuun myynti laskee edelleen eli sesongin alku siirtyy syyskuun alkuun. Kohteissa jossa kohderyhmänä lapsiperheet, elokuu painottuu sesonkina, eli kauppa jatkuu kuun loppuun.		Ei, perustelu:		Työvoiman tarve painottuu enemmän elokuulle kuin ennen, mutta ei vaikutusta saatavuuteen.				En osaa sanoa		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		0 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta		Kyllä, perustelu:		Voi olla vaikutusta kesätyöntekijöiden saatavuuteen, jos ammattikoululaisten kesäloma loppuu jo aiemmin.				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran kielteiset		Ei vaikutusta				Sekä koti- että ulkomainen kysyntä olisi samaan aikaan, voi tulla kapasiteettiongelmia esim. mökkikapasiteetin suhteen. Mielestäni ei tasaisi matkailusesonkeja, vaan ennemmin päinvastoin.

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		0 %				ei mitenkään		ei mitenkään		ei mitenkään				ei mitenkään		ei mitenkään		ei mitenkään		Ei, perustelu:		Sijoitamme jo nykyisin henkilökuntamme lomat koko kesälomakaudelle, eikä kesäajan sijaisia tarvita erikseen.				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+10 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		lisää asiakasmääriä				Pieni vähentävä vaikutus asiakasmäärään mahdollinen		ei vaikutusta		lisää asiakasmääriä		Kyllä, perustelu:		Olisi mahdollista saada myös elokuussa helpommin vakituisen henkilökunnan tilalle kesälomien tuuraajia.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Kesäsesonki olisi pitempi kuin tällä hetkellä. Kesäkuussa sesonki alkaa oikeastaan vasta juhannuksen jälkeen, eli ei juurikaan heikentäisi kesäkuun myyntiä. Tällä hetkellä se oikeastaan loppuu koulujen alkuun, eli elokuun toiselle viikolle vaikka kysyntää ja hyviä ilmoja olisi vielä tarjolla.		En näe haittoja lainkaan.		Ehdottomasti kannattaa siirtää lomia.

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		-10 %		+10 %		0 %																								En osaa sanoa		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran kielteiset				En osaa sanoa		En osaa sanoa		En osaa sanoa

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+10 %																+10%		Kyllä, perustelu:		Kesälomien siirron vaikutus olisi meille huomattava etu, koska oma henkilökuntamme haluaisi pääsääntöisesti lomailla kesäkuun alun sijaan juhannuksesta alkaen elokuun loppuun saakka.
 
Nyt joudumme ”pakottamaan” osan henkilökunnasta lomalle jo kesäkuun alkuviikoilla, jotta kaikki ehtivät pitää lomansa ajoissa. Lisäksi lomasijaisille pitää pystyä tarjoamaan työtä jo kesän alusta alkaen.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+10 %				Pysyy ennallaan		Pysyy ennallaan		Kasvaa Pk seudulla oleellisesti				Pysyy ennallaan		Pysyy ennallaan		Kasvaisi		Kyllä, perustelu:		Koulujen alun siirtäminen on suoraan verrannollinen henkilöstön saatavuuteen. Vakituisen henkilöstön lomakausi pitenee ja toiminta tehostuu koska oma henkilöstö töissä ilman lomia syksyn ja pikkujoulukauden				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Palvelujen saatavuus ja tarjonta paranisi, ostovoiman kasvu parantaa liiketoiminnan kehittämistä		Kustannusrakenteen optimointi ensimmäisten vuosien ajan vaikeaa

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		0 %		+20 %				Ei muutosta		Ei muutosta		Odotettavissa olisi turistien kysynnän kasvua				Ei muutosta		Ei muutosta		Odotettavissa olisi kotimaisten matkailijoiden kysynnän merkittävää kasvua.		Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta						Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Perheiden yhteiset lomaviikot lisääntyisivät. Lomien ajankohta osuisi paremmin parempiin sääolosuhteisiin.

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		+10 %		+20 %																								Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+10 %				ei muutosta		ei muutosta		ei muutosta				pienä laskua		ei muutosra		kasvaa +10%		Kyllä, perustelu:		helpottaisi rekrytointia elokuulle, pystysisimme työllistämään useita opiskelijoita elokuussa. Nyt työvoimaa tarjolla kesäkuussa mutta ei tarvetta.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		helpottaisi loppukesän työvoimapulaa		ei haittoja		miksi asiasta puhutaan joka vuosi mutta mitään muutosta ei saada aikaan.

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		0 %		-10 %				Ei muutosta.		Ei muutosta		Ei muutosta				Kysyttävää lisääntyy		Ei muutosta		Kysyttävää pienenee hiukan		Kyllä, perustelu:		Olisi helpompaa saada ammattitaitoista työvoimaa silloin kun siitä on tarvetta				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+20 %				Ei mitenkään		Ei mitenkään		Ei mitenkään				Ei mitenkään		Ei mitenkään		Kasvaisi 20-30%		Kyllä, perustelu:		Helpottaisi, kun esim Lapin sesonkityöntekijät voisivat pitää lomansa hyvin ennen heinäkuuta. Siirtyminen kesän sesongista talveen helpottuisi ”kesäkauden” kestäessä pidempään. Kesälomien myöhäistäminen voisi auttaa merkittävästikin pohjoisemman Suomen vetovoimaa. Esim Lapissa kesäkuu voi olla kylmä, mutta usein elokuu ja syyskuun alkukilpailun vielä hienoa.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		-10 %		+10 %		+10 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta				vähenee		kasvaa		pysyy ennallaan majoitustilojen kapasiteettiongelma pk-seudulla		Kyllä, perustelu:		Sesongin pidentyessä työntekijöiden ansiokehitys paranee				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+30 %				-		-		-				-		-		30%		Kyllä, perustelu:		terassi/kesäravintola kauppa jatkuisi 2-3 viikolla nykyisestä.
tällä olisi luonnollisesti vaikutusta työvoiman tarpeeseen positiivisesti				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		kesä on nykyään parhaimillaan koulujen alun aikaan ja euroopan lomat ovat parhaimmillaan päällä.  Kotimainen kysyntä kuitenkin loppuu koulujen alkuun joten paikat pannaan kiinni vaikka ulkomaisia asiakkaita olisikin.  Ei vaikuta hyvältä heidän silmiinsä. Siirrolla saataisiin kalliit kesäravintolainvestoinnit kunnolla käyttöön ja kesäduunareille enemmän töitä.		en keksi mitään		siirtoa vaan puuhaamaan pikaisesti

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		0 %		+10 %				Yrityskäynnit lisääntyvät jos koko suomi ei ole lomalla.		Kasvaa		Kasvaa				Kasvaa ainakin yritysasiakkaiden osalta, ulkomaiset vieraat		Pysyisi samana		Kasvaa huomattavasti		Kyllä, perustelu:		harjoittelijoiden saanti helpottuisi. Kausityöntekijöistäkin suuri osa ammattilaisia				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		0 %																		Ei, perustelu:		ammattihenkilökunnan saatavuus on jatkuva ongelma				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+20 %		0 %		-20 %				Asiakkaitamme ei juurikaan ole matkailijat.		Erittäin hiljainen kuukausi.		Jos elokuussa oltaisiin lomalla, olisi kesäkuu aktiivisempi. Kokonaistulos +/-0.				Jos kotimarkkinan työtekijät eivät pidä vielä lomaa kesäkuussa, vaan työntekijät töissä ja koululaiset koulussa -> posit. vaikutus.		Taloudellisesti catering alalle on tehokkainta, että joku lomakuukausista on hiljainen, jolloin myös henkilökunta on lomalla. Joku kuukausi se on joka tapauksessa, joten miksipä ei heinäkuu.		jos elokuussa työntekijät ja koululaiset lomalla -> negat vaikutus.		Ei, perustelu:		Koulujen lomat säätelevät työvoiman saantia. Jos lomat siirretään elokuulle, tulee elokuusta hiljainen ja kesäkuu on vilkkaampi. Tämä on nollasummapeliä.				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Uusimaa		1		2. Ravitsemistoiminta		> +100 %		> +100 %		+40 %																Varmasti vaikutusta tässä kohdassa		Kyllä, perustelu:		Kyllä, tarve kesätyöntekijöille olisi pidempi kuin tällä hetkellä.				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkausi olisi pidempi		Kesäkuun muuttuminen?

		Uusimaa		1		3. Rautateiden henkilöliikenne		-10 %		0 %		+10 %				Ei muutosta		Ei muutosta		Ei muutosta				Työmatkalaisia enemmän - vapaa-ajan matkoja vähemmän - kokonaiskysynnässä ei isoja muutoksia. Muutokset reitti- ja vuorokohtaisesti +- 10%.		Ei muutosta.		Työmatkalaisia vähemmän - vapaa-ajan matkoja enemmän - kuten kesäkuussa reittikohtaisia eroja +- 10%.		Ei, perustelu:		Kesätyöntekijöiden osuus minimaalinen tässä liiketoiminnassa. Avecra = ravintolaliikentoiminnassa vähäisessä määrin.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Uusimaa		1		5. Vesiliikenteen henkilökuljetus		-20 %		0 %		+10 %				ei vaikuta ulkomaisiin matkustajiin		ei vaikuta ulkomaisiin matkustajiin		ei vaikuta ulkomaisiin matkustajiin				kotimaan asiakkaissa on kesäkuussa lomalla olevia lapsia isovanhempien kanssa. Nämä joisivät pois		ei vaikuta heinäkuun myyntiin		kotimaassa elokuun kysyntä nousisi jonkin verran mutta kun samaan aikaan se on ulkomaalaisten vilkkainta aikaa ovat hinnat korkeammalla ja saatavuus heikohko> luulen että ei paljoakaan nostaisi meidän myyntiä		Ei, perustelu:		Me käytämme yliopisto-opiskelijoita, emme lainkaan koululaisia. Ainoastaan siinä tapauksessa että yliopistojen ja korkeakoulujen aloitus myöhästyisi nykyisestä kaksi viikkoa olisi positiivinen saatavuus työvoimaan				Jonkin verran kielteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran kielteiset		Ei vaikutusta		Osa kesäkohteista olisi pidempään auki.		Kesäkuu hiljenesi ja elokuu olisi läpi vuoden kohteissa ruuhkahuippu kun kotimaiset ja ulkomaiset asiakkaat olisivat yhtä aikaa asiakkaina.		Emme kannata uudistusta. Se ei palvele koko matkailuelinkeinoo, ainoastaan muutamia puhtaasti kesäkohteita.

		Uusimaa		1		5. Vesiliikenteen henkilökuljetus		0 %		0 %		+10 %				ei muutosta		ei muutosta		ei muutosta				ei muutosta		lisää hieman		lisää selvästi		Kyllä, perustelu:		koululaiset voivat työskennellä pidempään kesää. Turisteja elo-syyskuussa enemmän kuin alkukaudessa joten tästä voi olla apua matkailualalle				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		loppukaudessa työvoimaa saatavissa ja kotimaisia lomalaisia enemmän		alkukauden kysyntä ja työvoiman saanti		siirto hyvä juttu!

		Uusimaa		1		6. Lentoliikenteen henkilökuljetus		+10 %		0 %		+10 %				Kesäkuun kysyntä jatkuisi normaalina		Heinäkuun kysyntä jatkuisi normaalina		Elokuussa tulisi kasvua, koska matkailutarjonta laajentuisi, ja monissa Euroopan ja Aasian maissa elokuu on suosittu matkustuskuukausi				Kesäkuun kysyntä jatkuisi normaalina		Heinäkuun kysyntä jatkuisi normaalina		Kotimaiset matkailijat matkustaisivat hieman enemmän, ei suurta kasvua Eurooppaan, koska lomakohteiden hintataso on silloin korkeampi		Ei, perustelu:		Meidän bisneksen high season on kesäkuu-syyskuu, eli ei vaikutusta suoraan				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Suomen matkailuteollisuudella olisi suurempi mahdollisuus olla kiinnostava kohde kesäkauden suurimmassa kysyntävaiheessa heinä-syyskuussa		Suomalaisten lomamatkat ulkomaille elokuussa ovat kalliimpia, koska koko Eurooppa silloin myös lomalla

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		+10 %		0 %		+20 %								Kasvaisi tietysti kun palvelut olisivat saatavilla silloin kun muu maailma lomailee.								Jakautuisi paremmin kesän kolmen kuukauden ajalle		Kyllä, perustelu:		Luvattoman usein kuulee pienten paikkakuntien sulkevan vierailukohteensa kun "koululaiset meni kouluun". Järkyttävä tekosyy ettäkö Suomen matkailubisnes toimisi koululaisten varassa! Jos näin jossain todellakin on, kesälomaa voi siirtää 15+ vuotiaiden kouluvuoden osalta. Pikkulapset tuskin pyörittävät näitä pienten paikkakuntien palveluja! Ja miksei aikuiset työttömät tai vaikkapa eläköityneet osaisi pyörittää kioski-. majatalo-, museo-, lipunmyyntitehtäviä?!				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Edut lähinnä inbound -matkustuksen osalta, mutta tottakai myös kotimaisen matkailun. Kamalaa kun parhaassa kesässä palvelut sulkeutuvat ja ulkomaiset matkailujat kolkuttelevat lukittuja ovia.		Koululaisten ei tarvitsisi palella kylmissä uintivesissä paria ensimmäistä lomaviikkoaan. Keväällä on paljon pyhiä katkaisemassa valoisaa kevättä. Syksyn pimeydessä väsyvät enemmän. No brainer!		Päättäjille terveisiä että tekisivät kerrankin nopeita päätöksiä tässä ilmiselvässä asiassa. Jos parin vuoden päästä huomataan että meni homma täysin käteen (mitä suuresti epäilen), niin sitten vaan uusi päätös. Ei se sen kummempaa ole!

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		+10 %		0 %		0 %				ei kohderyhmäämme		ei kohderyhmäämme		ei kohderyhmäämme				pidentää kevään ryhmämatka kautta merkittävästi		ei juurikaan		ei juurikaan		Ei, perustelu:		Matkanjärjestäjänä en näe tarvetta lisärekrytointeihin				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Kevään ryhmämatkakauden pidentyminen tasoittaisi merkittävästi huhti-toukokuun kysyntää ja johtaisi uskoakseni mm. päiväretkimyynnin kasvuun.		-		-

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		0 %																		Ei, perustelu:						Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		-10 %		+10 %		+20 %				-		-		-				Lapsettomien matkustaminen kasvaisi
Perheiden matkustaminen laskisi		Pysyisi ennallaan kaikilla		Perheiden matkustaminen kasvaisi elokuun lopussa.		Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		En osaa sanoa		En osaa sanoa		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		0 %												Toiminta keskittyy tilausajoihin ja teemamatkoihin, joihin koulujen loma-ajat eivät juuri vaikuta.		Toiminta keskittyy tilausajoihin ja teemamatkoihin, joihin koulujen loma-ajat eivät juuri vaikuta.		Toiminta keskittyy tilausajoihin ja teemamatkoihin, joihin koulujen loma-ajat eivät juuri vaikuta.		Ei, perustelu:						Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		-10 %				Koululaiset ja opiskelijat eivät käytettävissä kesätyöntekijöinä				Kotimaiset matkailijat käyttämässä Suomen matkailupalveluita yhtä aikaa ulkomaisten kanssa - toisaalta riittävä kysyntä mahdollistaa palveluiden paremman olemassa olon				Ulospäin suuntauvien valmismatkojen ja omatoimisten matkailupalveluiden (lennot) kysyntä vähenisi merkittävästi, kun koululaisperheet eivät pääse lomailemaan kesäkuussa				Suomalaiset valmismatkalaiset kärsivät Euroopan kohteissa eurooppalaisten lomakauden korkeista hinnoista ja äärimmäisen huonosta saatavuudesta. Elokuun on suomalaisten valmismatkojen yksi huonoimpia kuukausia.		Ei, perustelu:		Yrityksemme toimii Suomesta ulospäin suuntautuvana matkanjärjestäjänä.				Jonkin verran kielteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Suomeen sisääntulevan matkustuksen kannalta lomakauden yhtenäistäminen voisi auttaa incoming- yrittäjiä pitämään palveluita auki koko elokuun?		Suomalaiset kuluttajat kärsivät ulkomaanmatkoillaan lomakauden siirtymisestä kesäkuusta elokuulle. (Kotimaassa lomailijat todennäköisesti hyötyvät)		"Matkailuelinkeino" sisältää sekä incoming- että outgoing -toimintaa. Kysymystenasettelu lienee perustunut enemmän kotimaanmatkailun ja incoming-toiminnan näkökulmaan?

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		-10 %		0 %		+10 %				Ei ollenkaan		Ei ollenkaan		Ei ollenkaan				Vähenisi		Pysyisi samana		Lisääntyisi		Kyllä, perustelu:		Vaikeuttaisi alkukauden rekrytointia ja myöhästyttäisi henkilökunnan perehdyttämistä. 
Elokuun osalta henkilökunnan saatavuus helpottuisi, mutta syyskuussa tilanne olisi ennallaan.				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		+20 %								Elokuun asiakasmäärät tulisivat kasvamaan, sillä tarjontaa olisi enemmän asiakkaille. Eniten tämä koskisi eurooppalaisia asiakkaita.				Kesäkuun asiakasmäärät tulisivat laskemaan		Pysymään ennallaan.		Elokuun asiakasmäärät tulisivat kasvamaan.		Kyllä, perustelu:		Uskon, että sekä suomalaiset että muut eurooppalaiset koululaiset ja opiskelijat olisivat paremmin saatavilla loma-aikaan				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		matkailusesonkeja saataisiin kasvatettua. Elinkeinoelämä hyötyisi laajemminkin siitä että meillä olisi yhtenevät loma-ajat eurooppalaisittain katsottuna.		monta asiaa järjestelmässämme menisi uusiksi

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		+10 %																		Ei, perustelu:						Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		-10 %		0 %		+30 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta				vähentää jonkin verran ennen juhannusta olevaia maktoja		ei vakutusta		lisäisi selkeästi elokuun kysyntää		Ei, perustelu:		ei vakutusta				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		ei vaikutusts		ei vaikutusta		ei vaikusta

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		0 %																		Ei, perustelu:		Sesonki aikoina yleensä löytää tarvittavan työvoiman.				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		matkailupalevulen tuottajat voisivat pidentää sesonkiaan ja se avittaisi nimenomaan ulkomaalaisia vierailijoita elokuussa.		en näe haittoja

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		0 %																		Ei, perustelu:						Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				En osaa sanoa		En osaa sanoa		Ei vaikutusta

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		+10 %		0 %		+10 %																		Kyllä, perustelu:						Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		+20 %																Kesälomamatkojen myynti ei loppuisi koulujen alkuun.		Ei, perustelu:		Lisämyynti ei tuo lisätyövoiman tarvetta.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		+10 %		+10 %		0 %																		Ei, perustelu:		ei vaikutusta työvoimaan				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Uusimaa		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		+20 %		0 %		-20 %												Liikematkojen kysyntä lisääntyisi jonkin verran, samoin ryhmä- ja tapahtumapalvelujen kysyntä.		Ei muutosta		Liikematkojen kysyntä vähenisi jonkin verran, samoin ryhmä- ja tapahtumapalvelujen kysyntä.		Ei, perustelu:		Liikematkatoimistolle ei todennäköisesti merkitystä tältä kannalta.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Liikematkustajan kannalta myönteistä, koska liikemakojen kysynnässä on jo vuosien ajan ollut näkyvissä kysynnän lisäys kesäkuussa ja kysynnän laskeminen elokuussa. Liikematkustuksesta merkittävä osa suuntautuu Eurooppaan, jossa elokuu on yleinen lomakuukausi.		Ei haittoja.

		Uusimaa		1		9. Kulttuuripalvelut (festivaalit, museot, luonnonpuistot jne.)		0 %		0 %		-20 %																Kotimaan matkailu voisi lisääntyä, mutta valitettavasti myynti on suurimmalta osin perustunut lomiltapaluuseen.		Kyllä, perustelu:						Jonkin verran kielteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Kesäsäiden parempi hyödyntäminen		ELokuulle sijoittuvien paikallisasukkaiden lomiltapaluuseen perustuvien tapahtummien tulee arvioida ajankohdan siirtoa

		Uusimaa		1		9. Kulttuuripalvelut (festivaalit, museot, luonnonpuistot jne.)		0 %		0 %		0 %																		Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset

		Uusimaa		1				0 %		0 %		0 %												Kysyntä vähenisi				Kysyntä lisääntyisi		Ei, perustelu:		Kesän palvelumme ovat tarjolla syyskuun alkuun asti joka tapauksessa				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran kielteiset		Jonkin verran kielteiset		Ei vaikutusta						Helsingin matkailun osalta lomien siirto voi olla jopa huono asia, koska elokuu on muutenkin superkuukausi ja majoitusliikkeet ovat täynnä kansaivälisiä matkailijoita. Jos kotimaan matkailun painopiste siirtyy kesäkuulta elokuulle, voi käydä niin ettei kapasiteetti riitä ja saatavuutta jää käyttämättä kesäkuulla.

		Varsinais-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-10 %		0 %		+30 %				Ei suoranaista vaikutusta/muutosta nykyiseen		Positiivinen vaikutus, koska nyt suomalaisten lomat keskittyy heinäkuulle ja osittain syö mahdollisen vapaan kapasiteetin.  Tasoittamalla ja pidentämällä kautta elokuussa, parantaa kokonaispalvelua heinäkuussa		Iso merkitys, varsinkin mikäli koulujen aloitus voidaan siirtää viikolle 34.  Tämä elävöittää saaristoa ja antaa taloudelliset perusteet pidemmälle kaudelle sekä kausityöntekijöitä				Todellinen vaikutus on marginaalinen, koska kesäkuun alussa aina juhannusviikolle perheiden matkailu ja vapaa-ajan käyttö saaristossa muutoinkin keskittyy pääasiassa viikonloppuihin.
Ryhmämatkailuun kesälomien siirrolla ei ole varsinaista merkitystä.  Ehkä voisi peräti kasvaa kun huomioi mahdollisuuden että mahdolliset leirikoulut siirtyvät toukokuusta kesäkuun alkuun.		Lomien siirtäminen elokuussa on eduksi kaikelle toiminnalle, koska tämä tasoittaa piikin kun tällä hetkellä suurin osa keskittää lomansa heinäkuulle.		Lomien siirtäminen viikolle 34.  Tällä on erittäin merkittävä ja positiivinen vaikutus koko toiminnalle, samalla kuin se tasoittaisi heinäkuun piikkiä.  Elokuu saaristossa on tunnetusti hyvin kesäinen ja monesti jatkuu syyskuun puolelle.  Pidennetty kausi palvelisi myös ulkomaalaisia asiakkaita tätä päivää paremmin.  Nyt esim pääkaupunkiseudun koulut alkavat torstaina 9.8, mikä tarkoittaa että lapsiperheet hakeutuvat pois noin 4-5 päivää ennen ja tämän jälkeen heidän matkustaminen ja vierailut saaristossa keskittyvät lähinnä viikonloppuihin.
Pidennetty kausi edesauttaa myös kausityöntekijöiden osalta.  Nyt moni joutuu lopettamaan n 4-5 päivää ennen koulujen aloitusta ja jolloin tällä on iso vaikutus heidän ansioihin.		Kyllä, perustelu:		Pidempi ja tasaisempi kausi helpottaa ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoinnissa.  Tarjoaa pidemmän työsuhteen kausityöntekijöille				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Vaikutus hajaseudulle yleisesti ja saaristolle varsinkin on merkittävä mikäli koulujen lomat voidaan siirtää alkavaksi viikolla 25 ja päättyvän viikolla 34.  Tämän vaikutus ei ole pelkästään matkailussa, vaan vaikuttaa myös paljon miten ihmiset viettävät aikaansa mökeillä, ja jolla on yhtä suuri jos ei suurempi vaikutus hajaseudun ja saariston palveluille ja näiden tarjonnalle.		Matkailun ja palvelluiden saatavuuden näkökulmasta ei haittoja.  Vaikutus mahdollisesti eri ammattioppilaitosten ja yliopistojen pääsykokeiden aikatauluihin

		Varsinais-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+100 %																Kysyntä tulisi reilusti kasvamaan		Kyllä, perustelu:		Mikäli elokuu olisi vielä kokonaan lomakuu, tulisi tarvetta apulaisille eli esim. opiskelijoille.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Kauden pidentäminen on erittäin hyödyllinen ja siten kannattavuuden ja muutoin kehittämisen kannalta, sillä tällä hetkellä kesäkausi on "ohi" koulujen alettua. Kauempana olevat matkailukohteet eivät vedä enää viikonloppuja.		En osaa löytää haittoja

		Varsinais-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-10 %		+30 %		+30 %				sama		+20%		+50%				sama		+20%		+40%		Kyllä, perustelu:		Käytämme suurelta osin virolaista henkilökuntaa,emme usko lisä henkilökunnan saamisen vaikeuteen.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Tärkeintä että Euroopalla olis yhteneväiset loma-ajat.Tiedämme että suomella ja saaristolla on vetovoimaa mutta aikataulu on väärä.		ei tule mieleen		Toivomme että päättäjät osaavat katsoa asiaa laaja-alaisesti koko  maan kehityksen kannalta.

		Varsinais-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		+10 %		+60 %								Kysyntä tulisi huomattavasti lisääntymään, koska palveluita pystyttäisiin täysimääräisinä ylläpitämään elokuun ajan eli pystyisimme tarjonnalla vastaamaan kysyntään.				Kesäkuussa matkailijat liikkuvat muutoinkin pääasiassa viikonloppuisin, koska vanhemmat ovat vielä kiinni töissä. Muutoksen en uskoisin olevan merkittävä nykyiseen tilanteeseen.		Heinäkuussa saattaisi olla kotimaisten matkailijoiden osalta hieman kasvua mikäli kesäkuulle suunniteltu viikonloppuretki siirretään heinäkuulle. Yoisaalta töissäkäyvien lomat tulisivat varmasti jakautumaan tasaisemmin heinä- ja elokuulle eli heinäkuun matkailupiikkiä saadaan kevennettyä.		Heinäkuun kotimaisten matkailijoiden paine jakaantuisi elokuulle tuoden helpostusta heinäkuun tungokseen.		Kyllä, perustelu:		Aikainen koulujen aloitus vaikuttaa kausityöntekijöihin ja siihen kuinka pitkään he voivat olla töissä.  Työvoiman saatavuus parantuisi ja kahden viikon pidennyksellä on myös iso vaikutus monen taloudelle/ansiolle.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		- Aikainen koulujen aloitus (tänä vuonna torstai 9.8) tyhjentää hajaseutu Suomen ja saariston noin 4-5 päivää ennen minkä jälkeen perheet ja mökkeilijät keskittyvät lähinnä viikonloppuihin, mikä sellaisenaan kutistuttaa yleistä matkailu- ja palvelutarjontaa ja josta myös ulkomaalaiset matkustajat kärsivät. Siirrolla saisimme kokonaisvaltaisesti palvelutarjonnan kattamaan myös elokuun.

- Aikainen koulujen aloitus vaikuttaa vahvasti hajaseutu-Suomeen ja saaristoon etenkin. Mökkeilijät ovat erittäin tärkeitä kuluttajia kaikille palveluille ja näiden taloudellinen vaikutus alueelle voi monesti olla paljon suurempi kuin matkailijoiden.  Mökkeilijät ja matkailijat ovat tietyssä symbioosissa koskien eri palvelutoimintoja ja näiden saatavuutta.

- Pidennetty kausi helpottaa heinäkuun valtavaa painetta

- Voisimme vastata ulkomailta tulevien asiakkaiden kysyntään pitäen kokonaisvaltaisesti palveluita avoinna ja saatavilla. Liian paljon joutuu kuulemaan palautetta siitä, että Suomi on elokuussa sulki, mikä johtaa siihen, että tänne ei houkuta suunnitella matkaa.

- Suomi alkaisi kulkea samassa tahdissa muiden Euroopan maiden kanssa. Uskoisin että loma-aikojen synkronisoimisella tulisi olemaan suuremmat positiiviset vaikutuksen, kuin uskalletaan arvata.

- Kesähenkilökunnan saatavuus kattamaan koko kiireisimmän kauden helpottuisi huomattavasti

		Varsinais-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+70 %				Ulkomaalaiset ei kesälomista riippuvaiset tulevat jo nyt myös kesäkuussa. Meidän lomien siirto ei vaikuttaisi siihen!		Ulkomaalaiset tulevat jo nyt jonkun verran( n.15% vieraista) varsinkin heinäkuun loppupuolella. Meillä aina täyttä heinäkuussa, joten siirto ei todennäisesti vaikuttaisi koska olemme heinäkuussa myynnet silloin ”ei oota”.		Elokuussa ulkomaalaiset viittivät nyt tull vaan ensimmäisellä viikolla( silloin melkein puolet ulkomaalaisia). Tämän jälkeen he ovat oppineet että meidän kausi on ohi, eikä enä tule saaristoon ihaillemaan kiinni olevaia kahviloita ja kesäravintolaoita. Myös yhteysalulset eivät yleensä kulje elokuussa enä samalla aikataululla kuin heinäkuussa, joten kaikkiin saariin ei enää ole pääsy.				Kesäkuun alussa meillä pääasiassa viikonloppu vieraita sekä juhannuksena. Muuten vaan jonkun verran ryhmämyyntiä. Jos siirto, niin ryhmämyynti jatkuisi varmaan myös enemmän kesäkuun loppupuolelle, joka jostain syystä todella hiljainen vielä saaristossa( kylmät merivedet?)		Täyttävät nyt hotellimme koko heinäkuun aikana, jolloin ilmeisesti jokainen suomalainen tulee saaristoon. Olen arvioinnut että meillä olisi kovannkysynnän takia myös täyttä vaikka lomat siirtyisivätkin.		Suomalaiset tulevat nyt ensimmäisenä viikona samalla tavalla kuin heinäkuussakin, mutta sitten vieraillu saaristossa loppui kuin seinään ajettaisi. Tämän jälkeen vaan jonkun verran viikonloppu vieraita aina syyskuun loppuun asti.		Kyllä, perustelu:		Nyt on todella vaikeata saada kesähenkilökuntaa, koululaisia ja joitakin opiskelijoita, jäämään 15. Elokuuta jälkeen. Tämä on arvioitu korjaantuvan jos syyskausi alkaisikin vasta 1. syyskuuta. Tällöin elokuun myynti olisi ainakin yhtä hyvä kuin heinäkuun myynti nykyään, eli hotellimme olisi täynnä myös silloin. Silloin yrityksemme ei enää tekisi tappiota vaan tulevaisuuden näkymät olisivat otollisia turismielinkeinolle saaristossa!				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Suomen turismi elinkeinon vuosittainen myynti lasvaisi varmuudella yli 25%		En ole löytänyt vielä mitään haittoja koululaisille, opettajille, turisteille, yrittäjille, sidosryhmille eikä mökkiläisille		Tästä on puhuttu turun,aan saaristossa jo yli 10 vuotta ja oli yksi todella tärkeistä kolmesta muutosprosesseista, joita tarvitaan saariston rengastien varrella! 2 muut ovat: silta paraisilta nauvoon ja pyörätien rakentaminen koko rengastien varrelle, joka silloin tietenkin pitäisi olla auki ympäri vuoden tai ensimmäisessä vaiheessa ainakin huhtikuusta-marraskuuhun.

		Varsinais-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+10 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Suuri vaikutus. Henkilöstön saaminen helpottaisi, kun kesätyöntekijät eivät olisi palanneet opiskelemaan.				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Kotimaan kesälomakysynnän heinäkuun paine jakaantuisi paremmin elokuulle. Näin huoneiden saatavuus helpottuisi ja kysyntä olisi tasaisempaa.		Kyllä, perustelu:		Nyt kesätyöntekijöiden työllistäminen on kesäkuun alussa on tarpeetonta. Kysyntä kasvaa juhannuksesta ja toisaalta tarvetta olisi vielä elokuun loppuun saakka.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Mittavia taloudellisia hyötyjä sekä heinäkuun kysynnän paineen tasoittuminen.		Ei mainittavia		Erittäin aiheellinen keskustelu ja toivottavasti menemme tämän suhteen eurooppalaisempaan suuntaan.

		Varsinais-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+20 %				+-0		+-0		+20%				+-0		+-0		+50%		Kyllä, perustelu:		Elokuussa tarvitaan keikkailijoita				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Lisää asiakkaita		Ei mitään

		Varsinais-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+30 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		perheitä ja pariskuntia enemmän				pieni vaikutus vapaa-ajan kysyntään		ei vaikutusta		perheitä ja pariskuntia enemmän		Kyllä, perustelu:		kesätyöntekijöiden saatavuus olisi parempi elokuussa ja voisimme pitää palveluita joustavammin auki				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Suomi ei olisi "kiinni" elokuussa		eos.

		Varsinais-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+20 %		+10 %		+30 %								Huomattavasti enemmän ulkolaisia indis- ja pienryhmämatkailijoita				Enemmän työmatkustusta ja kokouksia				Enemmän perheitä, pariskuntia ja pienryhmiä		Kyllä, perustelu:		Erityisesti elokuussa olisi tarjolla lisää työtunteja kesätyöntekijöille				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Suomi olisi muun Euroopan rytmissä ja avoinna silloin, kun ulkomainen lomamatkustus on suurinta

		Varsinais-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+20 %								10								50 %		Nej, motivering:		Behöver inte utomstående arbetskraft.				Mycket positiva		Inga konsekvenser		Inga konsekvenser		Mycket positiva		Inga konsekvenser		I viss mån positiva				Mycket positiva		Mycket positiva		Mycket positiva		Längre sommarsäsong. Nu finns det inte inhemska turister  2 sista veckorna i augusti.		Ser inga nackdelar för oss, för eleverna blir kanske vårteminen lång. Varför inte 3 hela månaders sommarlov.		Ringvägen skall fungera hela året, nu är det slut på turisterna genast som m/s Antonia slutar köra mellan Iniö och Houtskär. Trafik året om är viktigt även inom Pargas stad, - Iniö och Houtskär hör till samma stad men utanför turistsäsong ska man köra via Åbo vilket är en resa på minst 5 timmar åt ena hållet!

		Varsinais-Suomi		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+30 %		0 %		+20 %				Inte speciellt mycket		Troligtvis samma som förut		Troligtvis 20% flera utländska övernattare i augusti				samma som tidigare		samma som tidigare		Kanske ca 20 % flera inhemska turister		Nej, motivering:		Jag har ingen arbetskraft utifrån , vi sköte allt själva				Mycket positiva		Inga konsekvenser		Inga konsekvenser		I viss mån positiva		Inga konsekvenser		I viss mån positiva				Mycket positiva		Mycket positiva		Mycket positiva		Mera kunder i augusti när det är som varmast i skärgården och havsvattnet äntligen blivit varmt så det går bra att simma
Nu är säsongen slut ca 14-15 augusti		Mindre gäster i början av Juni men å andra sidan räknar vi med att säsongen börjar vid midsommar

		Varsinais-Suomi		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		+10 %		+20 %		+10 %				Ennemmän		Sama kuin ed		Vähennettä				Sama		Lisääntyy		Vähentyy		Ei, perustelu:		Kaikki sivu kulut				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta				Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei mitään		Kuluja

		Varsinais-Suomi		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		+30 %		+40 %																		Ja, motivering:		Studerande i branschen kunde jobba längre säsong, då de redan är insatta i arbetet				Mycket positiva		Mycket positiva		I viss mån positiva		I viss mån positiva		Inga konsekvenser		I viss mån positiva				Mycket positiva		Mycket positiva		Mycket positiva

		Varsinais-Suomi		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+50 %								Mera europeiska turister!										Ja, motivering:		Bättre tillgång på arbetskraft bland studeranden.				I viss mån positiva		I viss mån positiva		I viss mån positiva		I viss mån positiva		Mycket positiva		Mycket positiva				Mycket positiva		Mycket positiva		Mycket positiva		Bättre tillgång på arbetskraft bland skolelever och studeranden.		Ganska få, eftersom vädret ofta är varmare på sensommaren/hösten i skärgården.  Våren/ försommaren är kall i skärgården.

		Varsinais-Suomi		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		-10 %		0 %		+20 %				Ei merkittävää vaikutusta		Säilyisi tod näk ennallaan		Merkittävä kasvu				Pientä vähennystä		Säilyisi tod näk ennallaan		Merkittävä kasvu		Kyllä, perustelu:		Työllistämme pääasiassa koululaisia ja nuoria, ja kun tarve on tyydyttää ulkomaalaisten tarvetta kuluttaa tuotetta elokuussa, tarvitaan työvoimaa.
Ammattitaitoisten kokkien puute on iso ongelma ja nykyisellään kaudet osittain päällekkäin pohjoisen ja etelän  kanssa keväisin ja alkukesästä.				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Kysynnän (koti/ulkomaa) kohtaaminen elokuussa, jolloin palvelutasoa voitaisiin säilyttää, varsinkin saaristossa, mutta toki myös laajasti muualla. Talouselämälle hyötyä kun lomat osuvat euroopan kanssa paremmin yhteen.
Matkailuelinkeinon kehittyminen --> bruttokansantuotteen kasvu --> työllisyys		Ei välttämättä mitään. Suurin muutos olisi koululaitoksessa, jossa arvioitu kevään olevan raskas (sitä katkoo kuitenkin useat pyhät, pääsiäinen, vappu, helatorstai). Pääsykoeajankohtien ja sitä seuraavan siiroon aiheuttamat ongelmat, mutta em ratkaistavissa. Haitat pienemmät kuin hyödyt		Toteutetaan tämä vihdoinkin, monta kymmentä vuotta puhuttu!

		Varsinais-Suomi		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		0 %		0 %		+10 %								Tulisi lisääntymään kun palvelut on käytös.								Tulisi lisääntymään kun koulujen aloitus ei estä lomailua.		Kyllä, perustelu:		Aukiolon pidentäminen.				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Lisääntyneet matkailijamäärät.

		Varsinais-Suomi		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		+50 %		> +100 %				- ei merkitystä/positiivisesti		- positiivisesti		- erittäin positiivisesti				- ei merkitystä/positiivisesti		- positiivisesti		- erittäin positiivisesti		Kyllä, perustelu:		- tilanne paranisi/helpottuisi merkittävästi
- selkeyttäisi sesongin selkeästi heinä-/elokuuksi
- samoin kuin muu Eurooppa				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		- selkeä sesonki heinä&elo
- liiketoimintaa, henkilökuntaa jne. olisi silloin kuin Suomessa on lämmintä ja muillakin mailla lomakuukaudet
- alkukesä yleensä haastavaa, loppukesä aina lämmin
- nykytilanteessa hommat tyrehtyy elokuun alussa kun koulujen liian aikainen alku lopettaa sesongin "kesken"
- ihmisten "henkinen kesä" loppuu nykyisellään kuin seinään, vaikka todellinen "fyysinen kesä" on vasta parhaimmillaan.		- ei todellakaan mitään.		- koulujen kesälomat esim. Juhannuksesta elokuun loppuun olisi vain ja ainostaan, todella hyvä muutos.

- erittäin merkittävä parannus etelästä pohjoiseen, kun lomailijat, mökkiläiset, turistit jne. voisivat hyödyntää koko matkailu-&ravintolaelinkeinon palveluja heinäkuun lisäksi myös koko elokuun.
Juuri ne kaksi kokonaista Suomen parasta kesäkuukautta.

- siirron esteenä ei voi olla esim. opettajien puheet erimittaisista syys-&kevätlukukausista.
Syyslukukautta voi varmasti jaksoittaa loppumaan tammikuulle, kuten monissa muissakin maissa
Samalla pidenpää kevätlukukautta voisi jaksoittaa järkevämmin siirtämällä hiihtolomaa lähemmäksi pääsiästä/kevättä, jolloin esim. pohjoisen matkailusesonki pitenisi/paranisi entisestään, kun etelän hiihtolomalaisten ei tarvitsisi lomailla pohjoisessa kaikkein kylmimpään aikaan jnejne...

		Varsinais-Suomi		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		+30 %		+20 %																		Ei, perustelu:		Meillä ei ole ollut vaikea löytää henkilökumtaa.				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		En osaa sanoa		En osaa sanoa				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		En osaa sanoa

		Varsinais-Suomi		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		+30 %				Vaikea sanoa, mutta saaristoon matkailjat tulevat viiveellä yleensä viikko juhannuksen jälkeen. Joten kausi jää hyvin lyhyeksi. On kuitenkin kyse elinkeinosta, joka ei enää kannata sesongin ulkopuolella.		Ei vaikutusta		Palvelujen saatavuus lisää kysyntää, työntekijöitä, aukioloaikoja voi jatkaa, kun on sesonkipaikka...				Ei merkittäviä muutoksi.				Panostus elokuulle lisääntyisi ja palvelujen saatavuus lisää kysyntää, voi vastat a tarpeisiin paremmin (kausiluontoisen työ) jatkaisi kautta pidemmälle  - jolloin  edellytykset paremmat kun työntekijöitä saatavilla ja asiakkaita läsnä		Kyllä, perustelu:		Työvoiman tarve kasvaisi, koska loppupäässä kautta ovat useat yrittäjät sulkeneet ja kun ei ole tarjontaa ei ole asiakkaita.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		mm.
Saariston hyvät kelit tulisivat näkyvämmäksi ja palvelutoiminta vilkastuisi ja työntekijöitä voisi pitää kannattavasti pidempään.		Ei nähdäksei mitään haittapuolia.

		Varsinais-Suomi		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		+10 %		+40 %				Finns inte		ingen ändring		För utlänningarna skulle skärgården se levande ut, de skulle ge den bild som vi marknadsföringen målat upp				samma som tidigare		samma som tidigare		betydligr flere skulle vara igång		Kyllä, perustelu:		augusti har alltid varit den kritiska månaden, då studeranden återvänder till sina studiplatser kring 10-15.8, skärgården stänger sina dörrar eftersom arbetskraft inte har varit möjlig att få. Med en senare läggning av skolstrarten skulle detta avhjälpas				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Varsinais-Suomi		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		0 %		0 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		ei vaikutusta				ei vaikutusta		ei vaikutusta		(Lounasruokailijoita mahdollisesti vähemmän.) Matkailun osalta ehkä vastaavasti hieman enemmän kotimaisia matkailijoita.		Ei, perustelu:		Toiminnassa tarvitaan anniskelupassi, joten kesätyövoimana ei voida käyttää kuin ns. pätevää henkilöstöä.				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Kotimaanmatkailu yleisesti voisi kasvaa, koska elokuussa yleensä on paremmat ilmat kuin kesäkuussa. Ihmiset eivät ehkä lähtisi silloin kesälomalla ulkomaille.

		Varsinais-Suomi		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		0 %		+20 %				0		0		+ 20 %				0		0		+10%		Kyllä, perustelu:		saisimme alan opiskelijoita kesälomien sijaistajiksi				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Varsinais-Suomi		1		2. Ravitsemistoiminta		+10 %		0 %		+10 %								KAsvaa kun Suomi ei mene taass suppeampaan aukioloon kuolujen alettua								Kasvaa selkeästi kun koulu alkaisi vasta eurooppalaisittain syyskuussa		Ei, perustelu:		Sijaisten käytön ajankohta vain muuttuu				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset

		Varsinais-Suomi		1		2. Ravitsemistoiminta		0 %		+30 %		+60 %				Inget		+10%		+25%				+-0%		20%		50%		Ja, motivering:		Tror det blir lättare att få skolelever att jobba längre in i Augusti!				Mycket positiva		Mycket positiva		Mycket positiva		Mycket positiva		I viss mån positiva		I viss mån positiva				Mycket positiva		Mycket positiva		Mycket positiva		Kan ge bättre service hela Augusti!		Inga!

		Varsinais-Suomi		1		5. Vesiliikenteen henkilökuljetus		-10 %		+10 %		+30 %																		Kyllä, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset

		Varsinais-Suomi		1		5. Vesiliikenteen henkilökuljetus		0 %		0 %		+50 %				ei vaikutusta nykyiseen		ei vaikutusta nykyiseen		Merkittävä kasvu				ei vaikutusta		ei vaikutusta		merkittävä kasvu		Kyllä, perustelu:		pidempi sesonki - pidemmät työsuhteet				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Merkittävä taloudellinen vaikutus, merkittävä työllisyysvaikutus, merkittävä sosiaalinen vaikutus perheiden lomiin.		Vaikea edes kuvitella haittapuolia

		Varsinais-Suomi		1		5. Vesiliikenteen henkilökuljetus		0 %		+20 %		+100 %				pysyisi ennallaan		pysyisi ennallaan		kolmnkeraistuisi				pysyisi ennallaan		pysyisi ennallaan		nousisi 200%		Kyllä, perustelu:		elokuusssa on saatavilla kesälomien jälkeen työntekijöitä				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		saisimme elokuusta kannattavan toimintakuukauden. Ulkomaalaisia muutenkin on elokuussa  liikkeellä ja kotimaan matkailijoiden lisäksellä voisimme pitää auki koko elokuun. Nykyisellään emme voi		ei mitään		voi kun järki voittaisi ja siirto tehtäisiin
Uimavedetkin on elokuussa paljon lämpimämmät kuin kesäkuuss (kertoo emeritus uimakoulunopettajain)

		Varsinais-Suomi		1		7. Kulkuneuvojen vuokraus		0 %		0 %		+20 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ulkomaisten matkailijoiden määrä kasvaisi.				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Kyllä, perustelu:		Elokuun ollessa meillä joka tapauksessa kovin sesonkin, saimme pidettyä sesonkityöntekijät sesongin loppuun saakka.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Sesonki pidentyisi, ja sesonkityöntekijöitä olisi helpommin saatavilla.		En näe että siirrosta tulisi mitään haittoja

		Varsinais-Suomi		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		+10 %		+30 %		+40 %				Kysyntä pysyy lähes samana.		Kysyntä kasvaa.		Kysyntä kasvaa.				Kysyntä pysyy samana.		Kysyntä pysyy samana.		Kysyntä kasvaa.		Kyllä, perustelu:		Kun loma-aika siirtyy, myös mahdollisten työntekijöiden työaika muuttuu. Mutta jos työssä on esim. opiskelija, ongelmaa ei synny, jos hänelläkin on vastaavasti loma opinnoista.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Meillä kesäloman siirrolla olisi seuraava vaikutus: voisimme pidentää sesonkia tietyissä tuotteissamme ja saisimme sovittua kansainvälisiä sopimuksia, jotka on nyt jäänyt sopimatta yksiselitteisesti vain sen takia, että kumppani ei ole halunnut ottaa tuotettamme myyntiin liian lyhyen sesongin vuoksi (viimeksi eilen tätä kirjoittaessani). Olemme saaneet muutenkin paljon kritiikkiä olemassa olevilta kumppaneilta sesongin lyhyydestä. Jos kesälomaa siirrettäisiin myöhemmäksi, se ei meillä vaikuttaisi sesongin alkupäähän (kesäkuu) vaan loppupäähän - positiivisesti - eli voisimme pidentää sesonkia. Lisäksi merkittävän monet asiakasryhmät haluaisivat tulla matkoillemme Suomeen nimenomaan elokuun puolivälin jälkeen, sillä heillä on loma silloin. Kesäloman siirrolla olisi hyvin todennäköisesti meille prosentuaalisesti merkittävä / huomattava positiivinen vaikutus vuotuiseen tulokseen.		Ei haittoja.

		Varsinais-Suomi		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		+20 %		+30 %		+80 %				Uskomme saavamme lisäystä ulkomailta, kun uskallamme vahvemmin markkinoida kansainvälisesti . Nyt emme pysty palvelemaan asiakkaita koko kesää ja emme siksi satsaa kansainväliseen markkinointiin.		Tämä vaikuttaisi koko Suomen imagoon matkailumaana, joten uskomme lisäykseen myös heinäkuussa.		Aukioloajat pidentäisivät sesonkia, joten lisäys olisi huima.				Pysyy ennallaan, koska kaikki matkailijat evät kuitenkaan ole riippuvaisia koulujen loma-ajoista. Uskomme kuitenkin viikonloppumatkojen ja lyhytlomien lisääntymiseen.		Lyhytlomat, jotka ovat tyypillisiä kotimaisille, olisivat edelleen tyypillisiä		Huima lisäys kotimaiseen matkailuvolyymiin, mutta kyllä on varaakin lisätä, kun paikat avataan elokuussa, kun ne ennen ovat olleet suljettuna . Kapasiteetti kyllä riittää.		Kyllä, perustelu:		Aiemmin suljettuna olleet paikat tarvitsevat nuoria ja innostuneita työntekijöitä. Heille taas lisätienestit ovat tervetullutta. Alamme on juuri sellainen, joka pystyy antamaan sen ensikosketuksen työelämään !				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Kaikilla kysymyksen 8 sektoreilla hyötyä. Korostamme Suomen imagoa matkailumaana. Myös vanhempien mahdollisuudella lomailla elokuussa, veneillä saaristossa ja isompien lasten lisäansiomahdollisuudella, koska juuri nämä työpaikat ovat niitä , jotka tarjoavat ensi kosketuksen työelämään.		Emme näe yhtäkään.

		Varsinais-Suomi		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		+40 %		+80 %				Ulkomaisten matkailijoiden osuus arviolta pysyisi ennallaan		Koska trendi on nouseva, uskon kasvuun		Tämä on tärkein: elokuussa ei tarvitsisi vähentää toimintoja, vaan voisi myydä täysillä!				Ennallaan		Ennallaan		Nousua ehdottomasti!		Kyllä, perustelu:		Ammattiin valmistuvat ja myös meille moniin tehtäviin sopivat lukiolaiset olisi helppo työlllistää!				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Vientitulojen kasvu yhteiskunnalle, koska voisimme myydä matkoja elokuulle myös.		Ei yhtään mitään.		Ei tämä voi olla vaikea asia muuttaa. Tehkää kaikkenne,

		Varsinais-Suomi		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		+10 %				Kesäkuulle ei vaikutusta, paikat pyritään pitämään auki (yrittäjien omin voimin?), koska sesonki alkaa kuitenkin kesäkuulla.		Ei vaikutusta		Kysyntä tulee kasvamaan koska palveluita saatavana 2 viikkoa  (ainakin) pidempään. Arvioitu kasvu 10-20 %. Elokuu meidän kohteessamme ehdottomasti säidenkin kannalta ehkä jopa paras kuukausi.				Ei vaikutusta, ainakaan negatiivisesti. Suomalaiset liikkuvat kuitenkin kesäkuussa vielä vähän -> epävarma säätilanne.		Ei vaikutusta ainakaan huonompaan suuntaan -> voisi jopa vapauttaa kapasiteettia ja elokuusta voisi tulla toinen heinäkuu.Nyt paikoista kova kysyntä, palvelun taso kärsii, jonot, odotusta jne. Tasaisi kysyntää ja varauksia.		Toinen heinäkuu -> säät suosivat		Kyllä, perustelu:		Voisimme tarjota alan harjoittelijoille pidemmän työrupeaman, joka merkitsee heille enemmän palkkaa. Voisimme jopa ajatella rekrytoivamme useamman kesäapulaisen.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Sesonkien tasaaminen, yhdensesonkikuukauden lisäksi tulis toinen, enkä usko, että kesäkuu söisi kasvua.		Ainoa pieni ajateltavissa oleva haitta voisi olla kesäkuun toteuma.		Olisiko jo aika päästä selvityksistä tekoihin ja päättää siirrosta. Asiaa on mietitty jo vuosikausia. Kokonaisetu menee tiettyjen ammattien edelle.

		Etelä-Pohjanmaa		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Etelä-Savo		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Kanta-Häme		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Kainuu		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Keski-Pohjanmaa		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Keski-Suomi		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Kymenlaakso		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Lappi		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Pirkanmaa		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Pohjanmaa		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Pohjois-Karjala		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Pohjois-Pohjanmaa		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Pohjois-Savo		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Päijät-Häme		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Satakunta		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Uusimaa		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Varsinais-Suomi		1		1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen vuokraus, lomaosakkeet jne.)		0 %		0 %		+30 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Ei juuri vaikutusta.		Ei vaikutusta.		Saattaa lisätä kysyntää elokuussa, varsinkin elokuun loppupuolella.		Ei, perustelu:		Vaikka kyseessä on sesonkituote (vuokrattavat loma-asunnot), varaaminen tapahtuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Yrityksemme myynti tapahtuu pääosin verkkokaupassa.				Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Ei vaikutusta		Kesäkuussa vuokramökkien kysyntä alkaa oikeastaan vasta Juhannuksesta. Jos kesälomat jatkuisivat elokuulle, saataisiin lisää myyntejä elokuulle, varsinkin sen loppupuoliskolle.		Ei haittoja.		Keep on rocking!

		Keski-Suomi		1		8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut		0 %		0 %		+10 %												säilyy ennallaan		Säilyy ennallaan		Lisääntyy ilman muuta		Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Satakunta		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		0 %		0 %		+10 %				ei muutosta		ei muutosta		lisääntyisi				vähenis		ei muutosta		lisääntyis		Kyllä, perustelu:		olisi koululaisia ja opiskelijoit töissä elokuun				Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		kesän euorroolaiset lomat olisi meilläkin loma aikaa ja väkeä töissä		kesäkuun alku olisi hiljaisempaa vielä

		Kanta-Häme		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		-10 %		+10 %		+40 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Hyvin paljon vaikutusta, varsinkin pk-sueudlla				Vähentää myyntiä		lisää myyntiä		lisää myyntiä		Ei, perustelu:		Työvoimamme on lähes yksinomaan kesälomillaan olevia opiskelijoita joiden mahdollinen työssäoloaika seuraa täysin koulujen lomia.				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		En osaa sanoa		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Pystyisimme vihdoinkin pitämään toimipisteemme auki myös elokuussa, ainoa hetki jolloin ulkomaisia matkailijoita olisi liikenteessä. Myöskin kesäkuun kylmät säät eivät enää vaikuttaisi toimintaamme.		Tällä hetkellä ei tule mieleen mitään?		Jos halutaan tehdä todellisia muutoksia, niin tämä olisi yksi parhaimmista. Kesäsää on sitä harvoin kesäkuussa, elokuussa lähes poikkeuksetta.

		Pohjanmaa		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		-10 %		+10 %		+40 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Hyvin paljon vaikutusta, varsinkin pk-sueudlla				Vähentää myyntiä		lisää myyntiä		lisää myyntiä		Ei, perustelu:		Työvoimamme on lähes yksinomaan kesälomillaan olevia opiskelijoita joiden mahdollinen työssäoloaika seuraa täysin koulujen lomia.				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		En osaa sanoa		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Pystyisimme vihdoinkin pitämään toimipisteemme auki myös elokuussa, ainoa hetki jolloin ulkomaisia matkailijoita olisi liikenteessä. Myöskin kesäkuun kylmät säät eivät enää vaikuttaisi toimintaamme.		Tällä hetkellä ei tule mieleen mitään?		Jos halutaan tehdä todellisia muutoksia, niin tämä olisi yksi parhaimmista. Kesäsää on sitä harvoin kesäkuussa, elokuussa lähes poikkeuksetta.

		Uusimaa		1		10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (huvipuistot, hiihtokeskukset, urheilutapahtumat)		-10 %		+10 %		+40 %				Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Hyvin paljon vaikutusta, varsinkin pk-sueudlla				Vähentää myyntiä		lisää myyntiä		lisää myyntiä		Ei, perustelu:		Työvoimamme on lähes yksinomaan kesälomillaan olevia opiskelijoita joiden mahdollinen työssäoloaika seuraa täysin koulujen lomia.				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		En osaa sanoa		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Pystyisimme vihdoinkin pitämään toimipisteemme auki myös elokuussa, ainoa hetki jolloin ulkomaisia matkailijoita olisi liikenteessä. Myöskin kesäkuun kylmät säät eivät enää vaikuttaisi toimintaamme.		Tällä hetkellä ei tule mieleen mitään?		Jos halutaan tehdä todellisia muutoksia, niin tämä olisi yksi parhaimmista. Kesäsää on sitä harvoin kesäkuussa, elokuussa lähes poikkeuksetta.

		Pohjanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		+10 %		0 %		+10 %																		Ei, perustelu:						Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset

		Pohjois-Pohjanmaa		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-10 %		0 %		+20 %				Ennallaan		Ennallaan		Lisääntyisi				Laskisi hieman		Ennallaan		Lisääntyisi merkittävästi		Kyllä, perustelu:		Elokuun lopulle on vaikea saada lomittajia, koska osa kouluista alkaa ja osalla opiskelut lähestyy (syyskuun alku) ja suurin osa haluaa nykyään pitää viikon pari vapaata ennen opintojen alkua.				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset		Ei vaikutusta		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset

		Pohjois-Pohjanmaa		1		2. Ravitsemistoiminta		+20 %		+20 %		+20 %																		Kyllä, perustelu:		Pääsykokeet kouluihin on kesäkuussa, sen jälkeen työvoimaa on paremmin saatavissa kun eivät enää lue pääsykokeisiin.				Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset		Erittäin myönteiset								Erittäin myönteiset						Enemmän asiakkaita		Ei mitään

		Pohjois-Savo		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-10 %		0 %		+30 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		merkittävää kysynnän kasvua +30%				-10 %		ei vaikutusta		+40%		Kyllä, perustelu:		elokuussa tarvitaan merkittävästi enemmän työvoimaa				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Kotimaisen kysynnän kasvu elokuussa mahdollistaisi palvelujen tarjoamisen entistä paremmin myös ulkomaalaisille asiakkaille. Nykyään ulkomaalainen kysyntä elokuussa ei riitä pitämään palveluita saatavilla, mikä vaikuttaa taas negatiivisesti ulkomaalaisten matkailijoiden halukkuuteen matkustaa Suomeen.		En näe haittoja, toki kesäkuussa kysyntä laskee, mutta se korvautuu monin verroin elokuussa.

		Päijät-Häme		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-10 %		0 %		+30 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		merkittävää kysynnän kasvua +30%				-10 %		ei vaikutusta		+40%		Kyllä, perustelu:		elokuussa tarvitaan merkittävästi enemmän työvoimaa				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Kotimaisen kysynnän kasvu elokuussa mahdollistaisi palvelujen tarjoamisen entistä paremmin myös ulkomaalaisille asiakkaille. Nykyään ulkomaalainen kysyntä elokuussa ei riitä pitämään palveluita saatavilla, mikä vaikuttaa taas negatiivisesti ulkomaalaisten matkailijoiden halukkuuteen matkustaa Suomeen.		En näe haittoja, toki kesäkuussa kysyntä laskee, mutta se korvautuu monin verroin elokuussa.

		Satakunta		1		1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut		-10 %		0 %		+30 %				ei vaikutusta		ei vaikutusta		merkittävää kysynnän kasvua +30%				-10 %		ei vaikutusta		+40%		Kyllä, perustelu:		elokuussa tarvitaan merkittävästi enemmän työvoimaa				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset				Erittäin myönteiset		Jonkin verran myönteiset		Erittäin myönteiset		Kotimaisen kysynnän kasvu elokuussa mahdollistaisi palvelujen tarjoamisen entistä paremmin myös ulkomaalaisille asiakkaille. Nykyään ulkomaalainen kysyntä elokuussa ei riitä pitämään palveluita saatavilla, mikä vaikuttaa taas negatiivisesti ulkomaalaisten matkailijoiden halukkuuteen matkustaa Suomeen.		En näe haittoja, toki kesäkuussa kysyntä laskee, mutta se korvautuu monin verroin elokuussa.







• Yrityskyselyyn 
vastanneista                 
neljä viidestä
arvioi liikevaihdon 
kasvavan elokuussa

• Matkailukysynnän 
nähdään 
muodostuvan sekä 
kotimaisesta että 
ulkomaisesta 
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• Kysynnän nähdään 
muuttuvan sekä 
ajallisesti että 
rakenteellisesti 
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Miten matkailukysyntä muuttuisi 
koulujen kesälomien siirron 
myötä?
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Miten matkailun työvoiman 
saatavuus muuttuisi 
koulujen kesäloman myötä?

Kuva. Yritysten arvio siitä, olisiko kesälomien siirrolla vaikutusta riittävän ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ja 
työvoiman rekrytointiin toimialoittain (n=164).

58 %
kesälomien siirrolla olisi 

vaikutusta riittävän 
ammattitaitoisen työvoiman 
saatavuuteen ja työvoiman 

rekrytointiin
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Mitä vaikutuksia kesälomien siirrolla olisi 
matkailutuloon ja työllisyyteen? 
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