LEHDISTÖTIEDOTE
Julkaisuvapaa 9.1.2014

SUOMEN MATKATOIMISTOALAN LIITTO RY
Vilhonkatu 4 B
00100 HELSINKI
ULKOMAAN LOMAMATKAT VUOSI 2013
SMALin tuore valmismatkatilasto vuodelta 2013 osoittaa lentäen tehtyjen valmismatkojen* määränpysyneen suurin piirtein edellisen vuoden tasolla, matkustajamäärän ollessa 938 032.
Eurooppa on entiseen tapaan suomalaisten suosiossa. Sinne tehtyjen valmismatkojen määrä nousi
lähes 3 % verrattuna vuoteen 2012. Yhteensä Välimeren maissa ja muissa Euroopan kohteissa lomaili pakettimatkalla viime vuonna reilut 650 000 suomalaista. Euroopan osuus koko valmismatkalomailusta on reilut 69 %.
Suosituimpina kohdemaina Euroopan alueella ovat säilyneet Espanja (noin 45 % alueen kaikista
valmismatkoista) ja Kreikka. Espanjan-matkojen osuus nousi vuoteen 2012 verrattuna lähes 6 %.
Espanjaan tehtiin yhteensä yli 294 000 valmismatkaa, joista valtaosa, yli 253 000 matkaa, kohdistui
Kanariansaarille. Kanariansaarille tehtiin vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna 7,6 % enemmän
valmismatkoja. Kasvu selittynee osittain sillä, että Egyptin levottomuuksien vuoksi peruttujen matkojen tarjontaa siirrettiin Kanariansaarille. Toinen merkittävä alueen matkailukohteista on entiseen
tapaan Kreikka, vaikkakin matkoja sinne tehtiin 4,5 % vähemmän kuin vuonna 2012. Matkustajamäärä Kreikkaan oli viime vuonna lähes 173 000. Euroopan lentopohjaisten risteilyjen osuus kasvoi
vuoteen 2012 verrattuna liki 3 % ja niitä tehtiin vuonna 2013 lähes 12 000. Lähi-itään ja PohjoisAfrikkaan tehtyjen matkojen kokonaismäärä nousi edellisvuoteen verrattuna 2,6 % ja matkoja alueelle tehtiin reilut 180 000. Turkki jatkoi viime vuosien tapaan nousuaan, nousun ollessa liki 15 %.
Turkkiin matkustaneiden suomalaisten määrä vuonna 2013 oli noin 128 000 ja se on vahvistanut
selkeästi asemiaan Kreikan rinnalla suosittuna kesäkohteena. 71 % alueen kaikista matkoista kohdistui Turkkiin. Alueen toiseksi vetovoimaisimpana kohteena säilyi maan kriiseistä huolimatta
Egypti. Sinne tehtyjen matkojen määrä väheni kuitenkin reilut 33 % vuoteen 2012 verrattuna. Kaukokohteisiin tehtävien matkojen myynti kääntyi viime vuonna laskuun. Kaukokohteisiin tehtiin
vuonna 2013 yli 19 % vähemmän valmismatkoja kuin sitä edeltävänä vuonna. Thaimaan osuus kaukomatkustuksesta on aiempien vuosien tapaan merkittävin (noin 53 % alueen matkoista), vaikka
matkojen määrä (58 000) sinne laski edellisvuodesta huomattavasti, noin 25 %. Aasian muihinkin
kohteisiin tehtiin viime vuonna aiempaa vähemmän valmismatkoja. Keski-Amerikan ja Karibian
kohteisiin matkustettiin vuonna 2013 sen sijaan selkeästi vuotta 2012 vilkkaammin. Kokonaismatkustajamäärä kaukokohteisiin oli noin 107 000.
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Espanja/Kanaria/Baleaarit: 294 011 matkustajaa
Kreikka: 172 798 matkustajaa
Turkki: 128 113 matkustajaa
Thaimaa: 57 597 matkustajaa
Portugali/Madeira/Azorit: 30 556 matkustajaa
Kypros: 28 049 matkustajaa
Italia: 23 696 matkustajaa
Egypti: 21 359 matkustajaa
Bulgaria: 20 502 matkustajaa
Itävalta: 12 445 matkustajaa

Heli Mäki-Fränti, SMAL p. 09/4133 3550
Päivi Laatikainen-Mattsson, SMAL p. 09/4133 3540,
- toteutuneet lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2013
- matkanjärjestäjien markkinaosuudet matkustajamäärien ja liikevaihdon mukaan vuosina
2012 ja 2013

Valmismatkalla tarkoitetaan tässä matkanjärjestäjän ennalta suunnittelemaa, vähintään kaksi vrk kestävää ulkomaille suuntautuvaa matkakokonaisuutta, joka sisältää vähintään lentokuljetuksen ja majoituksen. Valmismatkalainsäädännön mukainen valmismatkakäsite on edellä mainittua laajempi. Tilastoiviin lukuihin eivät siis sisälly kaikki edellä mainitun lainsäädännön mukaiset valmismatkat. Lukuihin eivät sisälly myöskään pelkät majoitus- tai kuljetuspalvelut.

