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Alkuvuoden 2020 positiivinen matkavire vaihtui koronakurimukseen

Lentäen tehtyjen matkapakettien määrä romahti yli 80 prosenttia
Vuodesta 2020 odotettiin vilkasta matkailuvuotta. Tämä odotus näkyy vielä perinteisten talvikauden kohteiden matkustusluvuissa, mutta koko vuoden luvut syöksyivät lopulta ennenäkemättömään pudotukseen. Suomen matkailualan liitto ry SMAL on koostanut perinteisen matkapakettitilaston, johon on koottu
liiton jäsenyritysten toteutuneet lentäen tehdyt matkapaketit¹ ulkomaille vuonna 2020.
Kaikkiaan matkapaketteja pystyttiin toteuttamaan reilut 166 000, mikä oli alle 19 % edelliseen vuoteen
verrattuna. Vuonna 2020 lentopohjaisia matkapaketteja järjestävien matkanjärjestäjien yhteenlaskettu
liikevaihto näiden matkojen osalta oli 175,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 vastaava luku oli 755,6 miljoonaa euroa eli rahamääräinen pudotus oli reilut 76 prosenttia. Ulkomaille suuntautuneiden matkapakettien ohella koronavuonna myytiin lentopohjaisia matkapaketteja kotimaan kohteisiin aikaisempaa enemmän. Nämä matkat eivät sisälly tähän tilastoon.
Toteutuneista matkoista 65 prosenttia suuntautui Eurooppaan. Euroopan-alueen kohteista Kanariansaaret kattoi 67 prosenttia kaikista alueelle tehdyistä matkoista. Kohde onkin yksi perinteisimmistä talvikohteista, ja tilanteeseen nähden suuren luvun, 74 619 matkapakettia, selittää tammi-helmikuun normaali
tilanne matkustuksen suhteen. Euroopan vetovoimaisin kesäkohde Kreikka koki sen sijaan peräti 97 prosentin pudotuksen edellisvuoteen. Maahan pystyttiin toteuttamaan vain murto-osa suunnitelluista matkoista, eli vain 7 865 matkapakettia. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kohteisiin toteutettuja matkoja oli vain
alle 15 000, mikä oli 9 prosenttia kaikista tilastoiduista matkoista. Alueen talvikohteista Egyptiin ehdittiin
toteuttaa reilut 6 000 matkaa ja Arabiemiraatteihin noin 4 900 matkaa ennen koronasulkuja. Turkki, jonne
normaalisti tehdään matkoja alkukeväästä alkaen myöhään syksyyn, toteutettiin vain reilut 1 000 matkaa,
mikä oli alle 2 prosenttia edellisvuoden määrästä. Kaukokohteisiin tehtiin reilut 43 000 matkaa, mikä oli
noin puolet edellisvuoden matkapakettimäärästä. Näistä noin 55 % suuntautui Thaimaahan, jonne pystyttiin toteuttamaan lähes 24 000 matkaa. Kap Verdelle tehtiin noin 4 800 matkaa.
Suomalaiset ovat aikaisempina vuosina olleet hyvin kiinnostuneita pitkistä kansainvälisistä risteilyistä.
Vuonna 2020 risteilyn sisältäneitä matkapaketteja ei ehditty toteuttaa kuin alle 1 400 ja näistä suurin osa
(61 %) suuntautui Karibian ja Bahaman sekä Etelä- ja Keski-Amerikan vesille. On huomioitava kuitenkin,
että yllä mainitut luvut ovat matkanjärjestäjien ilmoittamia, eikä niissä ole mukana yksittäisten matkustajien varaamia ns. omatoimiristeilyjä.
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Espanja
Thaimaa
Kreikka
Itävalta
Egypti
Arabiemiirikunnat
Portugali
Kap Verde
Italia
Vietnam

74 619 (-68 %)
23 932 (-36,5 %)
7 865 (-96,7 %)
6 649 (-52,8 %)
6 124 (-61,4 %)
4 898 (-66,9 %)
4 878 (-80,1 %)
4 768 (-52,5 %)
2 663 (-91,9 %)
2 304 (-47,4 %)

____________________________
¹Matkapaketilla tarkoitetaan tässä yhteydessä matkanjärjestäjän ennalta suunnittelemaa, vähintään vuorokauden kestävää ulkomaille suuntautuvaa matkakokonaisuutta, joka sisältää vähintään lentokuljetuksen ja majoituksen. Lainsäädännön mukainen matkapakettikäsite on
edellä mainittua laajempi. Tilastoitaviin lukuihin eivät siis sisälly kaikki edellä mainitun lainsäädännön mukaiset matkapaketit. Lukuihin eivät
sisälly myöskään pelkät majoitus- tai kuljetuspalvelut.
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Tilastoinnista
SMAL ja sen edeltäjä SMY ovat koonneet matkapakettitilastoja jo vuodesta 1965 lähtien. Matkailu alana on muuttunut noista päivistä merkittävästi. Matkapaketit ovat muuttaneet aikojen saatossa muotoaan ja perinteisten matkapakettien ohella myydään entistä enemmän omatoimisia lento+hotelli- tai vastaavan tyyppisiä kokonaisuuksia
matkatoimistojen tai internetin kautta. Matkustajat räätälöivät myös aiempaa enemmän itse omien toiveidensa
mukaisia matkakokonaisuuksia. Heinäkuussa 2018 voimaantulleen lainsäädäntömuutoksen myötä myös nämä
matkat ovat entistä useammin matkapaketeiksi luokiteltavia kokonaisuuksia. Niiden jäljittäminen on kuitenkin
haastavaa ja luvut eivät välttämättä näy tässä tilastossa.
Suurin osa tilaston matkustusluvuista muodostuu sarjatuotantoon perustuvien matkapakettien myynnistä. Tämän
vuoksi esimerkiksi suositut eurooppalaiset kaupunkikohteet eivät näy tässä tilastossa oikeassa suhteessa.
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