MEDIATIEDOTE
21.1.2022
SUOMEN MATKAILUALAN LIITTO RY
Vilhonkatu 4 B
00100 HELSINKI

Korona jatkoi ulkomaanmatkojen myynnin kurittamista

Lentäen tehtyjen matkapakettien määrä putosi edelleen vuonna 2021
Vuosi 2021 ei tuonut merkittävää muutosta koronapandemian kurittaman kansainvälisen matkustuksen
tukalaan tilanteeseen. Suomalaisviranomaisten ’vältä tarpeetonta matkustusta’ -linjaus poistettiin juhannuksen alla EU- ja Schengen-maiden osalta. Muiden maiden osalta suositusta muutetiin syyskuussa siten,
että kaikille ulkomaille matkustaville suositeltiin täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle
lähtöä. Vaikka negatiivisia matkustussuosituksia kevennettiin, kansainvälisen matkustuksen elpymisenä
tämä ei näkynyt.
Suomen matkailualan liitto ry SMAL on koostanut perinteisen matkapakettitilaston, johon on koottu liiton
jäsenyritysten toteutuneet lentäen tehdyt matkapaketit¹ ulkomaille vuonna 2021. Kaikkiaan matkapaketteja pystyttiin toteuttamaan noin 116 700, mikä oli 30 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna pudotus oli peräti 87 prosenttia. Vuonna 2021 lentopohjaisia matkapaketteja järjestävien matkanjärjestäjien yhteenlaskettu liikevaihto näiden matkojen osalta oli 104,3 miljoonaa euroa, missä oli pudotusta edellisvuoteen 40,6 prosenttia. Vuonna 2019 vastaava luku oli 755,6
miljoonaa euroa eli rahamääräinen pudotus vuonna 2021 oli pandemiaa edeltävään aikaan 86,2 prosenttia. Kansainvälistä matkustusta koskevista rajoituksista johtuen lentopohjaisia matkapaketteja myytiin kotimaan kohteisiin aikaisempaa enemmän. Nämä matkat eivät sisälly tähän tilastoon.
Toteutuneista matkoista valtaosa, eli 89,5 prosenttia, suuntautui Eurooppaan. Euroopan-alueen kohteista Kanariansaaret kattoi noin 44 900 matkapaketilla 43 prosenttia kaikista alueelle tehdyistä matkoista. Luvussa näkyi tasaantumista vuoden 2020 tilanteeseen nähden, jolloin Kanariansaarten osuus alueen matkoista oli peräti 67 prosenttia. Tilannetta selittää osaltaan se, että kohde on yksi perinteisimmistä
talvikohteista, jonne ei alkuvuodesta 2021 kuitenkaan päästy normaalisti matkustamaan. Toinen suomalaisten suosikkikohde Euroopassa, Kreikka, puolestaan hyötyi kesäkuussa keventyneestä matkustussuosituksesta. Kreikkaan pystyttiin toteuttamaan noin 36 150 matkapakettia, kun vuotta aiemmin määrä oli
7 865. Kreikan osuus kaikista Euroopan-alueelle suuntautuneista matkoista oli 34,6 prosenttia. Lähi-idän
ja Pohjois-Afrikan kohteisiin toteutettuja matkoja oli enää vain noin 7 550, mikä oli vaatimattomat 6,5
prosenttia kaikista tilastoiduista matkoista. Alueen kestosuosikki, Turkki, oli kokenut vuonna 2020 yli 98
prosentin romahduksen suomalaisten lomamatkalaisten osalta. Vuonna 2021 Turkki oli kuitenkin jälleen
alueen suosituin kohde, joskin vaatimattomalla alle 4 800 matkalla. Arabiemiraatteihin puolestaan suuntasi noin 2 000 matkapaketin ostanutta. Kaukokohteisiin tehtiin alle 4 700 matkaa, missä oli pudotusta
89 prosenttia vuoden 2020 ja 95 prosenttia vuoden 2019 matkapakettimäärästä. Kaukokohteista suosituin oli Thaimaa, jonne suuntautui noin 2 000 matkaa eli 39 prosenttia alueen matkoista. Kap Verdelle
tehtiin vajaa 1 000 matkaa ja Karibian sekä Väli-Amerikan alueelle noin 900 matkaa.
Pitkien kansainvälisten risteilyjen suosio oli hyvässä kasvussa suomalaisten keskuudessa ennen pandemiaa. Koronavuosien aikana pitkillä risteilyillä toteutettujen matkapakettien määrä on kuitenkin laskenut
lähes 89 prosenttia. Vuonna 2021 risteilyn sisältäneitä matkapaketteja myytiin hieman yli 900. Suurin osa
näistä matkoista suuntautui Euroopan-risteilyille. On huomioitava kuitenkin, että yllä mainitut luvut ovat
matkanjärjestäjien ilmoittamia, eikä niissä ole mukana yksittäisten matkustajien varaamia ns. omatoimiristeilyjä.
____________________________
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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