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MATKOJEN VARAAMISTAVAT MUUTTUVAT, MUTTA SUOMALAISET ARVOSTAVAT YHÄ
VALMISMATKOJA
SMAL ja sen edeltäjä SMY ovat koonneet valmismatkatilastoja jo vuodesta 1965 lähtien. Toimintaympäristö ja matkojen myyntitavat ovat muuttuneet vuosien myötä merkittävästi. Sarjatuotantoon
perustuvien valmismatkojen määrä vähenee vuosi vuodelta, vaikka kokonaismatkustuksen määrässä
ei vastaavaa muutosta voi havaita. Tässä tilastossa mukana olevista luvuista suurin osa muodostuu
juuri sarjatuotantoon perustuvien valmismatkojen * myynnistä. Tämän vuoksi esim. suositut eurooppalaiset kaupunkikohteet eivät näy tilastossa oikeassa suhteessa. Perinteisten rantalomakohteiden
osalta tilasto on kuitenkin vertailukelpoinen aiempina vuosina koottujen tilastojen kanssa.
Uuden tilaston mukaan lentopohjaisten valmismatkojen määrä on laskenut viime vuoteen verrattuna
vajaat 6 %, matkustajamäärän ollessa 883 041.
Eurooppa on aiempien vuosien tapaan suomalaisten suosiossa. Matkustajamäärät pysyvät vuodesta
toiseen suurin piirtein samoina. Viime vuonna sinne tehtyjen valmismatkojen määrä laski hieman,
vajaat 4 % verrattuna vuoteen 2013. Yhteensä Välimeren maissa ja muissa Euroopan kohteissa lomaili pakettimatkalla viime vuonna reilut 626 000 suomalaista. Euroopan osuus koko valmismatkalomailusta oli vuonna 2014 lähes 71 %.
Suosituimpina kohdemaina Euroopan alueella ovat säilyneet Espanja (reilut 45 % alueen kaikista
valmismatkoista) ja Kreikka. Espanjan-matkojen osuus laski vuoteen 2013 verrattuna noin 3 %.
Sinne tehtiin yhteensä yli 284 000 valmismatkaa, joista valtaosa, yli 239 000 matkaa, kohdistui Kanariansaarille. Kanariansaarille tehtiin vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna noin 5 % vähemmän
valmismatkoja. Toinen merkittävä alueen matkailukohteista on entiseen tapaan Kreikka. Matkustus
sinne kasvoi viime vuonna yli 6 % edellisvuoteen verrattuna. Matkustajamäärä Kreikkaan oli vuonna 2014 lähes 184 000. Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan tehtyjen matkojen kokonaismäärä laski
edellisvuoteen verrattuna yli 17 % ja matkoja alueelle tehtiin noin 150 000. Turkin matkustajamäärät kääntyivät ensimmäistä kertaa moneen vuoteen laskuun, laskun ollessa 5,6 %. Matkustajia Turkkiin matkusti kuitenkin viime vuonnakin lähes 121 000. Turkki onkin Kreikan rinnalla erittäin suosittu kesäkohde. Yli 81 % alueen kaikista matkoista kohdistui Turkkiin. Alueen toiseksi vetovoimaisimpana kohteena useita vuosia olleeseen Egyptiin ei vuonna 2014 matkustanut kuin noin 3 500
suomalaista, laskuprosentin ollessa 83,5 %. Suomalaisista matkanjärjestäjistä vain harvat säilyttivät
kohteen tuotannossaan alueen kriisien yhä jatkuttua. Kaukokohteisiin tehtävien matkojen myynti
oli lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna. Thaimaan osuus kaukomatkustuksesta on aiempien
vuosien tapaan merkittävin (noin 52 % alueen matkoista), vaikka matkojen määrä (lähes 56 000)
sinne laski edellisvuodesta hieman, noin 3 %. Kokonaismatkustajamäärä kaukokohteisiin oli lähes
107 000.
Suomalaiset ovat löytäneet pidemmät risteilyt matkustusmuotona. Suomalaisten suosimia risteilykohteita ovat Välimeren ja Karibian-alueen risteilyt. Euroopan alueella matkusti tämän tilaston mukaan viime vuoden aikana lähes 8 700 suomalaismatkailijaa ja kaukokohteissa reilut 5 000 matkustajaa.
Vuoden 2014 Top ten -lista
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Espanja/Kanaria/Baleaarit: 284 896 matkustajaa
Kreikka: 183 707 matkustajaa
Turkki: 120 975 matkustajaa

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.
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Thaimaa: 55 747 matkustajaa
Portugali/Madeira/Azorit: 25 223 matkustajaa
Italia: 21 109 matkustajaa
Kypros: 20 556 matkustajaa
Bulgaria: 13 653 matkustajaa
Itävalta: 13 040 matkustajaa
Arabiemiirikunnat: 9 225 matkustajaa

Heli Mäki-Fränti, SMAL p. 09 4133 3550, 040 575 1303
Päivi Laatikainen-Mattsson, SMAL p. 09 4133 3540
- toteutuneet lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2014 ja 2013 sisältäen matkanjärjestäjien markkinaosuudet matkustajamäärien ja liikevaihdon.

