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Ulkomaan lomamatkat ajalla 1.6.2021–31.3.2022
PERINTEISILLÄ MATKAKOHTEILLA – LÄHELLE JA KAUAS – KOHTI ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA JA TERVEYSTURVALLISTA
MATKUSTUSTA
Suomen matkailualan liitto (SMAL) julkaisee vapaa-ajan matkapakettitarjontaa koskevan tilaston ajalle 1.6.2021–31.3.2022,
jossa matkanjärjestäjien tarjontaluvut on koottu kohdekohtaiseksi tilastoksi. Luvut koskevat ulkomaille suuntautuvia
sarjatuotantoon perustuvia vapaa-ajan matkapaketteja lentäen. Saatuja lukuja on verrattu edelliseen ’normaaliin’
matkustusajankohtaan.
SMALin keräämien tietojen perusteella kesä-syksy-talvikausille 2021–2022 on tarjolla lähes 415 000 matkapakettia, mikä on puolet
eli 50 prosenttia normaalia vähemmän (ajalla 1.4.2019–30.4.2020). Koronaviruspandemia on ajanut koko matkailualan suureen
ahdinkoon ja Suomen hallituksen ’Vältä tarpeetonta matkustusta’ -linjaus on heikentänyt matkanjärjestäjien mahdollisuuksia
tarjota asiakkailleen matkoja. Tilastosta näkee kuitenkin, että niin sanottuihin perinteisiin matkakohteisiin on tarjontaa sekä
tulevalle kesä-, syksy- että talvikaudelle. Matkojen toteutuminen näihin kohteisiin luo uskoa matkailun elpymiseen ja antaa
asiakkaille luottamusta terveysturvalliseen matkustamiseen.
Eurooppa kiinnostaa suomalaisia niin kesällä kuin talvella. Matkapaketteja on alueelle tarjolla tulevina kausina noin 345 000, mikä
on 83 prosenttia kaikesta tarjonnasta. Alueen perinteisistä kesäkohteista suosituin on Kreikka, jonne on tarjolla liki 115 000
matkapakettia. Talvikohteista selkein suosikki on Espanja, jonne tehdään matkoja myös kesäisin. Espanjaan on tarjolla
matkapaketteja yhteensä yli 165 000, joista 95 prosenttia suuntautuu suomalaisten kestosuosikkiin Kanariansaarille. Muita
Euroopan vetonauloja ovat Portugalin Madeira ja Kroatia, joihin on tarjolla 12 300 ja 10 500 matkapakettia. Mainittakoon myös,
että aikaisemmasta poiketen tilastoon otettiin mukaan myös kotimaan lentopohjainen matkapakettitarjonta. Kotimaanmatkailun
ystäville on tulevina kausina tarjolla lähes 5 500 matkapakettia.
Muista matkakohteista Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kohteisiin on tarjolla 27 000 matkapakettia. Alueen ehdottomasti suosituin
kohde on suomalaisten kesäsuosikki Turkki, jonne suuntautuu noin 57 prosenttia (lähes 15 500) alueen matkoista. Alueen muista
kohteista talviaikaan sijoittuvat Israel (lähes 4 000), Arabiemiirikunnat (3 500) ja Egypti (3 400) ovat suosituimpia.
Kaukokohteista selkeästi suosituin on entiseen tapaan Kaakkois-Aasian Thaimaa, jonne suuntautuva matkapakettitarjonta
tuleville kausille on vajaat 25 000. Karibian ja Väli-Amerikan kaukokohteisiin lukeutuvien maiden kiinnostavin kohde on Meksiko
lähes 5 500 matkapaketilla. Tämä on myös tilaston kahdesta ’nousijasta’ toinen, sillä alueelle on tarjontaa enemmän kuin
aikaisemmin. Muiden kaukokohteiden maista Kap Verde on perinteisesti ollut suomalaisten suosiossa ja niin myös nyt.
Saariryhmään on tarjolla lähes 8 400 matkapakettia. Muista kohteista Tansania on suosittu 3 300 matkapaketilla ollen
tarjontatilaston toinen ’nousija’.
Suomalaiset hakevat lomiltaan valon ja lämmön lisäksi enenevässä määrin mielekästä tekemistä. Monipuolisia kohteita, joissa on
tarjolla tätä kaikkea, on sekä kesä-, syksy- että talvikausina. Jo mainittujen kohteiden lisäksi esimerkiksi talviaktiviteetteja pääsee
harrastamaan Italiassa, jonne on tarjolla 8 800 matkapakettia ja Itävallassa, jonne tarjontaa on lähes 6 700 paketin verran
Top ten -lista
1. Espanja - sis. Kanaria (165 107)
2. Kreikka (114 956)
3. Thaimaa (23 367)
4. Turkki (15 457)
5. Portugali - sis. Madeira (12 781)
6. Kroatia (10 591)
7. Italia (8 785)
8. Kap Verde (8 392)
9. Kypros (7 268)
10. Itävalta (6 669)
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Liite:

Heli Mäki-Fränti, Suomen matkailualan liitto, 040 575 1303 ja tilastoon osallistuneet matkanjärjestäjät
vapaa-ajan matkapakettien tarjontatilasto 1.6.2021 -31.3.2022

Tarjontatilastot kerätään normaalisti kaksi kertaa vuodessa. Luvut kerätään pelkästään sarjatuotannossa olevista matkoista. Sarjatuotannolla tarkoitetaan tässä
yhteydessä niiden matkojen tuotantoa, joilla on tietyt kiinteät lähtöpäivät ja joita markkinoidaan julkisesti. Tilastoissa ei ole mukana ns. räätälöityä
matkapakettituotantoa.

