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Matkapakettien tarjonta ensi kesälle palautumassa kohti normaalia
Euroopan osuus matkakohteiden valinnassa korostuu entisestään
Kansainvälinen matkustus elpyy vauhdilla ja myös suomalaiset varaavat matkoja taas niin
lähiviikoille kuin kesälle, syksylle ja ensi talvelle. Erityisesti Eurooppa ja sen lähialueet korostuvat
matkavalinnoissa. Matkapakettien tarjonta on vielä vajaan kolmanneksen pienempi kuin vuonna
2019, mutta vuosiin 2020 ja 2021 verrattuna tarjonnassa on suuri harppaus ylöspäin. Aikaisempina
vuosina tarjonta on vastannut käytännössä kulloisenkin kauden toteutunutta matkojen määrää.
Koronapandemia on vahvistanut entisestään Euroopan-kohteiden suosiota suomalaisten
matkavalinnoissa. Kesän 2022 koko matkapakettitarjonnasta (333 306) valtaosa, noin 88 %
suuntautuu tälle alueelle. Kreikka on suomalaisten ykkössuosikki vuodesta toiseen ja näin näyttää
olevan myös koronapandemian jälkimainingeissa. Tulevana kesänä Kreikkaan on tarjolla matkoja
yli 185 000, mikä on noin 65 % koko Euroopan-alueelle suuntautuvista matkapaketeista. Toiseksi
suosituin Euroopan-kohteista on tuttuun tapaan Espanja, jonne matkoja on tarjolla yli 28 000.
Muita merkittäviä Euroopan-kohteita ovat Kypros, jonne suuntautuvien matkojen tarjontamäärä
on noin 19 000 ja Italia, jonne on tarjolla noin 13 000 matkaa.
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kohteisiin on tarjolla lähes 45 000 matkaa. Kohdevalikoima on
kuitenkin normaalikesiä suppeampi ja suomalaisten kestosuosikkiin, Turkkiin, tarjottavien
matkojen osuus on reilut 98 prosenttia kaikista alueelle tehtävistä matkoista. Tämä tarkoittaa noin
44 000 matkan tarjontaa.
Suomalaisten keskuudessa ovat jo pitkään olleet suosiossa myös pitkät risteilyt. Näistä pandemian
jälkeen näyttäisi elpyvän ensimmäisinä Euroopan vesillä tehtävät matkat. Tulevalle kesälle näitä
risteilymatkoja on tarjolla lähes 3 200.
Liitteenä on kesäkautta 1.4.–31.10.2022 koskeva tilasto lentäen toteutettavista vapaa-ajan
matkapakettien tarjonnasta, jonka Suomen matkailualan liitto (SMAL) on koostanut
matkanjärjestäjien tarjontaluvuista kohdekohtaiseksi tilastoksi. Luvut koskevat ulkomaille
suuntautuvia sarjatuotantoon perustuvia, lentäen tehtäviä vapaa-ajan matkapaketteja. Näissä
luvuissa ei ole mukana ns. räätälöity matkatuotanto eli reittilentopohjainen omatoimimatkailu.
Tilasto ei siis anna täysin oikeaa kuvaa matkustuksen koko volyymista. Matkapakettitarjontaa on
verrattu kesäkauden 2019 vastaavan ajankohdan tilastoon. Tilastossa on myös esitetty vuosien
2020 ja 2021 aikana toteutuneet matkapaketit sekä se, miten kesän 2022 tarjonta näihin suhteutuu.
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Kreikka
Turkki
Espanja/Baleaarit/Kanaria
Kypros
Italia

185 241
43 901
28 529
19 098
13 298
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Lisätietoja:
- tilastoon osallistuneilta matkanjärjestäjiltä
- Heli Mäki-Fränti, toimitusjohtaja, Suomen matkailualan liitto ry SMAL, p 09 4133 3550
Liitteet:
- vapaa-ajan matkojen tarjontatilasto 1.4.-31.10.2022
Tarjontatilastot kerätään 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.
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