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Valmismatkamyynti vahvassa nousussa
EUROOPAN SUOSIO YHÄ KASVUSSA – TOP10 -MATKAKOHTEET 2017
Matkanjärjestäjien valmismatkojen myynti oli vuonna 2017 muutaman vuoden takapakin
jälkeen jälleen hyvässä kasvussa. Lentopohjaisia valmismatkoja myytiin Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) jäsenyrityksiltä kerättyjen tietojen mukaan noin 783 400 matkaa.
Tämä oli 7,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Euroopan vetovoimaisuus
matkakohdealueena suomalaisten keskuudessa jatkaa kasvuaan. Euroopan osuus
lentopohjaisesta valmismatkatuotannosta* oli viime vuonna yli 80 prosenttia. Matkoja
Euroopan maihin tehtiin liki 630 000, yli 12 prosenttia edellisvuotta enemmän.
Suosituimpia kohdemaita Euroopan alueella ovat edellisvuosien tapaan Espanja (yli 42 %
alueen kaikista valmismatkoista) ja Kreikka, joihin kumpaankin matkustettiin edellisvuotta
vilkkaammin. Espanjan-matkojen osuus nousi edellisvuodesta huomattavasti eli yli 12
prosentilla, matkojen kokonaismäärän ollessa noin 265 000. Näistä Kanariansaarille
suuntautuvia matkoja oli noin 220 000. Toinen merkittävä alueen matkailukohteista on
entiseen tapaan Kreikka. Matkustajamäärä sinne oli vuonna 2017 lähes 194 000, reilut 12
prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Alueen muita merkittäviä nousijoita ovat Kroatia noin
26 000:lla ja Portugali yli 25 000 matkallaan. Kroatian matkustajamäärät nousivat
edellisvuodesta noin 25 prosentilla ja Portugalin yli 32 prosentilla. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
tilanne on alkanut rauhoittua, mutta näissä tilastoissa tämä muutos ei toistaiseksi näy.
Alueelle tehtyjen matkojen kokonaismäärä laski edellisvuodesta 25 prosenttia. Turkki on
vuodesta toiseen alueen kohteista suosituin. Lähes 64 prosenttia alueelle suuntautuvista
matkoista tehtiin sinne. Yhteensä Turkkiin tehtiin viime vuonna noin 37 000 valmismatkaa,
noin 38 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tämän alueen toiseksi vetovoimaisimmaksi
kohteeksi nousi Arabiemiirikunnat, jonne matkusti noin 14 000 matkailijaa, lähes 9 prosenttia
viime vuotta enemmän. Kaukokohteisiin tehtiin noin 96 000 valmismatkaa. Näistä noin 49
prosenttia kohdistui Thaimaahan.
Suomalaiset lähtevät pitkille risteilyille aiempien vuosien tapaan innokkaasti. Risteilykohteita
ovat muun muassa Välimeren- ja Karibian-alueen risteilyt. Euroopan-alueella risteili tämän
tilaston mukaan viime vuoden aikana noin 7 400 suomalaismatkailijaa ja kauko-kohteissa
lähes 4 000 matkustajaa. On huomioitava kuitenkin, että yllämainitut luvut ovat
matkanjärjestäjien ilmoittamia, eikä niissä ole mukana yksittäisten matkustajien tekemiä ns.
omatoimiristeilyjä. Selvänä trendinä on silti nähtävissä, että risteilyt ovat tulleet osaksi
suomalaisten elämää.
Vuoden 2017 Top ten -lista
Järjestys 2017
1.
Espanja
2.
Kreikka
3.
Thaimaa

264 983
193 828
46 615

Järjestys 2016
(1.)
(2.)
(4.)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Turkki
Kroatia
Portugali
Italia
Bulgaria
Kypros
Arabiemiirikunnat

37 247
26 184
25 281
24 901
15 667
14 934
14 213

(3.)
(6.)
(7.)
(5.)
(11.)
(8.)
(9.)

Tilastoinnista
SMAL ja sen edeltäjä SMY ovat koonneet valmismatkatilastoja jo vuodesta 1965 lähtien. Matkailu alana
on muuttunut noista päivistä merkittävästi. Valmismatkat ovat muuttaneet aikojen saatossa
muotoaan ja perinteisten matkapakettien ohella myydään entistä enemmän omatoimisia
lento+hotelli- tai vastaavan tyyppisiä kokonaisuuksia matkatoimistojen kivijalkatoimistojen,
puhelinmyynnin tai internetin kautta. Nämä ovat kaikki valmismatkoja. Matkustajat varaavat myös
entistä enemmän itse erillisistä matkailu-palveluista muodostuvia matkakokonaisuuksia. Nämä matkat
eivät sisälly vielä nykyisellään tämän tilastoinnin lukuihin. Tilanne tulee tältä osin kuitenkin
muuttumaan viimeistään vuonna 2018, jolloin uusi valmismatkalainsäädäntö kasvattaa sen piiriin
kuuluvien matkojen määrää.
Suurin osa tilaston matkustusluvuista muodostuu sarjatuotantoon perustuvien valmismatkojen*
myynnistä. Tämän vuoksi esimerkiksi suositut eurooppalaiset kaupunkikohteet eivät näy tässä
tilastossa oikeassa suhteessa.
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