
Suomalaisten matkailu 2020

Suomalaisten kotimaan mökkimatkailu lisääntyi vuonna
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edellisvuodesta. Kotimaassa erilaisia yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin 21,4 miljoonaa eli
vajaan viidesosan vähemmän kuin 2019. Matkat olivat kuitenkin kestoltaan selvästi pidempiä kuin
edellisvuonna, minkä vuoksi yöpymistenmäärä lisääntyi yli 10 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella
asuvien kotimaan vapaa-ajan yöpymisissä ei tapahtunut merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna.
Sen sijaan pääkaupunkiseudulla asuvien vapaa-ajan yöpymiset kotimaassa lisääntyivät lähes 50 prosenttia.
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Suomalaisten vapaa-ajanmatkailu ulkomaille romahti vuonna 2020 koronakriistä johtuen. Kaikkien
ulkomaan vapaa-ajanmatkojen määrä väheni 72 prosenttia.
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Vapaa-ajanmatkat etelänaapuriimme Viroon vähenivät alle puoleen edellisvuodesta ja länsinaapuriimme
Ruotsiin ne romahtivat alle viidennekseen edellisvuodesta. Norjan matkojenmäärä oli puolet edellisvuoden
määrästä. Lähialueiden maista Latvian matkamäärät vähenivät risteilyjen ansiosta vain neljänneksen .

Keski-Eurooppaan suuntautuneidenmatkojenmäärä väheni 82 prosenttia ja Etelä-Eurooppaan 80 prosenttia.
Espanjan matkojen määrä väheni vain 63 prosenttia vaikeasta pandemiatilanteesta huolimatta. Espanjan
matkamääriin vaikuttavat kuitenkin paljon vuoden 2020 tammi- ja helmikuu, jolloin matkustaminen oli
täysin normaalia.

Suomalaisten suosituimmat kohteet yöpymisen kohdemaassa
sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 2020, 2019 ja 2018

Kotimaassa maksullisen majoituksen sisältäneiden matkojen määrä väheni neljänneksen edellisvuodesta.
Vuonna 2020 näitä matkoja tehtiin 5,5 miljoonaa.

Lyhyet matkat, jotka kestivät alle 4 yötä, vähenivät edellisvuodesta, mutta vähintään 4 yötä kestäneiden
matkojen lisääntyivät runsaasti. Heinä-, elo- ja lokakuu olivat suosituimpia aikoja matkustaa kotimaassa.

Suosituimmat matkakohteet sijaitsivat Lapin maakunnassa. Seuravaksi suosituimmat maakunnat olivat
Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Suosituimmat kaupungit olivat Helsinki, Tampere, Kuopio, Turku ja
Kuusamo.

Edellisvuoteen verrattuna hotelleissa vietetyt yöt vähenivät kolmanneksen, mutta vuokramökeissä vietetyt
yöt lisääntyivät lähes 50 prosenttia edellisvuodesta.

Ilmaismajoitusmatkoja tehtiin 15,9 miljoonaa ja niiden suosituin kohde oli Uusimaa. Seuraavaksi
suosituimpia ilmaismajoitusmatkojen kohteita olivat Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Ilmaismajoituksessa
vietetyistä öistä eniten lisääntyivät omilla mökeillä yöpymiset, joiden määrä lähes kaksinkertaistui.
Sukulaisten ja tuttavien luona vietettyjen öiden määrä sen sijaan väheni viidenneksen.

Työmatkojen määrä kotimaassa puolittui ja työmatkat ulkomaille jäivät alle viidennekseen edellisvuodesta.
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Keskivertosuomalaisen vapaa-ajan matkat vuonna 2020:
1,2 maksullisen majoituksen kotimaanmatkaa,
3,5 kotimaanmatkaa ilmaismajoituksessa,
0,4 ulkomaanmatkaa, joka sisälsi yöpymisen kohdemaassa,
0,1 ulkomaan päivämatkaa tai risteilyä lähialueille.
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Tiedonkeruu

Matkamääriä varten kerättiin tiedot verkossa tai vaihtoehtoisesti puhelinhaastattelussa 15 474:ltä iältään
15–84-vuotiaalta Suomessa vakituisesti asuvalta henkilöltä.

Vuoden aikana matkustaneiden henkilöiden määrät saatiin joulukuun matkailua koskevan kyselyn
yhteydessä tehdyillä lisäkysymyksillä 1 174:ltä henkilöltä.

Lisää taulukoita Px–Web-tietokannassa osoitteessa
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__lii__smat/?tablelist=true
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1. Ulkomaanmatkailu

1.1. Matkailu ulkomaille romahti edellisvuodesta
Vuonna 2020 suomalaiset tekivät ulkomaille 2,3 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Yöpymisen kohdemaassa
sisältäneitä matkoja tehtiin 1,7 miljoonaa. Vähintään 4 yötä kohdemaassa vietettyjä matkoja näistä oli 1,0
miljoonaa ja lyhyitä 1-3 yötä kohdemaassa vietettyjä matkoja 0,7 miljoonaa. Yöpymisen laivalla sisältäneitä
risteilyjä tehtiin 0,3 miljoonaa. Ulkomaan päivämatkoja tehtiin myös 0,3 miljoonaa. Näistä päiväristeilyjä
Viroon oli noin 0,1 miljoonaa.

Matkailuvuosi 2020 alkoi lähes samoin kuin edellisetkin vuodet. Vielä alkuvuonna ei ollut nähtävissä
kuinka kauaskantoiset vaikutukset koronavirus tulisi aiheuttamaan matkailulle.

Tammikuussamatkailtiin aiempien vuosien tapaan. Helmikuussa alkoivat koululaisten talvilomat ja perheet
pääsivät vielä silloin odotetulle lomamatkalleen. Maaliskuussa kaikki kuitenkin muuttui, kun kuun
puolivälissä Suomen hallitus määräsi maahan poikkeustilan. Suomalaisten matkustamista sekä kotimaassa
että ulkomaille kehotettiin välttämään vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi.

Suomalaiset tottelivat kehotusta ja matkustus ulkomaille lähes pysähtyi. Tartunnat lisääntyivät ympäri
Euroopan , mikä sai etelässä talveaan viettäneet suomalaiset palaamaan sankoin joukoin kotimaahan.

Kesällä tilanne hieman helpottui ja ulkomaanmatkailukin piristyi hieman. Lähialueita kauemmas ei toki
monikaan uskaltautunut lähteä. Viro on ollut suomalaisten suursuosikki jo pitkään, eikä Viron ykköstilaa
vienyt vaikea pandemiatilannekaan. Kesäkuukausina suomalaiset tekivät 580 000 ulkomaille suuntautunutta
vapaa-ajanmatkaa, ja näistä matkoista 54 prosenttia suuntautui Viroon.

Vuoden 2020 aikana Keski-Eurooppaan vapaa-ajanmatkoja tehtiin 0,2 miljoonaa Etelä-Eurooppaan 0,3
miljoonaa.

Katso liitetaulukot 1, 4.1, 5 ja 6

1.2. Lähes puolet vuoden 2020 ulkomaanmatkoista tehtiin laivalla
Laivalla tehtiin viime vuonna 1,0 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Kaikista ulkomaan
vapaa-ajanmatkoista laivalla tehtiin 46 prosenttia. Laivalla tehdyistä matkoista 73 prosenttia suuntautui
Viroon, 20 prosenttia Ruotsiin ja 5 prosenttia Latviaan.

Vuonna 2020 tehtiin 0,5 miljoonaa sellaista yöpymisen kohdemaassa sisältänyttä matkaa, joilla
kohdemaahanmatkustettiin laivalla. Edellisvuoteen verrattuna näidenmatkojenmäärä väheni 65 prosenttia.
Yönyliristeilyjä tehtiin 0,3 miljoonaa ja päiväristeilyjä 0,2 miljoonaa.

Katso liitetaulukot 4.1, 5 ja 6
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Laivalla tehtyjen vapaa-ajan ulkomaanmatkojen määrä kuukausittain
2020

1.3. Ulkomaan työmatkojen määrä romahti
Vuonna 2020 ulkomaille tehtiin 0,4 miljoonaa sellaista työ- ja kokousmatkaa, jonka aikana yövyttiin
kohdemaassa. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä työmatkoja tehtiin eniten Ruotsiin.

Katso liitetaulukot 5 ja 15
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2. Kotimaanmatkailu

2.1. Kotimaan vapaa-ajanmatkailu siirtyi hotelleista vuokramökkeihin
Vuonna 2020 kotimaassa tehtiin noin 5,5 miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana käytettiin
ainakin kerranmaksullista majoituspalvelua, kuten hotellia, vuokrattua mökkiä tai leirintäaluetta. Lyhyiden,
1-3 yötä kestävien matkojen määrä väheni noin 40 prosenttia, mutta vähintään 4 yötä kestävien matkojen
määrä lisääntyi lähes viidenneksen.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna 65-84 vuotiaiden kotimaanmatkat maksullisessa majoituksessa vähenivät lähes
puolella kun muissa ikäryhmissä vähennystä oli vain reilu viidennes.

Suomalaisten suosikkimatkakohteet kotimaassa olivat Lappi, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Lappiin
suuntautui 740 000 matkaa eli 14 prosenttia kaikista maksullisen majoituksen matkoista. Uudellemaalle
suuntautui 13 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalle suuntautui 10 prosenttia matkoista.

Lappiin tehtiin vuonna 2020 maksullisen majoituksen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja myös enemmän kuin
vuotta aiemmin. Syyskuu oli suosituin kuukausi matkustaa Lappiin. Myös heinä- ja elokuukuu olivat
suosittua aikaa Lapissa.

Kesäkuukausina suosituin matkakohde sijaitsi Uudellamaalla, Lapissa tai Pohjois-Pohjanmaalla.

Maksullisen majoituksen matkat suuriin kaupunkeihin vähenivät merkittävästi. Helsinkiin suuntautuneet
matkat vähenivät alle puoleen edellisvuodesta. Tampereelle ja Turkuun suuntautuneet matkat vähenivät
yli 40 prosenttia.

Kotimaan maksullisen majoituksen vapaa-ajanmatkoilla yövyttiin yhteensä 16 miljoonaa kertaa, mikä oli
yhtä paljon kuin vuonna 2019. Yöpymisistä noin puolet oli vuokramökeissä, kolmannes hotelleissa ja
loput leirintäalueilla ja lomakylissä. Yöpymiset hotelleissa vähenivät kolmanneksen edellisvuodesta, mutta
koronavuoden voittajina olivat vuokramökit ja leirintäalueet, sillä niissä yöpymisiä oli noin puolet enemmän.

Kotimaassa kuljettiin yleensä henkilöautolla, sillä 85 prosenttia matkoista taitettiin henkilöauton kyydissä.
Julkisilla liikennevälineillä, kuten junalla, bussilla ja lentokoneella, matkaaminen väheni edellisvuodesta.

Katso liitetaulukot 1, 8, 9, 11, 12 ja 13

2.2. Ilmaismajoitusmatkojen kesto piteni
Kotimaassa tehtiin 15,9 miljoonaa yli yön kestänyttä vapaa-ajan ilmaismajoitusmatkaa eli matkaa omalle
mökille tai vierailumatkaa sukulaisten tai tuttavien luo. Näiden ilmaismajoitusmatkojen määrä pieneni
vain hieman edellisvuoteen verrattuna. Matkojen kesto kuitenkin piteni edellisvuodesta yhdellä yöllä,
ollen keskimäärin 4,1 yötä. Sen johdosta yöpymiset lisääntyivät 16 prosenttia. Ilmaismajoituksessa
vietetyistä öistä eniten lisääntyivät omilla mökeillä yöpymiset, joiden määrä lähes kaksinkertaistui.
Sukulaisten ja tuttavien luona vietettyjen öiden määrä sen sijaan väheni viidenneksen.

Ilmaismajoitusmatkojen suosituin kohdemaakunta oli Uusimaa. Uudellemaalle suuntautuneista matkoista
kuitenkin vain vajaa kolmannes päätyi Helsinkiin, johon matkoja tehtiin puolet vähemmän kuin 2019.
Muidenkin suurten kaupunkien suosio ilmaismajoituskohteina väheni edellisvuodesta selvästi. Uudenmaan
jälkeen seuraavaksi suosituimpia ilmaismajoitusmatkojen kohdemaakuntia olivat Varsinais-Suomi,
Pirkanmaa ja Lappi.

Ilmaismajoitusmatkojenkin sesonkiaikaa olivat kesäkuukaudet, sillä 40 prosenttia vuoden 2020
ilmaismajoitusmatkoista tehtiin kesä-elokuun aikana.

Katso liitetaulukot 8, 9 ja 10
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2.3. Kotimaan vapaa-ajanmatkojen yöpymisten lisääntyminen johtui
pääkaupunkiseudulla asuvista

Kotimaan vapaa-ajanmatkojen yöpymisten muutos henkilön
asuinalueen ja ikäryhmän mukaan vuonna 2020

Pääkaupunkiseudulla asuvat henkilöt viettivät kotimaan vapaa-ajanmatkoilla yhteensä 27,6 miljoonaa
yötä, mikä oli 45 prosenttia edellisvuotta enemmän. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien henkilöiden
yöpymisissä ei sen sijaan ole nähtävissä merkittävää vuosimuutosta.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna yöpymiset lisääntyivät selvästi nuorten (15 – 24 vuotta) ja erityisesti työikäisten
(25 – 64 vuotta) kohdalla. Näissä ikäryhmissä yöpymisiä oli 12 – 17 prosenttia edellisvuotta enemmän.
Sen sijaan eläkeikäisten (65 – 84 vuotta) yöpymiset eivät lisääntyneet. Tämä johtuu erityisesti maksullisessa
majoituksessa yöpymisistä, joita eläkeikäisillä oli kotimassa noin neljänneksen edellisvuotta vähemmän.
Muissa ikäryhmissä maksullisen majoituksen yöpymisiä oli hieman enemmän kuin 2019.

2.4. Kotimaan matkakohteen valintaan vaikuttavia seikkoja
Kotimaan vapaa-ajanmatkoja, joiden syyksi ilmoitettiin loma, tehtiin 11,8 miljoonaa vuonna 2020. Näistä
maksullisen yöpymisen sisältäneitä 4,2 miljoonaa ja ilmaismajoitusmatkoja 7,6 miljoonaa.

Kotimaan lomamatkakohteen valintaan vaikuttavia seikkoja voitiin tutkimuksessa mainita korkeintaan
kaksi. Matkustuskohteen valinnassa merkittävimpänä tekijänä oli luonto ja se vaikutti matkakohteen
valintaan neljässä viidestä ilmaismajoitusmatkasta, joita ovat mm. mökkimatkat ja matkat sukulaisten ja
tuttavien luokse.

Myös maksullisen majoituksen matkoissa luonto oli tärkein syy matkakohteen valinnassa ja 56 prosenttia
valitsi sen kun edellisvuonna vain 37 prosenttia mainitsi luonnon vaikuttaneen kohteen valintaan.
Seuraavaksi tärkeimmät syyt olivat hyvinvointi ja liikunta, kun taas kulttuurin ja ostosten osuus väheni
selvästi edellisvuodesta.

Katso liitetaulukko 19
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2.5. Työmatkat kotimaassa
Vuonna 2020 kotimaassa tehtiin 2 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä työmatkaa. Näitä kotimaan työmatkoja
tehtiin 45 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Kotimaan työmatkat olivat pääosin hyvin lyhyitä. Matkoista 47 prosenttia kesti yhden yön ja vain 11
prosenttia viisi yötä tai enemmän.

Kotimaan työmatkat tehtiin useimmiten omalla autolla, sillä 66 prosenttia matkoista taittui henkilöautolla.
Junalla kulki 17 prosenttia työmatkalaisista ja 4 prosenttia matkusti lentokoneella.

Katso liitetaulukot 1, 14 ja 16

11



3. Matkojen varaukset

3.1. Vapaa-ajanmatkojen majoitus ja matkaliput varataan pääosin internetissä
Vapaa-ajanmatkalla käytettävänmajoituksen ja matkustusvälineen varaamisessa internetin käyttö oli myös
vuoden 2020 poikkeusoloissa hyvin suosittua. Matkalipun tai majoituksen etukäteen varanneista suurin
osa oli tehnyt varauksen internetin kautta.

Kotimaan maksullisen majoituksen sisältäneillä matkoilla 69 prosenttia majoituksista varattiin internetin
kautta. Kotimaan lentomatkailijoista 98 prosenttia varasi matkalipun internetissä ja junalla kulkeneista 94
prosenttia.

Ulkomaan vapaa-ajanmatkojenmajoituksen varasi internetissä 82 prosenttia. Ulkomaan vapaa-ajanmatkalle
lentäen matkustaneista 90 prosenttia varasi lippunsa internetin kautta. Laivamatkojen osalta vastaava luku
oli 73 prosenttia.

Risteilymatkan, jossa yövytään vain laivalla, varasi internetissä etukäteen 80 prosenttia.

Katso liitetaulukot 16 ja 17

3.2. Vapaa-ajan valmismatkojen määrä supistui poikkeusvuonna
2020 helmikuussa, kun matkustaminen oli vielä huoletonta ja sallittua, ulkomaan vapaa-ajan matkoista,
jotka sisälsivät ainakin yhden yöpymisen kohdemaassa, 23 prosenttia oli valmismatkoja.Monen suomalaisen
alkukesälle varaama matka peruuntui, mutta elokuussa valmismatkoja tehtiin taas runsaasti. Elokuun
ulkomaan vapaa-ajan matkoista myös 23 prosenttia oli valmismatkoja.

Viroon vuonna 2020 suuntautuneista 480 000 yöpymisen kohdemaassa sisältäneistä vapaa-ajanmatkoista
21 prosenttia oli valmismatkoja.

Valmismatkojen suosio kasvaamatkaajan iänmyötä. Alle 35-vuotiailla yöpymisen kohdemaassa sisältäneistä
matkoista valmismatkoja oli 12 prosenttia, kun taas yli 35-vuotiailla vastaava prosenttiosuus oli 23.

Kotimaassa valmismatkailu ei ole niin suosittua, kuin ulkomaille matkustettaessa. Kotimaan maksullisen
majoituksen sisältäneistä 5,5 miljoonasta matkasta vain noin prosentti oli valmismatkoja. Lappiin tehdyistä
matkoista prosentti ja Uudellemaalle tehdyistä matkoista 2 prosenttia oli valmismatkoja.

Valmismatkan hintaan sisältyy ainakin matkat ja majoitus. Lisänä voi olla aterioita, pääsylippuja, retkiä,
ohjelmapalveluja, hoitoja yms.

Katso liitetaulukot 4.2 ja 7
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4. Suomalaisista 71 prosenttia teki ainakin yhden
vapaa-ajanmatkan vuonna 2020
Vuoden 2020 aikana 3,1 miljoonaa eli 71 prosenttia 15–84-vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden
sellaisen vapaa-ajanmatkan, joka sisälsi yöpymisen. Mukaan on laskettu kaikki koti- ja ulkomaan
vapaa-ajanmatkat, myös mökki- ja vierailumatkat.

Pääkaupunkiseudulla asuvista 79 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Myös
koulutusaste vaikutti matkailuaktiivisuuteen, sillä ylimmän asteen koulutuksen saaneista 80 prosenttia
teki yli yön kestäneen vapaa-ajanmatkan. Ikäryhmittäin tarkasteltuna innokkaimmin matkailivat
35-44-vuotiaat, sillä heistä 88 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Myös
lapsiperheet matkailivat runsaammin kuin muut, sillä 75 prosenttia yli kahden hengen talouksista teki yli
yön kestäneen vapaa-ajanmatkan. Lähes kolmannes (29 prosenttia) väestöstä ei tehnyt vuoden 2020 aikana
yhtään yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle.

Vuonna 2020 ainakin yhden kotimaan vapaa-ajanmatkan maksullisessa majoituksessa teki noin 1,6
miljoonaa 15–84-vuotiasta suomalaista. Tämä on 36 prosenttia kaikista 15–84-vuotiaista. Vähintään yhden
ulkomaan vapaa-ajanmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa, teki 17 prosenttia kaikista tähän
ikäryhmään kuuluvista.

Joka kymmenes 15–84-vuotiaista suomalaisista, eli 0,5 miljoona henkilöä, teki yöpymisen sisältäneen
työmatkan kotimaassa tai sellaisen ulkomaan työmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Katso liitetaulukko 18
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5. Ennen pandemiaa varatuista matkoista yli 3 miljoonaa
peruuntui
Huhti-lokakuunmatkoja koskevissa kyselyissä kysyttiin lisäksi huhti-joulukuun ajalle ajoittuvistamatkoista,
jotka oli varattu ennen maaliskuun puolivälissä pandemian vuoksi asetettuja rajoituksia. Joka viidennellä
vastaajalla oli tällaisia ulkomaanmatkavarauksia ja heidän kyselyhetken arvionsa mukaan lähes kaikki
matkat joko peruuntuvat tai siirtyvät myöhemmälle ajankohdalle koronavirustilanteen vuoksi. Vastaavasti
kotimaanmatkavarauksia maksullisessa majoituksessa oli noin joka seitsemännellä vastaajalla ja näistä
matkoista noin joka kolmannen arvioitiin toteutuvan suunnitellusti.

Yhteensä suomalaisilta peruuntui tai siirtyi huhti-joulukuun ajalta 2,1 miljoonaa sellaista ulkomaanmatkaa
ja miljoona maksullisen majoituksen kotimaanmatkaa, joihin oli tehty varauksia ennen maaliskuun
puolivälissä pandemian vuoksi asetettuja rajoituksia. Peruuntuvista tai siirtyvistä matkoista vajaa puolet
ajoittui huhti-toukokuulle, 34 prosenttia kesä-elokuulle ja 18 prosenttia syys-joulukuulle.

Katso liitetaulukot 20 ja 21
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Yöpymisen sisältäneet matkat 2013-2020

2020       2019       2018       2017       2016       2015       2014       2013       Matkatyyppi

1 000 matkaa

25 67038 67038 58038 49038 91038 06037 57039 040Matkoja yhteensä
21 38025 69025 68026 38025 93025 72025 21026 530YhteensäYhteensäKotimaaVapaa-aika

14 76020 60020 28021 20020 64020 50020 07021 2201-3 yötä

6 6205 0905 4005 1905 2905 2205 1405 310
Vähintään  
4 yötä

5 4507 2906 8306 8206 4206 3705 8906 550YhteensäMaksullinen
majoitus1)

3 8306 0005 3305 5405 0905 1004 6905 1801-3 yötä

1 6201 2901 5001 2901 3301 2701 2001 370
Vähintään  
4 yötä

15 93018 40018 85019 56019 51019 35019 32019 970YhteensäIlmaismajoitus

10 93014 60014 95015 66015 55015 40015 38016 0401-3 yötä

5 0003 8003 9003 9003 9603 9503 9403 930
Vähintään  
4 yötä

1 9607 3407 3907 5707 2407 2507 0306 990YhteensäYhteensäUlkomaa

9303 2903 2103 8303 6103 6003 4303 6001-3 yötä

1 0304 0504 1803 7403 6203 6503 6003 390
Vähintään  
4 yötä

1 6606 2506 4406 5206 1006 1605 8805 720YhteensäYöpyminen
kohdemaassa 6302 2102 2602 7802 4902 5102 2802 3401-3 yötä

1 0304 0404 1803 7403 6203 6503 6003 390
Vähintään  
4 yötä

3001 0909501 0501 1401 0901 1501 270YhteensäRisteily

1 9603 5803 4403 7803 8603 4303 6403 950YhteensäYhteensäKotimaaTyö

1 5003 0903 0503 4103 4403 1403 3303 6901-3 yötä

460490400370420290300260
Vähintään  
4 yötä

3702 0502 0601 7601 8901 6601 7001 580YhteensäYhteensäUlkomaa

2101 4601 4401 2401 2701 1001 2201 0901-3 yötä

160590620520620560480480
Vähintään  
4 yötä

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.  
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.  

Ilmaismajoituksissa mukana myös matkat, joilla yövyttiin loma-osakkeessa (timeshare).1)

Liitetaulukko 2.1 Kotimaan yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen,
iän ja asuinalueen mukaan 2018-2020

IlmaismajoitusMaksullinen  
majoitus1)

Yhteensä   Taustatiedot

2020     2019      2018      2020     2019      2018      2020     2019      2018      

1 000 matkaa1 000 matkaa1 000 matkaa

15 93018 40018 8505 4507 2906 83021 38025 69026 680Matkoja yhteensä
Sukupuoli

7 4807 9509 1802 7603 3303 52010 24011 28012 700Mies

8 45010 4609 6602 6903 9603 31011 14014 42012 980Nainen

Ikä
2 6603 0603 6106107908003 2703 8504 41015 - 24
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IlmaismajoitusMaksullinen  
majoitus1)

Yhteensä   Taustatiedot

2020     2019      2018      2020     2019      2018      2020     2019      2018      

1 000 matkaa1 000 matkaa1 000 matkaa

3 1103 9803 7308901 1901 1604 0005 1704 89025 - 34

2 7703 1802 8001 2201 6501 4503 9904 8304 25035 - 44

1 8002 4302 5101 0201 2101 2102 8303 6303 71045 - 54

2 6802 6003 0301 0701 3101 2803 7503 9104 30055 - 64

2 2102 5002 3605009407402 7003 4403 10065 - 74

6906708001502001908408701 00075 - 84

Asuinalue
4 4704 7604 4501 1901 2901 0005 6606 0505 450Pääkaupunkiseutu

2 9703 5603 2701 0701 3201 4504 0404 8804 720Muu Etelä-Suomi

4 9806 0506 4401 8502 7702 7106 8308 8209 150Länsi-Suomi

1 6601 8902 0006408606602 3002 7502 660Itä-Suomi

1 8402 1402 6807101 0501 0102 5503 1903 690Pohjois-Suomi

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Maksullisen majoituksen matkat sisältävät ainakin yhden yöpymisen hotellissa, lomakylässä, leirintäalueella, vuokramökissä tai
muussa maksullisessa majoituksessa.

1)

16



Liitetaulukko 2.2 Ulkomaan vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen, iän ja asuinalueen
mukaan 2018-2020

Päivämatka
(ml. päiväristeily)

RisteilyYöpyminen
kohdemaassa

YhteensäTaustatiedot

202020192018202020192018202020192018202020192018

1 000 matkaa1 000 matkaa1 000 matkaa1 000 matkaa

3307907903001 0909501 6606 2506 4402 2908 1308 180Matkoja yhteensä
Sukupuoli

2103603501604604108602 7103 0201 2203 5403 780Mies

1204204401406405408003 5403 4201 0704 6004 400Nainen

Ikä
....160..1301401909808103001 2001 12015 - 24

..110....2001003001 0601 2104001 3701 41025 - 34

..110....2201902801 0501 1203801 3801 39035 - 44

..200150..1801503301 1901 1604401 5601 45045 - 54

..140130..1701302909801 1003801 2901 36055 - 64

..110140..1501801908208402901 0701 16065 - 74

..............180210..25029075 - 84

Asuinalue
140280230..3702506602 0402 1208902 6902 600Pääkaupunkiseutu

..160180..2602504001 3501 4105401 7701 840Muu Etelä-Suomi

..1101301303803804101 9401 9805902 4302 490Länsi-Suomi

..............440460110550550Itä-Suomi

..180210......100480480150700700Pohjois-Suomi

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Maksullisen majoituksen matkat sisältävät ainakin yhden yöpymisen hotellissa, lomakylässä, leirintäalueella, vuokramökissä tai
muussa maksullisessa majoituksessa.

1)

Liitetaulukko 3. Ulkomaan vapaa-ajanmatkat päättymiskuukauden mukaan 2018-2020

Päivämatkat (ml.
päiväristeilyt)

Risteilyt, yöpymisiä vain
laivalla

Matkat, joilla yövyttiin
kohdemaassa

YhteensäMatkan
päättymiskuukausi

202020192018202020192018202020192018202020192018

1 000 matkaa1 000 matkaa1 000 matkaa1 000 matkaa

3307907903001 0909501 6606 2506 4402 2908 1308 180Matkoja yhteensä
............390370370550530450Tammikuu

..130......120370430350510640520Helmikuu

........130..250420550300600710Maaliskuu

..130130........510570..670780Huhtikuu

..100100..120....460580..640720Toukokuu

........120100..570630..760810Kesäkuu

............2008807702801 060930Heinäkuu

............190570650230680780Elokuu

..............550490130650600Syyskuu

..............540550..700670Lokakuu

..............400460..530600Marraskuu

..............540470..670620Joulukuu

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

17



Liitetaulukko 4.1 Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen (yöpyminen kohdemaassa) suosituimmat kohdemaat
2015-2020

MediaaniKesto
keskimäärin

YhteensäMatkan kohde

20202020202020192018201720162015

YötäYötä1 000 matkaa

512,81 6606 2506 4406 5206 1006 160Matkoja yhteensä
45,02101 0701 0301 030970890YhteensäPohjoismaat

4,54,9110220190180150190Norja

......710700700710610Ruotsi

......110130130100..Tanska

23,86001 5001 6001 9501 8501 830YhteensäVenäjä ja Baltia
......130140120....Latvia

......250240290270240Venäjä

23,84801 0901 2001 5201 4801 530Viro

59,02301 3401 3001 3601 1801 250YhteensäItä- ja
Länsi-Eurooppa ......200220250210200Britannia

........120......Itävalta

......160130120110..Puola

......160140130100180Ranska

......340310290270330Saksa

..........130100..Tšekki

825,33401 7301 8901 6401 5201 580YhteensäEtelä-Eurooppa
ja Itäisen
Välimeren maat 838,4160430470470420380

Espanja (ilman
Kanariansaaria)

1012,4100250350310320270
Espanjan
Kanariansaaret

......300260230260230Italia

......250250250180240Kreikka

......130140120....Kroatia

......110100....100Portugali

......130160..100210Turkki

......150170160210180YhteensäAmerikka

......100130100140120
Yhdysvallat
(USA)

......100........YhteensäAfrikka
1522,1180360390330310380YhteensäAasia ja Oseania

..............100Arabiemiirikunnat

......120130100130120Thaimaa

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
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Liitetaulukko 4.2. Lentäen tehdyt matkat kohdemaittain eri tilastojen mukaan vuonna 2020

Finavia; Tilausliikenteen
lähteneet matkustajat

SMAL; Lentäen tehdyt
valmismatkat1)

Tilastokeskus; Lentäen
tehdyt yöpymisen
sisältäneet
vapaa-ajanmatkat

Matkan kohde

Vuosimuutos
2019/2020,
%

MatkustajaaVuosimuutos
2019/2020,
%

MatkaaLentäen
tehdyt
valmismatkat

Yhteensä

-75157 065-81166 518210 000890 000Matkoja yhteensä
-461 744........YhteensäPohjoismaat
194312........Islanti

-41204........Norja

-241 103........Ruotsi

-91125........Tanska

-483 303........YhteensäVenäjä ja Baltia
-70110-76744....Latvia

-27229........Liettua

-482 881........Venäjä

-6383....Viro

-6162 255......200 000YhteensäItä- ja
Länsi-Eurooppa -1016 442........Alankomaat

-8412 556-88760....Britannia

-54 661........Belgia

-353 314-536 649....Itävalta

-3013 866-87737....Ranska

-13 262-91661....Saksa

-602 590........Sveitsi

....-90542....Tšekki

783 395........Ukraina

-8561 892....110 000340 000YhteensäEtelä-Eurooppa
ja Itäisen
Välimeren maat

-6648 366-6874 619....Espanja yhteensä

....-911 807..160 000
Espanja (ilman
Kanariansaaria)

....-6272 812..100 000
Espanjan
Kanariansaaret

-283 538-711 478....Israel

-901 996-922 663....Italia

-983 613-977 865....Kreikka

-931 040........Kroatia

-812 210-804 878....Portugali

-98964-981 183....Turkki

-201 678........YhteensäAmerikka

....-72 661....
Dominikaaninen
tasavalta

....-231 730....Kuuba

-291 478-631 516....Meksiko

....-73734..130 000Yhdysvallat (USA)

-6011 815........YhteensäAfrikka
-596 806-616 124....Egypti

-631 550-611 556....Gambia

-383 459-524 768....Kap Verde
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Finavia; Tilausliikenteen
lähteneet matkustajat

SMAL; Lentäen tehdyt
valmismatkat1)

Tilastokeskus; Lentäen
tehdyt yöpymisen
sisältäneet
vapaa-ajanmatkat

Matkan kohde

Vuosimuutos
2019/2020,
%

MatkustajaaVuosimuutos
2019/2020,
%

MatkaaLentäen
tehdyt
valmismatkat

Yhteensä

-2014 378......180 000YhteensäAasia ja Oseania
....-674 898....Arabiemiirikunnat

-2012 265-3723 932....Thaimaa

....-472 304....Vietnam

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Suomen matkatoimistoalan liitto (SMAL) - The Association of Finnish Travel Agents (AFTA)1)

Liitetaulukko 5. Ulkomaanmatkat syyn ja kohteen mukaan vuonna 2020 ja niiden muutos

TyömatkatVapaa-ajanmatkatKohde
Vuosimuutos
2019/2020,
%

Työmatkat
yhteensä

Vuosimuutos
2019/2020,
%

Vapaa-ajan-
matkat
yhteensä

Muu
henkilö-
kohtainen
syy

LomaSukulaisten
ja ystävien
tapaaminen

%1 000
matkaa

%1 000 matkaa

-82400-722 2902701 660360Matkoja yhteensä1)

-67180-76440..330..YhteensäPohjoismaat
....-49130..110..Norja

-63130-80300..210..Ruotsi

....-57990140760..YhteensäVenäjä ja Baltia

....-13110......Latvia

....-56780..610..Viro

....-83240..120..
YhteensäItä- ja

Länsi-Eurooppa
....-81340..270..YhteensäEtelä-Eurooppa

ja Itäisen
Välimeren maat ....-68160..120..

Espanja (ilman
Kanariansaaria)

....-62100......
Espanjan
Kanariansaaret

..............YhteensäAmerikka

..............YhteensäAfrikka

....-55180..120..YhteensäAasia ja Oseania

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Sisältää päivämatkat, risteilyt ja matkat joissa yövyttiin kohdemaassa1)
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Liitetaulukko 6. Ulkomaan vapaa-ajanmatkat lähialueille 2018-2020 ja vuosimuutos

Vuosimuutos
2019/2020

Yhteensä           Päivämatkat (ml.
päiväristeilyt)

Risteilyt, yöpymisiä vain
laivalla

Matkat, joilla yövyttiin
kohdemaassa

Kohde

2020   2019   2018   2020   2019   2018   2020   2019   2018   2020   2019   2018   

%1 000 matkaa1 000 matkaa1 000 matkaa1 000 matkaa

-567801 8001 8902003903701003203204801 0901 200Viro        

-833001 7201 610..250280150750620..710700Ruotsi        

-48130240200............110220190Norja        

-27110120140..............110130Latvia

....390370..120130........250240Venäjä

....140130..............130140Tanska

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Liitetaulukko 7. Ulkomaan vapaa-ajanmatkat (yöpyminen kohdemaassa) majoitusmuodon,
kulkuvälineen ja matkan järjestämisen mukaan vuonna 2020

OsuusMatkan kestoMatkan majoitus,
kulkuväline ja varaaminen YhteensäVähintään 4 yötä1-3 yötä

%1 000 matkaa

1001 6601 030630Matkoja yhteensä
Majoitusmuoto

761 260750510Maksullinen majoitus

24400280120Ilmaismajoitus1)

Majoituksen varaus
46770470300Matkatoimiston kautta

30490340150Suoraan majoitusliikkeestä

20330160170Ei etukäteisvarauksia

........Tuntematon

Kulkuväline
53890730160Lentokone

32530150370Laiva tai lautta

12190130..Auto (oma tai vuokrattu)

........Muu kulkuväline

Kulkuvälineen varaus
45750460290Suoraan liikenteenharjoittajalta

27450300150Matkatoimiston kautta

17280190..Ei etukäteisvarauksia

11180..100Tuntematon

Valmismatka (sis. matkan ja majoituksen)
801 330820510Ei valmismatka

20330200120Valmismatka

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Ilmaismajoituksissa mukana myös matkat, joilla yövyttiin loma-osakkeessa (timeshare).1)
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Liitetaulukko 8. Kotimaan vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin päättymiskuukauden mukaan vuonna
2020

IlmaismajoitusMaksullinen majoitus1)Yhteensä   Matkan
päättymiskuukausi

Vähintään
4 yötä

1-3 yötä     YhteensäVähintään
4 yötä

1-3 yötä  YhteensäVähintään
4 yötä

1-3 yötä     Yhteensä

1 000 matkaa

5 00010 93015 9301 6203 8305 4506 62014 76021 380Matkoja yhteensä
2308301 060..3404103001 1701 470Tammikuu

2107009101303404703301 0401 380Helmikuu

190490680..150250290640930Maaliskuu

230510740......250540790Huhtikuu

4108001 210....1204409001 330Toukokuu

7201 4802 2001402904308501 7702 630Kesäkuu

1 0101 3902 4004007201 1201 4102 1003 520Heinäkuu

5901 1901 7802906409308801 8302 710Elokuu

3901 0801 4701703805505601 4602 020Syyskuu

3701 0101 3801103704804801 3801 860Lokakuu

220710930..2903502801 0001 280Marraskuu

4307401 1701201702905509101 460Joulukuu

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Maksullisen majoituksen matkat sisältävät ainakin yhden yöpymisen hotellissa, lomakylässä, leirintäalueella, vuokramökissä tai
muussa maksullisessa majoituksessa.

1)
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Liitetaulukko 9. Kotimaan vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin kohdemaakunnan mukaan vuonna
2020

IlmaismajoitusMaksullinen majoitus1)YhteensäKohdemaakunta

Vähintään
4 yötä

1-3 yötä     YhteensäVähintään
4 yötä

1-3 yötä  YhteensäVähintään
4 yötä

1-3 yötä     Yhteensä

1 000 matkaa

5 00010 93015 9301 6203 8305 4506 62014 76021 380Matkoja yhteensä
6001 7602 360..6507206802 4103 080Uusimaa

4801 1601 640..3904605501 5502 090Varsinais-Suomi

180400580..120170230510750Satakunta

130430560..130150150560710Kanta-Häme

3801 1501 530..3904704501 5401 990Pirkanmaa

210590810....140260680950Päijät-Häme

190410600......220480700Kymenlaakso

150340490..150210210480700Etelä-Karjala

4007001 110..2002604609001 360Etelä-Savo

250680930..2303103309001 230Pohjois-Savo

3004307201201802904106101 020Pohjois-Karjala

4208101 220..2803204601 0801 540Keski-Suomi

100420530..120160150540690Etelä-Pohjanmaa

..210310......110260370Pohjanmaa

....150......140190Keski-Pohjanmaa

3606009702403305706009401 540Pohjois-Pohjanmaa

180300480120120240300420710Kainuu

4704108804502807409206901 610Lappi

................130Ahvenanmaa

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Maksullisen majoituksen matkat sisältävät ainakin yhden yöpymisen hotellissa, lomakylässä, leirintäalueella, vuokramökissä tai
muussa maksullisessa majoituksessa.

1)
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Liitetaulukko 10. Kotimaan yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat suosituimmat kohdekunnat
matkatyypeittäin 2018-2020

MajoitusmuotoKohdekunta

Ilmaismajoitus      Maksullinen majoitus1)Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat
yhteensä       

2020     2019     2018     2020     2019     2018     Vuosimuutos
2019/2020

2020     2019     2018     

1 000 matkaa1 000 matkaa%1 000 matkaa

15 93018 40018 8505 4507 2906 830-1721 38025 69025 680
Matkoja
yhteensä

7101 4101 360430990850-521 1402 3902 210Helsinki

570890790320570640-398901 4701 430Tampere

370550610230260230-24610800840Kuopio

370640640220370320-425901 020960Turku

400420470120230200-19520650670Jyväskylä

300260280120....21410340350Joensuu

270580590140230230-50410820820Oulu

1501302302202302403370360470Kuusamo

300200160......56350220190Salo

220310320100..120-17320390440Lappeenranta

220390220100170130-42320550350Hämeenlinna

260370320......-26300400380Kouvola

240350320..130..-40290490390Mikkeli

200180380..110120-1280290500Pori

140....14016015025280230220Sotkamo

200210250..110100-14270310350Savonlinna

230180190......9270240210Raasepori

240180210......3270260240Espoo

200140120......29250200200Heinola

120..110130..14052250170250Kolari

220170190......19240200220Lohja

210300260......-37240380330Lahti

190160140......36240180180Parainen

......1601401406240230210Inari

..130110150170180-19240290290Kittilä

140170190......-5210220250Porvoo

100....110....42200140150Lieksa

120..140......-14190220210Jämsä

130190260..110110-37190300370Rovaniemi

150..150......48180120200Pudasjärvi

130..110......67160100190Kajaani

130170200..120..-46150290260Seinäjoki

130140110......-7140150120Sastamala

120..........15140120100Kemiönsaari

..230220..100..-60130330280Vaasa

120120........5130120..Mäntyharju

120............130....Ruokolahti

..190120..100..-57130290180Vantaa

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.  
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
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Maksullisen majoituksen matkat sisältävät ainakin yhden yöpymisen hotellissa, lomakylässä, leirintäalueella, vuokramökissä tai
muussa maksullisessa majoituksessa.

1)

Liitetaulukko 11. Kotimaan vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin kulkuvälineen mukaan vuonna 2020

IlmaismajoitusMaksullinen majoitus1)YhteensäPääasiallinen kulkuväline

Osuus, %1 000 matkaaOsuus, %1 000 matkaaOsuus, %1 000 matkaa

10015 9301005 45010021 380Matkoja yhteensä
8313 270854 6208417 890Auto

101 540946092 000Juna

469021304820Bussi

231031802490Muu

1120....1180Lentokone

Maksullisen majoituksen matkat sisältävät ainakin yhden yöpymisen hotellissa, lomakylässä, leirintäalueella, vuokramökissä tai
muussa maksullisessa majoituksessa.

1)

Liitetaulukko 12. Kotimaan maksullisen majoituksen vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnittain
2012-2020

202020192018201720162015201420132012Kohdemaakunta1)

1 000 matkaa

5 4507 2906 8306 8206 4206 3705 8906 5506 380Matkoja yhteensä
7201 4501 2201 3501 1601 2001 1201 1501 190Uusimaa

460650560530480590500510550Varsinais-Suomi

170200190210140110180160160Satakunta

150230170160160130100150150Kanta-Häme

470780850900730700590740790Pirkanmaa

140190180220180190220190140Päijät-Häme

..110140120110....130110Kymenlaakso

210220190180200190130170190Etelä-Karjala

260320240280230230230280270Etelä-Savo

310350300390380430360370430Pohjois-Savo

290220210180180210190220180Pohjois-Karjala

320440410330460430400420390Keski-Suomi

16026022024023020150270210Etelä-Pohjanmaa

..140..130100120100130120Pohjanmaa

..................Keski-Pohjanmaa

570690720570730610550580560Pohjois-Pohjanmaa

240220270190230240210280230Kainuu

740670800720600600700730610Lappi

..................Ahvenanmaa

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Maakuntajako noudattaa kunakin tilastovuonna voimassa ollutta jakoa.1)
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Liitetaulukko 13.1 Yöpymiset kotimaan vapaa-ajanmatkoilla majoitusmuodoittain 2018-2020 ja
niiden muutos

Muutos
(2019/2020),
%

2020   Muutos
(2018/2019),
%

2019   2018   Majoitusmuodot

1 000 yötä     1 000 yötä     1 000 yötä     

1283 440374 36071 870Yöpymiset yhteensä
-345 490-98 2509 100Hotelliyöpymiset

447 700-105 3305 890Vuokramökki tai vuokrattu loma-asunto, yöpymiset

2843044340230Lomakyläyöpymiset

832 130-281 1701 610Leirintäalueyöpymiset

-585502881 300340Air bnb yöpymiset

-68160112510240Muu maksullinen majoitus, yöpymiset

....36160120Laivayöpymiset

231 410-391 1501 880Kulkuvälineessä yöpymiset

9632 5903316 61012 510Oma mökki tai loma-asunto, yöpymiset

419508670630Lomaosakeyöpymiset

-2128 710-336 45037 470Sukulaisten ja tuttavien luona yöpymiset

343 220312 4101 850Muu maksuton majoitus, yöpymiset

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Liitetaulukko 13.2 Yöpymiset ulkomaan vapaa-ajanmatkoilla majoitusmuodoittain 2018-2020 ja
niiden muutos

Muutos
(2019/2020), %

2020Muutos
(2018/2019),
%

20192018Majoitusmuodot

1 000 yötä1 000 yötä1 000 yötä

-5122 350-245 65046 540Yöpymiset yhteensä
-697 010-1222 91025 960Hotelliyöpymiset

-392 110-203 4304 280
Vuokramökki tai vuokrattu loma-asunto,
yöpymiset

......140..Lomakyläyöpymiset

-1376036880640Leirintäalueyöpymiset

-641 240383 4302 490Air bnb yöpymiset

....-862001 470Muu maksullinen majoitus, yöpymiset

-77500132 1801 930Laivayöpymiset

-55160-53360770Kulkuvälineessä yöpymiset

1135 500602 5801 610Oma mökki tai loma-asunto, yöpymiset

....44220150Lomaosakeyöpymiset

-642 830247 9206 390Sukulaisten ja tuttavien luona yöpymiset

701 400701 400820Muu maksuton majoitus, yöpymiset

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
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Liitetaulukko 14.1 Yöpymisen sisältäneet työ- ja kokousmatkat kotimaassa päättymiskuukauden
mukaan 2012-2020

2020      2019      2018      2017      2016      2015      2014      2013      2012        Matkan
päättymiskuukausi 1 000 matkaa

1 9603 5803 4403 7803 8603 4303 6403 9504 140Matkoja yhteensä
300320330260240250190320260Tammikuu

240270190400360220310280430Helmikuu

160320300330340350350340470Maaliskuu

..210320380310250330440390Huhtikuu

190280370340420390450360390Toukokuu

..230200250240250210250290Kesäkuu

..130180150110..130180100Heinäkuu

200380220200220300220360290Elokuu

180430380390430280370360380Syyskuu

240530360400360300340420380Lokakuu

180340340450580440420450510Marraskuu

..160260230270340320200260Joulukuu

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Ulkomaan työmatkoihin on yöpymisen kohdemaassa sisältävien työmatkojen lisäksi laskettu työhön liittyvät risteilyt ja päivämatkat.1)

Liitetaulukko 14.2 Työ- ja kokousmatkat ulkomaille päättymiskuukauden mukaan 2012-2020

202020192018201720162015201420132012

1 000 matkaa

4002 2902 3001 9602 0601 8901 8501 7102 170Matkoja yhteensä1)

120240120110..120100..200Tammikuu

140210150160190160130150230Helmikuu

..210140190200190190130230Maaliskuu

..210250150200150190180270Huhtikuu

..230330220220210230150220Toukokuu

..130240190170160150140140Kesäkuu

..................Heinäkuu

..170200140120150..100130Elokuu

..210210230230170220210130Syyskuu

..250200200240170200230210Lokakuu

..190240190220190140150190Marraskuu

..200140110180160150110160Joulukuu

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Ulkomaan työmatkoihin on yöpymisen kohdemaassa sisältävien työmatkojen lisäksi laskettu työhön liittyvät risteilyt ja päivämatkat.1)
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Liitetaulukko 15. Ulkomaan työ- ja kokousmatkat kohdemaan mukaan 2018-2020

Päivämatkat (ml.
päiväristeilyt)

Risteilyt,
yöpymisiä vain
laivalla

Matkat, joilla
yövyttiin
kohdemaassa

Yhteensä       Kohdemaa

202020192018202020192018202020192018202020192018

1 000 matkaa

..250240..100..3601 9501 9804002 2902 300Matkoja yhteensä

..120170......140460600180610830Yhteensä    Pohjoismaat

................100....130Norja

..110110......100270390130410570Ruotsi

..............120....130120Tanska

..110..........270240..430320YhteensäVenäjä ja Baltia

........................Venäjä

..............130130..230190Viro

..............700660..720660YhteensäItä- ja
Länsi-Eurooppa ..............110100..110100Britannia

..............260190..270190Saksa

..............260240..260240YhteensäEtelä-Eurooppa
ja Itäisen
Välimeren maat

..............120....120..Espanja (ilman Kanariansaaria)

................100....100Italia

..............100120..100120YhteensäAmerikka

................100....100Yhdysvallat (USA)

........................YhteensäAfrikka

..............140110..140110YhteensäAasia ja Oseania

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
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Liitetaulukko 16. Kulkuneuvon varaukset internetissä vuonna 2020

Kulkuväline varattuKulkuneuvon varaustapaMatkatyyppi

Matkat yhteensäTuntematonMuuta kauttaInternetin kautta

1 000 matkaaOsuus matkatyypistä, %1)

5 4609784Matkoja yhteensä
2 7304591YhteensäKotimaaVapaa-aika

1802098Lentokone tai helikopteri

..11485Laiva, lautta

1 7002394Juna

6308784Tilaus- tai vuorobussi

1 91012880YhteensäUlkomaa

8302890Lentokone tai helikopteri

1 04019773Laiva, lautta

450121176YhteensäKotimaaTyö

..101378Lentokone tai helikopteri

29021088Juna

..231662Tilaus- tai vuorobussi

370251064YhteensäUlkomaa

290241066Lentokone tai helikopteri

..29963Laiva, lautta

Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Matkoissa mukana kulkuvälineen varauksen sisältäneet kotimaan maksullisen ja ilmaisen majoituksen matkat, sekä ulkomaan
päivämatkat, risteilyt ja yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat

1)

Liitetaulukko 17. Maksullisen majoituksen varaaminen internetissä vuonna 2020

Majoitus varattuMajoituksen varaustapaMatkatyyppi

Matkat yhteensäTuntematonMuuta kauttaInternetin kautta

1 000 matkaaOsuus matkatyypistä, %1)

7 730102267Matkoja yhteensä
4 58082369Kotimaanmatkat maksullisessa majoituksessaVapaa-aika

30013780Ulkomaan risteilyt, yöpymiset laivalla

1 17061283Ulkomaanmatkat, yöpymisiä kohdemaassa

1 380173252KotimaanmatkatTyö

300312148Ulkomaanmatkat

Maksullisen majoituksen matkat ja risteilyt joihin oli tehty etukäteisvaraus.1)
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Liitetaulukko 18. Yöpymisen sisältäneitä matkoja tehneet 15–84-vuotiaat matkaryhmittäin vuonna
2020

15–84-vuotias
VÄESTÖ
31.12.2020
(ennakko)

MatkustaneitaTaustatiedot

Työmatkoja kotimaassa tai
ulkomaille, yöpyminen
kohdemaassa

Ulkomaan
vapaa-ajanmatkoja,
yöpyminen kohdemaassa

Kotimaan
vapaa-ajanmatkoja
maksullisessa
majoituksessa

1 000 henkilöä% väestöstä1 000
henkilöä

% väestöstä1 000
henkilöä

% väestöstä1 000
henkilöä

4 4491046017750361 610
HENKILÖITÄ
yhteensä
Sukupuoli

2 201122701737036780Mies

2 24881801738037830Nainen

Ikä
588....12703118015 - 24

67914100211404933025 - 34

69319130271805840035 - 44

65116100161103623045 - 54

7141180171203626055 - 64

705....141002215065 - 74

419............75 - 84

Koulutus
9594401414024230Alin koulutus-taso

1 68771101220031530
Keskim-mäinen
koulutus-tasto

1 803173002341047850Ylin koulutus-taso

Asuinalue
956141303029041390Pääkaupunkiseutu

9489901615033310Muu Etelä-Suomi

1 575101501423035560Länsi-Suomi

446....94038170Itä-Suomi

525....95036190Pohjois-Suomi

Kotitaloustyyppi
1 1737801517028330Yksinasuvat

1 747101701832036620
Kahden hengen
taloudet

1 530132101727043660
Yli kahden hengen
taloudet

Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Liitetaulukko 19. Kotimaan lomamatkojen kohteen valintaan vaikuttaneita seikkoja vuonna 2020.
Taulukkoa korjattu 20.4.2021.

Motivaatio kohteen valitsemiseen % -osuusMatkatyyppi
OstoksetHyvinvointiKulttuuri tai viihdeUrheilu tai liikuntaLuonto

835223356Kotimaanmatkat maksullisessa majoituksessa

25041281Kotimaanmatkat ilmaismajoituksessa
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Liitetaulukko 20. Arvio varattujen matkojen toteutumisesta huhti-joulukuussa 20201)

Osuus henkilöistäHenkilöitä

%Lukumäärä

1004 449 15415 - 84 vuotiaita henkilöitä yhteensä

Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa

863 825 717Ei matkavarauksia

4169 593Varatut matkat toteutuvat suunnitellusti

10453 843Varatut matkat peruuntuvat tai siirtyvät

Ulkomaanmatkoja

803 552 533Ei matkavarauksia

269 833Varatut matkat toteutuvat suunnitellusti

18826 788Varatut matkat peruuntuvat tai siirtyvät

Koskee vain sellaisia matkoja, joihin oli tehty varauksia ennen maaliskuun puolivälissä pandemian vuoksi asetettuja
matkustusrajoituksia

1)

Liitetaulukko 21. Pandemian vuoksi peruuntuvien tai siirtyvien matkojen määrä huhti-joulukuussa
20201)

Ulkomaanmatkoja (000)Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa (000)

1 9901 070Matkoja yhteensä

520360Huhtikuu

450200Toukokuu

310170Kesäkuu

230100Heinäkuu

13080Elokuu

12050Syyskuu

12050Lokakuu

7040Marraskuu

5030Joulukuu

Koskee vain sellaisia matkoja, joihin oli tehty varauksia ennen maaliskuun puolivälissä pandemian vuoksi asetettuja
matkustusrajoituksia

1)
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Laatuseloste: Suomalaisten matkailu 2020

Tilastotietojen relevanssi
Suomalaisten matkailu -tilasto sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja vuoden aikana matkoja
tehneiden henkilöiden määristä. Tilaston kohteena ovat yöpymisen sisältäneet matkat kotimaassa ja
ulkomaille sekä päivämatkat ulkomaille.

Tilaston tietoja käytetään suomalaisten kotimaanmatkailun ja ulkomaille suuntautuvan matkailun
seuraamisessa. Tiedot on tarkoitettu erityisesti valtionhallinnon, matkailualan yritysten ja järjestöjen sekä
tutkijoiden käyttöön. Valtionhallinnon osalta tietoja käytetään lähinnä maksutaselaskelmissa. Tilaston
tietoja raportoidaan myös Eurostatille eli Euroopan yhteisön tilastovirastolle matkailutilastoasetuksen
(EU) N:o 692/2011 mukaan.

Tilastokeskus kerää tilaston tiedot ns. yhdistelmätiedonkeruuna, eli itse täytettävällä verkkolomakkeella
tai vaihtoehtoisesti puhelinhaastatteluna. Otoshenkilöt edustavat Suomessa vakituisesti asuvaa
15–84-vuotiasta väestöä.

Tiedot kerätään vapaaehtoisuuteen perustuen. Yksilökohtaiset tutkimustiedot ovat tilastolain (280/2004,
12§) mukaan luottamuksellisia.

Matkailun määritelmään liittyy olennaisesti tavanomaisen elinpiirin käsite. Maailman matkailujärjestön
(World Tourism Organisation, UNWTO) mukaan matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat
tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelevat siellä korkeintaan yhden vuoden.

Matkakohteiden luokituksessa käytetään Tilastokeskuksen kunta- ja valtioluokitusta tilastovuodelta.

Tilaston menetelmäkuvaus
Tilaston tiedot kerätään kyselyllä, joka koostuu kahdesta osasta. Kuukausikyselyssä kerätään tietoa
suomalaisten edellisen kuukauden aikana tekemistä matkoista, niiden lukumääristä ja ominaisuuksista.
Vuonna 2019 tiedot kerättiin poikkeuksellisesti kolmen edellisen kuukauden matkoista.

Vuoden viimeisen kuukausikyselyn ohessa tehdään ns. vuosikysely, jonka kyllä / ei -kysymysten avulla
selvitetään tilastovuoden aikana erityyppisiä matkoja tehneiden henkilöiden määriä.

Tiedonkeruu on otospohjainen verkkolomakkeella tai vaihtoehtoisesti puhelinhaastatteluna toteutettava
kysely. Kohdehenkilöä pyydetään vastaamaan kyselyyn ensisijaisesti verkkolomakkeella. Jos tietoja ei
saada, tilastohaastattelija ottaa yhteyttä puhelimitse. Tiedot kerätään tilastovuoden helmikuun ja sitä
seuraavan vuoden tammikuun välisenä aikana. Kunkin kuukausierän tiedot kerätään seuraavan kuukauden
aikana. Matkustaneita henkilöitä selvittävän vuosikyselyn tiedot kerätään vuoden viimeisen kuukausierän
yhteydessä.

Tilaston perusjoukkona on väestötietojärjestelmän 15–84-vuotias Suomessa vakituisesti asuva väestö.
Perusjoukon ulkopuolelle jäävät kuitenkin pysyvästi laitoksessa olevat henkilöt. Otokset poimitaan
systemaattisella otannalla, ja ne edustavat perusjoukkoa kattavasti iän, sukupuolen, asuinalueen ja äidinkielen
suhteen. Työikäisiä (25–64-vuotiaita) poimitaan hieman nuoria (15-24-vuotiaita) ja eläkeikäisiä
(65–84-vuotiaita) tiheämmin sen vuoksi, että työikäiset tekevät eniten matkoja.

Kyselyn otoskoko on 28 200 henkilöä vuodessa eli 2 350 henkilöä per kuukausierä. Vuonna 2019 otoskoko
oli poikkeuksellisesti 16 000 henkilöä vuodessa. Vuoteen 2012 asti samaa otosta käytettiin myös
kuukausittaisen kuluttajien luottamus- tilaston tiedonkeruussa.

Vastaustiedot korotetaan painokertoimilla perusjoukon tasolle. Vuodesta 2012 lähtien kunkin kuukauden
painokerroin korotetaan kuukauden väestömäärälle (väestörakenteen ennakkotiedot). Ositteena ovat
vastaajan ikäluokka, sukupuoli ja asuinalue (suuralue). Ennen vuotta 2012 ositteena käytettiin vain
sukupuolta.
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Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilaston tietosisältöä laajennettiin erityisesti vuosina 1995–1997 vastaamaan EY:nmatkailutilastodirektiivin
(95/57/EY) vaatimuksia. Vuonna 1996 tilaston piiriin sisällytettiin yöpymisen sisältävienmatkojen lisäksi
ulkomaille tehdyt päivämatkat, joten nykyisessä laajuudessaan tilasto antaa varsin kattavan kuvan
suomalaisten matkailusta. Tilaston ulkopuolelle jäävät enää ainoastaan kotimaan päivämatkat.

Vuoden 2012 lomakeuudistuksen jälkeen vastaaja ei enää itse päätä matkan tyyppiä, vaan se päätellään
annetuista vastauksista.Matkoilta kysytään kaikki käytetyt yöpymismuodot, jotenmaksullisenmajoituksen
matkat saadaan lajiteltua automaattisesti oikein. Tämä vähentää virheitä ja mahdollistaa tarkemman
tilastoinnin.

Kyselyn vastauskato vuositasolla on 45 prosenttia. Kato on yksi merkittävämpiä virhelähteitä, sillä kadon
suuruus vaikuttaa välittömästi painokertoimien suuruuteen. Mitä suurempi kato on, sitä suuremmiksi
painokertoimet muodostuvat.

Otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua kuvataan matkojen ja matkoja tehneiden henkilöiden
vuosiestimaateille laskettujen 95 prosentin luottamusvälien avulla.

Taulukko 1. Matkamäärien luottamusvälit matkatyypeittäin vuonna 2020

95% luottamusväliKeski-
hajonta

SummaNMatkatyyppi
ylärajaalaraja

1 000 matkaa

5 7005 2101305 4501 555Kotimaan vapaa-ajanmatkat maksullisessa majoituksessa

16 23015 62015015 9304 563Kotimaan vapaa-ajanmatkat ilmaismajoituksessa

2 1201 810801 960556Työ- ja kokousmatkat kotimaassa

4002603033093Ulkomaan vapaa-ajan päivämatkat (ml. päiväristeilyt)

3602403030087Ulkomaan vapaa-ajanristeilyt

1 8101 510701 660482Ulkomaan vapaa-ajanmatkat, yöpyminen kohdemaassa

48033040400115Ulkomaan työ- ja kokousmatkat

Taulukko 2. Henkilömäärien luottamusvälit matkailuaktiivisuuden mukaan vuonna 2020

95% luottamusväliKeski-
hajonta

SummaNMatkailuaktiivisuus
ylärajaalaraja

1 000 henkilöä

1 3801 160601 270335Ei tehnyt yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja

3 2603 030603 140827Teki yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja

1 7301 490601 160422Teki kotimaan vapaa-ajanmatkoja maksullisessa majoituksessa

1 100910501 010327Teki ulkomaan vapaa-ajan päivämatkoja (ml. päiväristeilyt)

52036040440116Teki ulkomaan vapaa-ajanristeilyjä

2601503020055
Teki ulkomaan vapaa-ajanmatkoja maksullisessa majoituksessa
kohdemaassa yöpyen

53038040460117Teki koti- tai ulkomaan työ- ja kokousmatkoja

Tulokset esitetään kymmenentuhannen tarkkuudella. Ennen vuotta 2012 alle 10 000 olevia lukumääriä ei
julkistettu, vaan ne merkittiin epävarmaksi tiedoksi. Vuodesta 2012 vuoteen 2015 alle 50 000 on merkitty
epävarmaksi tiedoksi. Vuodesta 2016 lähtien alle 100 000 on merkitty epävarmaksi tiedoksi.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tietoja matkojen määristä julkaistiin vuoteen 2011 asti kuukausittain 6–7 viikon kuluttua tilastokuukauden
päättymisestä. Vuodesta 2012 lähtien ennakkotietoja julkaistaan neljän kuukauden välein 6–7 viikon sisällä
jakson päättymisestä, mutta vuotta 2020 koskevat ennakkotiedot julkaistaan poikkeuksellisesti noin 4
kuukauden sisällä jakson päättymisestä.
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Vuositiedot julkaistaan Suomalaisten matkailu -tilaston kotisivuilla noin 3 kuukauden kuluttua vuoden
päättymisestä.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tiedot julkaistaan vain Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Suomalaisten matkailu -vuosijulkaisua tuotettiin
painettuna tilastovuoteen 2008 asti.

Vuositietoja matkoista on saatavilla matkaryhmittäin ja kohdealueittain Tilastokeskuksen
StatFin-tietokannassa. Matkaryhmittäiset aikasarjat alkavat vuodesta 1991 ja kohdealueittaiset vuodesta
2000.

Tilastojen vertailukelpoisuus
Säännöllisesti tilastoa on tehty vuodesta 1991 alkaen. Vuosina 1991–1994 Tilastokeskus tuotti tilastoa
Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) toimeksiannosta. Nämä vuodet ovat keskenään vertailukelpoisia,
sillä käytössä olivat yhdenmukaiset menetelmät. Vuonna 1995 tilasto siirtyi kokonaan Tilastokeskukselle.
Samana vuonna aloitetut sisältö- ja menetelmämuutokset ovat vaikuttaneet tietojen vertailukelpoisuuteen
vuosien 1995–1999 välillä. Tietosisältö sekä laskenta- ja tiedonkeruumenetelmät pysyivät ennallaan
vuosina 2000–2009. Vuosina 2010 ja 2012 tapahtuneiden tiedonkeruun muutosten takia luvut eivät ole
täysin vertailukelpoiset edellisiin vuosiin.

Vuoden 2000 alussa kyselyä alettiin tehdä joka kuukausi yhdessä Kuluttajabarometrin (nykyisin Kuluttajien
luottamus) kanssa keskitetysti. Tätä ennen tiedot kerättiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen
tiedonkeruun yhteydessä, neljännesvuosittain vuosina 1996–1999 ja sitä ennen kolmannesvuosittain.

Vuonna 2000 matkan enimmäispituus muuttui 90 päivästä 365 päivään Maailman matkailujärjestön
(UNWTO) ohjeiden mukaisesti. Tietojen vertailtavuutta heikentää jonkin verran myös se, että alkaneiden
matkojen sijaan tilastovuodesta 2000 alkaen kohdehenkilöiltä on kysytty tietoja tutkimusjaksolla päättyneistä
matkoista.

Tiedonkeruuta muutettiin vuonna 2010 siten, että haastattelukuukauden tutkimusjaksoa on lyhennetty
kahdesta kuukaudesta yhteen kuukauteen, eli tiedustelu koskee vain haastattelukuukautta välittömästi
edeltäneen kuukauden aikana päättyneitämatkoja aiemman kahden edellisen kuukauden sijaan. Aikaisemmin
lopulliset tiedot kunkin kuukauden matkojen määristä saatiin kahden eri otoksen keskiarvona, muutoksen
jälkeen luvut perustuvat yhteen otokseen.

Vuodesta 2012 lähtien matkailutilastot laaditaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
692/2011 mukaan. Samalla kohdejoukko laajeni 15–74-vuotiaista 15–84-vuotiaisiin, otettiin käyttöön
tarkemmat painokertoimet ja haastattelulomakkeelle tehtiin merkittäviä muutoksia. Uudistuksen takia
tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. Ikäryhmän laajentaminen kasvatti
matkaryhmittäisiä summia 2–5 prosenttia. Painokertoimen tarkentaminen kasvatti matkaryhmittäisiä
summia 2–3 prosenttia. Muuttuneiden kysymysten vaikutusta saatuihin tuloksiin on vaikea määritellä.
Matkatyypin päättely annetuista vastauksista (vastaajan oman luokittelun sijaan) on siirtänyt osanmatkoista
toiseen ryhmään. Tarkentuneella ohjeistuksella on pyritty vähentämään tavanomaiseen elinpiiriin kuuluvan
liikkumisen määrää tilastossa.

Vuoden 2019 kyselyssä kuukausikyselyn viitejaksoa pidennettiin yhdestä kuukaudesta kolmeen edelliseen
kuukauteen. Muutoksella tavoiteltiin sitä, että matkahavaintoja saataisiin aiempaa enemmän kultakin
vastaajalta. Samalla matkoja saatiin kuitenkin vähemmän kuukausikohtaisesti. Tämän oletetaan johtuvan
siitä, että kaikkia matkoja kolmen kuukauden ajalta ei joko muistettu ilmoittaa tai niiden ilmoittaminen
koettiin liian raskaaksi erityisesti paljon matkailevilla. Tämä aliraportointi kohdistui erityisesti
lyhytkestoisiin matkoihin, työmatkoihin, sekä erilaisiin vierailu- ja muihin ilmaismajoituksessa vietettyihin
matkoihin.

Vuositason matkamäärien vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi vuoden 2019 matkojen painokertoimia
korotettiin matkatyyppikohtaisilla ja ulkomaanmatkoissa lisäksi maakohtaisilla kertoimilla. Näiden
korotuskertoimien määrittämisessä käytettiin apuna tilaston ulkopuolisia, vuositason muutosta kuvaavia
lähdeaineistoja. Kotimaan maksullisen majoituksen matkojen osalta käytettiin apuna erityisesti
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Tilastokeskuksen majoitustilastoa. Suomalaisten ulkomaanmatkailun osalta käytettiin
teleoperaattoriaineistoihin perustuvia tilastotietoja vierailuista kohdemaittain, SMAL ry:n valmismatkoja
koskevia tilastoja, laivaliikenteen matkustajatilastoja, sekä Viron matkailun osalta Tallinnan sataman
julkaisemia matkustajamäärätilastoja.

Tiedot matkustaneista henkilöistä ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä. Vuositutkimusta matkustaneista
henkilöistä tehtiin 1991–2011 työvoimatutkimuksen yhteydessä ja sen jälkeen matkailukyselyn liitteenä.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Suomalaistenmatkailu tilastoi matkailun kysyntää.Matkailun tarjontaa Suomessa kuvataan kuukausittain
ja vuosittain julkaistavassa TilastokeskuksenMajoitustilastossa. Se sisältää tietoja mm. hotellien
majoituskapasiteetista ja sen käytöstä sekä yöpymisistä majoitusliikkeissä matkailijan asuinmaan mukaan
eriteltyinä.

Matkailutilinpito (Tourism Satellite Account, TSA) on tilastojärjestelmä, jossa matkailun taloudellisia
vaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Matkailun tilinpidon luvut julkaistaan Visit Finlandin
tilastopalvelu Rudolfin sivuilla.

Suomen ja ulkomaiden välistämatkustajaliikennettä tilastoidaan TilastokeskuksenUlkomaanmeriliikenteen
ja Ilmaliikenteen tilastoissa. Näistä tilastoista ei kuitenkaan käy ilmi matkailijoiden kotimaa. Suomen
matkatoimistoalan liitto (SMAL) julkaisee vuosittain nettisivuillaan tilaston “Lentäen tehdyt vapaa-ajan
valmismatkat ja markkinaosuudet”, josta selviää matkatoimistojen kautta ostettujen matkojen määrä
kohdemaittain.
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