
 

 

 

KANSAINVÄLISTEN MATKAHAKUJEN MÄÄRÄ SUOMEEN KASVANUT 
 

 

Maailman talousfoorumi julkaisi huhtikuussa 2017 raportin maailman turvallisimmista maista, ja Suomi 

sijoittui listan kärkeen. Kansainvälinen kiinnostus Suomea kohtaan onkin noussut viime vuosina, selviää 

lento- ja hotellihakukone momondo.fin tilastoista. 

 

Kansainvälinen kiinnostus maailman turvallisimmaksi maaksi listattua Suomea kohtaan on kasvanut 

matkahakujen perusteella 14 prosenttia viime vuonna. 

 

”Suomi on ollut viime aikoina paljon esillä kansainvälisessä mediassa – ja positiivisessa valossa. Suomesta 

tiedetään maailman parhaana pidetyn koululaitoksen ja äitiyspakkausten lisäksi myös maan turvallisuus. 

Kansainvälisen matkailututkimuksemme perusteella lähes joka kolmannes kaikista 23 maan vastaajista – 31 

prosenttia – jättää matkustamatta johonkin kohteeseen maan yleisen turvallisuustilanteen tai terrori-iskujen 

pelon takia”, kertoo momondon Suomen markkinointipäällikkö Miina Malkki. 

 

Suomalaisten tekemistä matkahauista puolestaan selviää, että myös me matkustamme mielellämme turvalliseksi 

koettuihin maihin: 37 prosenttia suomalaisista kertoo, että matkakohteen yleinen turvallisuustilanne on estänyt 

heitä matkustamasta maahan. Lisäksi matkahaut seitsemään kymmenestä turvallisimmasta maasta ovat 

kasvaneet viime vuonna. Suomalaisten kiinnostus on kasvanut selvästi eniten Arabian niemimaan valtiota 

kohtaan: Arabiemiraatit kasvattivat suosiotaan 24 prosentilla, Oman 31 prosentilla ja Qatar peräti 146 prosentilla. 

 

Turvallisimmat maat ja matkahakujen muutos*: 

 

1. Suomi +14 % 

2. Arabiemiraatit +24 % 

3. Islanti +14 % 

4. Oman +31 % 

5. Hongkong -10 % 

6. Singapore -11 % 

7. Norja +11 % 

8. Sveitsi -2 % 

9. Ruanda +9 % 

10. Qatar +146 % 

 

Maailman talousfoorumi arvioi maiden turvallisuutta muun muassa poliisiviranomaisten luotettavuuden, 

henkirikosten määrän ja terrori-iskujen todennäköisyyden perusteella. 

 

 

* Lista maailman turvallisimista maista perustuu maailman talousfoorumin (WEF) huhtikuussa julkaisemaan 

raporttiin. Matkahakujen muutoksessa on sijoitusten 2.–10. kohdalla vertailtu vuoden 2015 aikana momondo.fin 

kautta tehtyjä hakuja vuoden 2016 aikana tehtyihin hakuhin. Suomen kohdalla on vertailtu kansainvälisillä 

momondon sivustoilla tehtyjä Suomeen kohdistuvia matkahakuja vuosilta 2015 ja 2016. 

 

http://www.momondo.fi/
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017
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momondosta: 

momondo.fi on ilmainen ja riippumaton kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee miljardeja lento-, 

hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat 

kansainväliset mediat, kuten CNN, Frommer’s, The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon 

pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia 35 markkina-alueella. momondon 

mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille. 

 

 

mailto:ulla.helander@miltton.fi
https://itunes.apple.com/fi/app/momondo-halvat-lennot-matka/id436736538?l=fi&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi

