
Aurinkomatkat on tutkinut vapaa-ajan matkailun trendejä niin maailmalla kuin Suomessakin. 
Suomalaisten lomamatkailijoiden lomanvietossa korostuvat tällä hetkellä erityisesti lomailun helppous, 
uudenlaiset kokemukset, lomailun paikallinen tunnelma sekä hyvinvoinnin maksimointi. 

Digioptimoituja matkahetkiä
Suomalaiset ovat online lomallakin. Digitaaliset palvelut 
matkojen suunnittelussa jo arkipäivää, mutta edelläkävi-
jät rikastavat lomahetkiä kohteessa uusilla kiinnostavilla 
lomasovelluksilla. Esimerkiksi Lisätty todellisuus 
(Augmented Reality) tuo lomakohteen kokemiseen ja 
ympäristöstä oppimiseen uusia ulottuvuuksia.

Helppoa matkailua ja henkilökohtaista palvelua
Lomamatkailijoiden vaatimustaso on kasvussa ja 
lomailulta odotetaan uudenlaista helppoutta ja oman 
ajan ja vaivan säästöä. Osa matkaajista omaksuu yhä fik-
sumpia matkapalveluja, joissa vaikkapa tekoäly yhdistet-
tynä asiakaspalveluun tuottaa hetkessä omiin toiveisiin 
räätälöityjä matkaehdotuksia. Osa taas on kyllästynyt 
ainaiseen ”tee-se-itse”-kulttuuriin ja kaipaa digitaalisuu-
den kyllästämässä maailmassa vanhaa kunnon ihmis-
kontaktia ja henkilökohtaista palvelua. 

Kokemuksia ja elämyksiä pitkin matkaa
Kun suomalaiset ostavat lomamatkan, he ostavat 
kokemuksia. Lomamatkan pitääkin nyt olla kokemus 
alusta loppuun. Ennen matkaa unelmoidaan entistä 
useammin vaikkapa 360- tai virtuaalivideoita katsellen 
ja lentokentillä voi ottaa hieronnan tai pulahtaa uimaan.  
Matkan jälkeen lomamatkaa voi jo muistella vaikkapa 
Drone-lennokin kuvaamalla videolla. 

Mix & match
Lomasta halutaan nyt kaikki mahdollinen irti ja yhä 
useampi lomailija haluaa joustavasti räätälöidä oman, 
yksilöllisen matkakokonaisuuden. Lomaan halutaan yh-
distää erilaisia, joskus hyvinkin erilaisia kokemuksia ja 
aktiviteetteja. Myös luksus ja budjetti sekoittuvat iloises-
ti saman matkan aikana: joistakin kokemuksista sääste-
tään, joihinkin todella panostetaan. 

Elämäntyyliin räätälöidyt matkat
Lomamatkailijoiden toiveet lomalle yksilöllistyvät. 
Lomavalikoimien ja -palveluiden odotetaan vastaavan 
yhä paremmin juuri omaan elämäntyyliin, tarpeisiin ja 
kiinnostuksen kohteisiin, myös pakettimatkoissa. Eri-
laisten teemojen ympärille rakennetut matkat kiinnos-
tavat yhä enemmän.

Uutta oppimassa 
Yhä useammalle lomailu on muutakin kuin rannalla 
oleskelua ja nähtävyyksien katselua. Elämykselli-nen 
lomamatka koostuu entistä enemmän aktiivisesta teke-
misestä, uuden oppimisesta ja siitä, että päästään koh-
demaahan kiinni pintaa syvemmältä. Erilaisia oppi-
miskokemuksia kaivataan niin lapsille kuin aikuisille ja 
erityisesti yksin matkustavien keskuudessa oppimis- ja 
teemamatkat ovat kiinnostavia vaihtoehtoja.
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Aitoja kokemuksia ja kohtaamisia
Nyt halutaan kokea paikallisen elämän rikkautta ja 
moninaisuutta aidoimmillaan. Jos ennen kokkailu-
kurssi paikallisen kanssa oli riittävä kokemus, niin nyt 
halutaan myös poimia raaka-aineet pellolta tai pensais-
ta.  Paikallisten antamat vinkit otetaan ilolla vastaan 
etenkin, jos ne ovat mahdollisuus kokea jotakin erilaista 
ja ainutlaatuista. Mitä harvinaisempi kokemus, sitä ai-
dommalta se tuntuu. 

Reilun kaupan matkailua
Lomamatkailijat ovat yhtä tietoisempia matkustamisen 
vaikutuksesta ympäristöön ja paikalliseen yhteisöön. 
Myös matkanjärjestäjien vastuullisuuteen kiinnitetään 
enemmän huomiota, mutta erityisen innokkaasti 
lomailijat haluavat tukea paikallista yhteisöä. 
Omilla euroilla - ja mahdollisesti jopa ripauksella 
vapaaehtoistyötä - on mukava tehdä hyvää. 
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Kokonaisvaltaista hyvinvointia
Arjen kiireistä stressaantuneet ihmiset haluavat 
yhä useammin täydellisen katkoksen rutiineista ja 
ylimääräisestä ”hälystä”. Lomaympäristön ja -kohteen 
pitää olla viimeistä piirtoa myöten rauhoittava ja 
palauttava. Yhä useammalla luksus spa korvautuu 
kauniilla luonnon rauhalla ja perinteisillä hoidoilla, 
jotka palauttavat niin kehoa kuin mieltäkin, ja joilla on 
jokin syvempi merkitys ja tarina. 

Lomailua ja itsensä kehittämistä
Loma on mahdollisuus pysähtyä miettimään omaa 
hyvinvointia ja saada uusia ajatuksia ja uutta puhtia 
arkeenkin. Yhä useampi lomamatkailija käyttää 
tilaisuuden hyväkseen ja opettelee uusia taitoja, oli 
kyse sitten terveellisemmästä elämästä tai vaikkapa 
paremmasta ajanhallinnasta tai itsetuntemuksesta. Osa 
matkailijoista haluaa kehittää itseään aktiivisemmilla 
harrastuksilla, joissa yhdistyvät yhä useammin 
palauttavat (zen) ja fyysiset aktiviteetit (adrenaliini).
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