
 

 

V I S A  E U R O P E  │ L E H D I S T Ö T I E D O T E  

Suomalaiset suosivat kaupunkilomia ja taidekohteita muita 
eurooppalaisia useammin 

 
Visa julkaisi raportin eurooppalaisten suosimista matkakohteista ja maksutavoista 
ulkomailla. 
 
Eurooppalaisten suosikkimatkakohteita ovat Espanja ja Yhdysvallat. Seuraavaksi 
suosituimpia kohteita ovat Italia, Ranska ja Saksa. Eniten lomamatkoja tekevät 18-24-
vuotiaat. Puolet eurooppalaista käyttää ulkomaanmatkoillaan maksuvälineenä 
luottokorttia ja yli kolmasosa debit-korttia.  
 
Visa Europen hiljattain julkaisemassa “Cross Border Spending 2015” 
-tutkimuksessa kerrotaan eurooppalaisten matkustus- ja 
maksutavoista. Tutkimuksesta ilmenee mm. että n. 74 % 
eurooppalaisista matkusti ulkomaille kerran viimeisten kolmen 
vuoden aikana ja n. 56 % matkusti ulkomaille viime vuonna. 
Yhteensä n. 44 % mannereurooppalaista matkusti ulkomaille 
keskimäärin kerran vuodessa ja n. 26 % kahdesta kolmeen 
kertaan vuodessa. Noin 4 % eurooppalaista puolestaan 
matkustaa ulkomaille keskimäärin yli viisi kertaa vuodessa. 
 
Lomamatkailun suosio on kasvanut koko Euroopassa viimeisen 
viiden vuoden aikana, ja kolmannes eurooppalaisista lomamatkailijoista (33%) kertoo 
matkustavansa nyt useammin kuin viisi vuotta sitten. Suomalaisten keskuudessa tulos on 32%.  
 
Eurooppalaiset matkailijat suosivat kaupunkilomia, ja 62% valitseekin kaupunkikohteen. 
Suomalaiset suosivat kaupunkilomia ja taidekaupunkeja muita eurooppalaisia enemmän (76 %), 
seuraavana tulevat italialaiset (75 %). Lähes kaksi kolmasosaa (63%) suomalaisista matkustaa 
ulkomaille vuosittain ja kolmannes (38%) käy ulkomailla kaksi kertaa vuodessa tai useammin. 
 
Kolmannes matkustaa useammin kuin viisi vuotta sitten 
Eurooppalaisille lomakauden suosikkikohteet ovat yhä Yhdysvallat ja Espanja, yhteensä 128 
milj. eurooppalaista suuntaa näihin maihin kesän ja kesän jälkeisinä kuukausina. Vastaavasti 
noin 120 milj. suunnittelee lomamatkoja Italiaan ja 105 milj. Ranskaan ja Saksaan.  
 
Viimeisten kolmen vuoden aikana ulkomaille matkustaneista eurooppalaisista 62 % (226 milj.) 
valitsi lomakohteeksi pääkaupungin tai taidekaupungin, kun taas 61 % (222 milj.) valitsi 
rantakohteen. Lisäksi noin 55 milj. matkustajaa retkeilee ja 22 milj. lähtee tänä kesänä 
ekoturistimatkalle. Rantalomia vuorostaan suosivat eniten turkkilaiset, joista 69% matkusti 
rantakohteeseen kuluneen kolmen vuoden aikana. Puolalaiset tekevät muita eurooppalaisia 
enemmän seikkailumatkoja, kun taas tšekkiläiset lomailevat useimmin talviurheilukohteissa. 
 
Euroopan taloudellisesta tilanteesta huolimatta kolmasosa eurooppalaisista, eli 33 % 
tutkimukseen haastatelluista ja yhteensä 120 milj. eurooppalaista matkustajaa kertoi 
matkustavansa nykyään useammin kuin viisi vuotta sitten. Tämä koskee erityisesti 18–24 
vuotiaita. Eniten matkustuksen suosio on kasvanut turkkilaisten keskuudessa, sillä 57% kertoi 
matkustavansa useammin kuin aiemmin. Sveitsiläiset matkustivat kuluneen vuoden aikana 
eurooppalaisista eniten ja tekivät keskimäärin 2,07 matkaa per matkustaja vuodessa. Muut 
eurooppalaiset tekivät keskimäärin 1,63 matkaa vuodessa. 

Eurooppalaisten TOP 5 
kohteet vuonna 2015 

1. USA/Espanja (35%) 
2. Italia (33%) 
3. Ranska/Saksa (29%) 
4. Iso-Britannia (27%) 
5. Kreikka (24%) 
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Kortilla maksetaan isommat matkakulut, käteisellä pienemmät 
Visa Europen tutkimuksessa selvitettiin eurooppalaisten matkustajien maksutapoja heidän 
ulkomaanmatkoillaan. Tutkimus osoitti, että 49 % käyttää luottokorttia ja 36 % debit-korttia 
maksuvälineenä ulkomailla. Yhteensä 149 milj. eurooppalaista vaihtaa valuuttaa omassa 
pankissaan ennen matkalle lähtöä ja 25,5 milj. käyttää prepaid-maksukorttia ulkomailla.  
 
Puolet eurooppalaisista käyttää maksuvälineenä luottokorttia tai debit-korttia maksaessaan 
suuremmat matkakulut, kuten hotellin tai opastetut retket. Käteistä käytetään pienempien 
kulujen maksamiseen matkan aikana. 30 % myöntää maksavansa ostoksensa pääasiassa 
luotto- tai debit-kortilla ja ottavansa matkalle mukaan riittävästi käteistä vain matkan 
ensimmäisiä kuluja, kuten esim. lentokenttäkuljetuksia varten. Kuten eurooppalaiset 
keskimäärin, 60% suomalaisista matkailijoista käyttää lomalla molempia maksutapoja: kortilla 
maksetaan isommat ostokset ja käteistä käytetään pienempiin hankintoihin. Toisaalta 58% 
suomalaisista suosii käteistä ulkomailla, vaikka kotimaassa käteistä käyttää enää 17% 
suomalaisista. 19% suomalaisista matkailijoista vaihtaa rahaa koko loman ajaksi 
valuutanvaihtopisteessä. 
 
”Visa Europen keräämä aineisto osoittaa eurooppalaisten matkailijoiden ymmärtävän kortin 
käytön hyödyt ulkomailla. 92% (335 milj.) eurooppalaista käytti luotto-, debit- tai prepaid- 
maksukorttia maksaessaan tai nostaessaan käteistä ulkomailla. Visa-kortti hyväksytään 
kymmenissä miljoonissa maksupaikoissa yli 200 maassa. kertoo Visa Europen Suomen 
maajohtaja Vesa Tukonen. 
 
”Visa-korteilla maksaminen tuo mukanaan useita etuja. Säästöt paikallisiin rahanvaihtopisteisin 
verrattuna ovat merkittävät. Maksu tapahtuu aina Visan virallisen vaihtokurssin mukaan ilman 
rahanvaihtopisteiden komissioita. Luottokortti on muutenkin hyödyllinen ulkomailla. Useissa 
maissa mm. hotellivaraukset, autonvuokraus tai opastetut retket edellyttävät luottokorttivarausta, 
mikä tekee Visasta hyvän matkakumppanin ulkomailla. Myös lähimaksamisen yleistyminen 
helpottaa kortin käyttöä”, Tukonen lisää. 
 
Visa Travel Tools helpottaa rahankäyttöä  
 Visa Europe on myös kehittänyt rahankäyttöä ja maksuratkaisuja helpottavan Visa Travel Tools 
(VTT) –applikaation, jonka avulla on helppo seurata matkoilla tehtyjen ostosten määrää 
Euroissa. VTT-sovellus on luotu olemassa oleville VISA online –palveluille mobiililaitekäyttöön. 
VTT-applikaatio antaa päivän viimeisimmän VISA –valuuttakurssin, joka päivittyy 
automaattisesti kun palvelu avataan. Myös pankin valuutanvaihtopalkkion saa lisättyä 
halutessaan näytölle. VTT-Applikaation voi ladata iPhonelle sekä Androidille: Apple & Android. 
 
Visa Europe on julkaissut tarjouksia ja etuja myös pienempien ostosten, viihde- ja 
kulttuuritapahtumien, ravintolakulujen sekä matkojen maksamiseen.  Visa City tarjoaa myös 
etuja Visa-kortinhaltijoille kaupunkikohteissa. Barcelonaan, Berliiniin, Pariisiin tai Lontooseen 
matkustavat voivat nauttia lukuisista tarjouksista käyttäessään Visa-korttia. Lisätietoa 
tarjouksista: www.visa.fi. 
 
 
Visa Europe 
Visa Europe on maksuteknologiayhtiö, jonka omistavat eurooppalaiset pankit ja 
maksupalveluyhtiöt 37 maassa. Visa Europe on maksamisen teknisen kehityksen keskiössä 
tarjoten asiakkailleen palveluita, joilla miljoonat eurooppalaiset kuluttajat, yritykset ja 
julkishallinnon toimijat voivat tehdä elektronisia maksusuorituksia. Sen omistajat vastaavat 
korttien liikkeellelaskemisesta ja käyttöpaikkaverkon kehittämisestä sekä päättävät 
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kortinhaltijoiden ja kaupan toimijoiden maksamista palkkioista. 

Visa Europe on Euroopan suurin maksutapahtumien välittäjä, se prosessoi yhteensä yli 16 
miljardia tapahtumaa vuosittain – huippuhetkinä jopa 1 627 maksutapahtumaa sekunnissa. 
Euroopassa on yli 515 miljoonaa Visa-korttia. Jokaisesta Euroopassa kulutetusta 6 eurosta 1 
euro on maksettu Visa-kortilla. Visa -korttien kokonaiskäyttövolyymi on yli 2 biljoonaa euroa, 
josta korttimaksujen määrä oli yhteensä 1,5 biljoonaa euroa. 

Vuodesta 2004 lähtien Visa Europe on toiminut itsenäisenä, Visa Inc:stä riippumattomana 
yrityksenä. Yhtiö on rekisteröity Isossa Britanniassa ja sillä on eksklusiivinen, peruuttamaton ja 
ikuinen Visa – tuotemerkin käyttöoikeus Euroopassa. Yhtiöt toimivat yhteistyössä tarjoten 
mailmanlaajuisia Visa - maksupalveluja yli 200 maassa. 

Lisätietoja: www.visaeurope.com ja @VisaEuropeNews 
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