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Tiivistelmä 

Tutkimuksella pyritään selvittämään kuinka sukupuoli, ikä ja matkaseura vaikuttavat 

maaseutumatkailijoiden matkustuskäyttäytymiseen ja – tottumuksiin käyttäen aineistona 4.3. – 

31.8.2011 Lomarengas.fi, Savonlinna.travel ja Tahko.com internet-sivustolla kerätyn kyselyn tuloksia. 

Käyttökelpoisia vastauksia saatiin 1967, joista naisia on 73 % ja vastaajien keski-ikä on 39 vuotta.  

Ensimmäinen mielenkiintoinen tulos on että maaseutumatkailijoita vertailtaessa mies- ja 

naismatkailijoiden välillä ei ole monia merkittäviä eroja. Tämä tarkoittaa sitä että sukupuolta on vaikea 

hyödyntää markkinoidessa maaseutumatkailutuotteita. Joitain eroja kuitenkin on esimerkiksi 

hyvinvointipalveluiden ostohalukkuudessa. Naiset ovat miehiä kiinnostuneempia ostamaan 

hyvinvointipalveluita, miehiä puolestaan kiinnostaa enemmän kalastus naisia enemmän.  

Vastaajien ikä vaikuttaa sen sijaan ratkaisevasti matkustus- ja tiedonetsintäkäyttäytymiseen. Nuorimmat 

ikäluokat eroavat vahvasti vanhemmista. Alle 30-vuotiaat ovat paljon kiinnostuneempia laskettelusta ja 

moottorikelkkailusta, näin ollen he myös ovat muita kiinnostuneempia matkustamaan talviaikaan. 

Vanhin ikäluokka puolestaan harrastaisi lomansa aikana mielellään sienten ja marjojen keräämistä ja 

siten myös matkustaisi mielellään syksyisinkin. Ikäluokat 30 – 49-vuotiaat vastaajat sijoittuvat pitkälti 

nuorimpien ja vanhimpien ikäluokkien välille monissa vastauksissaan. Heistä monet ovat perheen 

kanssa matkustavia, mikä sanelee osan vastauksista perheystävällisempään suuntaan: esimerkiksi 

matalien rantojen suosiminen majoitusta valitessa. Tiedonhankinnassa nuoremmilla ikäluokilla 

sosiaalisen median, varsinkin Facebookin, käyttö on ahkeraa, joten markkinoinnin ohjaaminen 

sosiaaliseen mediaan on harkitsemisen arvoista. Myös vanhemmat ikäluokat etsivät tietoa lomamatkaa 

suunnitellessaan internetistä.  

Myös matkaseura vaikuttaa maaseutumatkailijoiden matkustuskäyttäytymiseen. Perheet suosivat 

suurempia mökkikokoja ja majoitusta, jonka läheisyydessä on heille sopivia aktiviteetteja, kuten 

mahdollisuus soutaa ja uida rannalla joka mieluiten on matala. Perheille ei ole järkevää markkinoida 

lomia koulujen loma-aikojen ulkopuolella. Pariskunnat puolestaan suosivat kahden hengen mökkejä ja 

ovat vähemmän kiinnostuneita vauhdikkaista aktiviteeteista lomansa aikana, heille yhdessä olo oman 

puolison kanssa on tärkeää. Heille kannattaa myös markkinoida hieman lyhyempiä lomia kuin muussa 

matkaseurassa matkustaville. Esimerkiksi viikonlopun kestävät lomat olisivat sopivia pariskunnille. 

Ystäväporukan kanssa matkustavat matkailijat ovat kaikkein kiinnostuneimpia useammankin henkilön 

mökeistä eikä heille ole suuresti väliä mökin muilla ominaisuuksilla. He ovat kaikin puolin joustava 

matkailijaryhmä ja kiinnostuneita liikunnallisista aktiviteeteista ja erityisesti laskettelusta enemmän kuin 

muut. Heille on järkevää markkinoida maaseutumatkailua mahdollisimman aikaisin, jopa yli puoli 

vuotta ennen matkan tekohetkeä, ja markkinoida muitakin kuin kesäaikaa. 
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1.  Johdanto 
 

Maaseutumatkailu on Suomessa merkittävä matkailumuoto. Suurin osa maaseutumatkailijoista on 

suomalaisia vaikka myös ulkomaalaisten matkailijoiden kiinnostus suomalaiseen 

maaseutumatkailutuotteeseen on kasvamassa etenkin venäläisten matkailijoiden myötä. 

Maaseutumatkailijoita käsittelevää tutkimusta on Suomessa tehty kuitenkin vain välttävästi ja yritysten 

käytössä on erittäin vähän perustietoa suomalaisista maaseutumatkailijoista.  

Matkaseura, sukupuoli ja ikä ovat tärkeitä sosiodemografisia tekijöitä sillä ne vaikuttavat suuresti 

matkustus- ja tiedonetsintäkäyttäytymiseen. Suomalaisessa maaseutumatkailussa näitä ei kuitenkaan ole 

kattavasti tutkittu. Tässä raportissa paneudutaan perusteellisesti näiden kolmen tekijän vaikutukseen 

maaseutumatkailussa. Tutkittavana ryhmänä on internetiä käyttävät suomalaiset maaseutumatkailijat. 

Internetin kautta tutkimukseen oli helppoa löytää vastaajia ja lisäksi Internet on ollut jo pitkään 

suurimmalle osalle matkailijoista tärkein tai ainakin paljon käytetty tiedonhakukanava lomamatkaan 

liittyen.  
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2. Aineisto ja menetelmät 

Aineisto 

Aineisto kerättiin kymmensivuisen suomenkielisen kyselylomakkeen avulla 4.3. – 31.8.2011. 

Kyselylomake (goo.gl/HuQwM) oli jaossa bannerimainoksella Lomarengas.fi, Savonlinna.travel ja 

Tahko.com internet-sivuilla. Vastaajat houkuteltiin täyttämään kyselylomake 400 € matkalahjakortilla 

Lomarengas.fi-sivustolle.  Käyttökelpoisia vastauksia saatiin yhteensä 1967, joista valtaosa saatiin 

Lomarengas.fi -sivujen kautta. Kyselylomakkeen avulla pyrittiin selvittämään maaseutumatkailijoiden 

lomatiedot, motivaatiot, matkustuskäyttäytyminen, aktiviteetit, joista he ovat kiinnostuneita lomansa 

aikana, toivotut majoituksen ominaisuudet, tietolähteet, joita matkailijat käyttävät lomansa 

suunnittelussa, vastaajien sosiaalisen median käyttötottumuksia sekä Internet-käyttäytymistä.  

Vastaajista naisia on 73 % ja vastaajien keski-ikä on 39 vuotta. Lapsuutensa tai nuoruutensa 

maaseudulla asuneita on 51 % vastaajista ja 35 % on ammatillinen koulutus. Vastaajat ovat pääosin 

kotoisin Helsingistä (31 %), Tampereelta (9 %), Turusta (7 %), Oulusta (7 %) ja Jyväskylästä (6 %).   

Menetelmät 

Vastaajaa pyydettiin kirjoittamaan ikä tarkkana lukuna, mutta raportoinnin selkeyden vuoksi ne 

luokiteltiin kuuteen ikäluokkaan: alle 20-vuotiaat, 20–29-vuotiaat, 30–39-vuotiaat, 40–49-vuotiaat, 50–

59-vuotiaat sekä vähintään 60-vuotiaat. Matkaseuran vastaajat valitsivat eri vaihtoehtojen joukosta ja 

myös se täytyi luokitella uudelleen vastauksia paremmin kuvaavaan muotoon. Uudet ryhmät luokittelun 

jälkeen olivat: puolison/elämänkumppanin kanssa matkustavat, perheet, joissa alle 12-vuotiaita lapsia, 

perheet, joissa monen ikäisiä lapsia, ystävien ja/tai muiden sukulaisten kanssa matkustavat sekä 

puolison ja ystävien tai muiden sukulaisten kanssa matkustavat maaseutumatkailijat.   

Kvantitatiivisessa analyysissä vertaillaan maaseutumatkailijoita iän, sukupuolen sekä matkaseuran 

mukaan. Aineistoa analysointiin SPSS-ohjelmalla Khiin neliö-analyysiä sekä varianssianalyysia 

käyttäen. Khii neliö-testillä testataan ristiintaulukoimalla, onko kaksi luokiteltavaa muuttujaan toisistaan 

riippumattomia. Mikäli muuttujat riippuvat toisistaan, saadaan p-arvoksi, eli merkitsevyystasoksi, alle 

0,05. Tulokset osion taulukoissa nämä luvut on merkitty lihavoiduin numeroin. Mikäli joissakin 

taulukoissa yhteenlasketut prosentit eivät ole tasan 100 %, kyseessä on lukujen pyöristyksestä johtuva 

virhe.   

Osassa taulukoista tulokset eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan. Tärkeimmät tällaiset taulukot on 

käsitelty tekstissä muutamalla lauseella ja löytyvät tarkemmin liitteistä. Miesten vähäisemmän 

vastaajamäärän vuoksi naisten suhteellinen osuus on jokaisessa ikäluokassa paljon suurempi (Liite 2).   
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3. Tulokset 

Sukupuolen vaikutus matkustuskäyttäytymiseen 

Naisvastaajat ovat hieman miehiä nuorempia, keski-iältään 39-vuotiaita, kun taas miesten keski-ikä on 

41 vuotta. Etenkin vanhemmissa ikäluokissa miesten osuus on suurempi (Taulukko 1). Naisten osuus on 

suurempi 20 – 29-vuotiaiden luokassa. 

 
Taulukko 1. Vastaajat ikäluokittain 
  Ikäluokka 

Sukupuoli Alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 Vähintään 60 
Mies 22 82 104 114 85 48 
  4,8% 18,0% 22,9% 25,1% 18,7% 10,5% 
Nainen 64 337 305 348 198 93 
  4,8% 25,1% 22,7% 25,9% 14,7% 6,9% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Miehet matkustavat naisia enemmän puolison tai elämänkumppanin kanssa sekä ystävien ja/tai sukulaisten 

(Taulukko 2). Naiset matkustavat sitä vastoin hieman enemmän perheen kanssa, varsinkin perheen, jossa on 

monen ikäisiä lapsia.  

Taulukko 2. Matkaseura, jossa vastaajat matkustaisivat 

  Matkaseura 
Sukupuoli Puoliso/elämän

kumppani 
Perhe (alle 
12 v lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisiä lapsia) 

Ystävät ja/tai muut 
sukulaiset 

Puoliso sekä 
ystävät/muut sukulaiset 

Mies 230 86 68 80 19 
  44,6% 16,7% 13,2% 15,5% 3,7% 
Nainen 501 251 264 200 102 
  35,0% 17,5% 18,4% 14,0% 7,1% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Naiset ovat tehneet miehiä enemmän lomamatkoja maaseudulle viimeisen vuoden aikana (Taulukko 3). 

Lomamatkoja maaseudulle on tehty eniten kesällä, kuitenkin noin 50 % maaseudulle tehdyistä 

lomamatkoista on tehty muina vuodenaikoina. Naiset ovat matkustaneet hieman miehiä enemmän 

keväällä (17,8 %) ja talvella (13,9 %). Miehet taas ovat matkustaneet maaseudulle hieman naisia 

enemmän syksyllä (14,9 %) ja puolestaan vähemmän keväällä. Erot miesten ja naisten 

matkustuskäyttäytymisessä viimeisen vuoden aikana eivät kuitenkaan ole suuria.  

Taulukko 3. Vastaajan aikaisemmat matkat maaseudulle viimeisen 12kk aikana  

 Teki lomamatkan maaseudulle 
viimeisen 12 kk aikana 

Minä vuodenaikana olette tehneet lomamatkan 
maaseudulle viimeisen 12 kk aikana? 

Sukupuoli   Kevät Kesä Syksy Talvi 

Mies 307 78 253 77 64 
  60,0 % 15,1% 49,0% 14,9% 12,4% 
Nainen 921 255 762 178 199 

  64,9 % 17,8% 53,2% 12,4% 13,9% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 
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Vastaajista naiset ovat halukkaampia viettämään vähintään yhden yön mittaisen maaseutuloman 

maksullisessa maaseutumatkailukohteessa seuraavan vuoden aikana (Taulukko 4). Naisista 18,3 % on 

vastannut, ettei aio seuraavan vuoden aikana viettää yhtään yötä maksullisessa 

maaseutumajoituskohteessa, miesten vastaavan osuuden ollessa 21,8 %.  

 
Taulukko 4. Aikooko vastaaja yöpyä seuraavan 12 kk aikana maksullisessa maaseutumatkailukohteessa  

 Yöpyminen seuraavan maksullisessa maaseutumatkailukohteessa 

Sukupuoli Kyllä Ehkä Ei 
Mies 182 220 112 
  35,4% 42,8% 21,8% 
Nainen 515 647 260 
  36,2% 45,5% 18,3% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Noin puolet vastaajista aloittaa seuraavan lomansa suunnittelun kolmen kuukauden ja puolen vuoden 

välillä (Taulukko 5). Erot miesten ja naisten välillä ovat hyvin pieniä. Naiset suunnittelevat lomaansa 

lyhyemmällä aikavälillä, mutta ero miehiin on vähäinen. Noin 20 % suunnittelee lomailevansa jo 

seuraavan kuukauden sisällä. Miehet ovat naisia halukkaampia matkustamaan myös muina 

vuodenaikoina kuin kesällä. Miehistä 11,6 % vastasi mieluisimman matkustusajankohdan olevan syksy 

ja 5,1 % talvi.  

 

Taulukko 5. Seuraavan maaseutuloman ajankohta sekä mieluisin vuodenaika maaseutulomalle  

  Seuraavan maaseutuloman ajankohta 
 

Mieluisin matkustusvuodenaika 

Sukupuoli Kuukauden 
sisällä 

3-6kk 
sisällä  

Yli 6 kk-12 kk 
sisällä 

Kesä Syksy Talvi Kevät 

Mies 59 175 75 412 
81,1% 

59 
11,6% 

26 
5,1% 

11 
2,2%   19,1% 56,6% 24,3% 

Nainen 185 451 206 1231 
86,9% 

114 
8,1% 

41 
2,9% 

30 
2,1%   22,0% 53,6% 24,5% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Miehet ovat naisia valmiimpia käyttämään enemmän rahaa seuraavan mahdollisen maaseutulomansa 

aikana. Miehistä 23,2 % olisi valmiita maksamaan seuraavan mahdollisen maaseutuloman vuorokauden 

kokonaiskuluista henkilöä kohden vähintään 100 € mukaan lukien majoitus (Taulukko 6). Naisista 

vastaavasti taas 17,1 % olisi valmiita maksamaan saman verran. Naisvastaajista 31 % maksaisi 

vuorokauden kuluista alle 50 € henkilöä kohden ja miesvastaajista taas 26,5 %. Miesten ja naisten 

mielipiteiden välillä ei ilmene merkittäviä eroja valittaessa sopivaa kestoa maaseutulomalle.    
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Taulukko 6. Paljonko vastaaja on valmis käyttämään rahaa henkilöä kohden vuorokaudessa seuraavalla 

mahdollisella maaseutulomallaan mukaan lukien kaikki kustannukset, myös majoitus ja mikä olisi vastaajien 

mielestä sopiva kesto maaseutulomalle  

  Rahan käyttö/hlö/vrk  Sopiva kesto maaseutulomalle 

Sukupuoli 0-49 € 50-99€ Väh. 100 € 1 yö 2 yötä 3-5 yötä 6-14 yötä Yli 15 yötä 
Mies 135 

26,50 % 
256 

50,30 % 
118 

23,20 % 
17 118 269 96 7 

  3,40 % 23,30 % 53,10 % 18,90 % 1,40 % 

Nainen 439 
31,00 % 

734 
51,90 % 

242 
17,10 % 

23 332 796 250 14 

  1,60 % 23,50 % 56,30 % 17,70 % 1,00 % 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Miehet ovat naisia halukkaampia matkustamaan tuttuun kohteeseen sen sijaan, että tutustuisivat uuteen 

(Taulukko 7.). Miehistä 15,5 % matkustaisi mieluummin tuttuun kohteeseen, naisista 9,2 %. Naisista 

taas 63,2 % ja miehistä 55,4 % on sitä mieltä, ettei mielellään matkustaisi tuttuun kohteeseen. Naiset 

ovat myös miehiä halukkaampia viettämään lomansa yhdessä paikassa (60 %) kuin tekemään 

kiertomatkan omalla autolla tai moottoripyörällä. Miehet sitä vastoin suosivat kiertomatkan tekemistä 

naisia enemmän.  

 
Taulukko 7. Matkaisivatko vastaajat mieluummin tuttuun matkakohteeseen kuin tutustuisivat uuteen ja millainen 

olisi heidän seuraava maaseutulomansa 

  Tuttuun kohteeseen Seuraava maaseutuloma 
Sukupuoli Ei En osaa 

sanoa 
Kyllä Kiertomatka omalla 

autolla/moottoripyörällä 
Kohdelomassa yhdessä 
majoituskohteessa 

Muu 
vaihtoehto 

Mies 
279 

55,4% 
147 

29,2% 
78 

15,5% 
216 

42,8% 
274 

54,3% 
15 

3,0% 

Nainen 895 
63,2% 

392 
27,7% 

130 
9,2% 

524 
37,1% 

848 
60,0% 

41 
2,9% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

 

Mieluisinta majoitusmuotoa maaseutulomalle valitessa miesten ja naisten välillä ei ilmene eroja (Liite 

1). Molemmissa luokissa mökki on selkeästi suosituin majoittumismuoto, minkä jälkeen toiseksi 

suosituimmaksi sijoittuu maatilamajoitus ja kolmanneksi hotellihuone. 

 

Vastaajista naiset ovat viimeisen vuoden aikana vierailleet miehiä vähemmän maksullisissa 

majoituskohteissa: 35,8 % naisista ja miehistä vastaavasti 29,4 % vierailee vähemmän kuin kerran 

vuodessa maksullisessa majoituskohteessa maaseudulla (Taulukko 8). Naisista myös kerran vuodessa 

maaseutumatkan tekeviä on suhteessa miehiä vähemmän. Miesvastaajista 18,6 % vierailee 

maksullisessa majoituskohteessa vähintään kahdesti vuodessa ja naisista vastaavasti 14,2 %. 
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Taulukko 8. Vierailumäärät maksullisessa majoituskohteessa maaseudulla viimeisen vuoden aikana 

  Kuinka monta kertaa vierailee maksullisessa majoituskohteessa maaseudulla vuoden aikana 

Sukupuoli 
 

En ole koskaan 
vieraillut 

Vähemmän kuin 
kerran vuodessa 

Kerran 
vuodessa 

Kaksi tai kolme 
kertaa vuodessa 

Neljä kertaa vuodessa tai 
useammin 

Mies 120 
23,7% 

149 
29,4% 

144 
28,4% 

80 
15,8% 

14 
2,8%   

Nainen 347 
24,5% 

506 
35,8% 

360 
25,5% 

177 
12,5% 

24 
1,7%   

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Mies- ja naisvastaajien välillä ei ole juurikaan eroa sen suhteen kuinka paljon he käyttäisivät 

maaseutulomansa aikana majoituspalveluiden ruokapalveluja (Liite 1). Joka tapauksessa lähes 90 % 

käyttäisi ruokapalveluita maaseutuloman aikana ja noin kolmannes näistä päivittäin.  

 

Naiset ovat miehiä kiinnostuneempia harrastamaan maaseutulomansa aikana etenkin pyöräilyä, eläinten 

tarkkailua, kävelyä tai patikointia ja uimista (Taulukko 9 ja 10). Naisia kiinnostaa myös hiihtäminen, 

soutaminen, marjojen ja sienten keräys sekä retkiluistelu miehiä enemmän. Miehet ovat vain vähän 

naisia enemmän kiinnostuneita moottorikelkkailusta ja huomattavasti enemmän kalastuksesta. Golf ja 

melonta ovat molempien mielestä lähes yhtä suosittuja harrastuksia maaseutuloman aikana.  

 

Taulukko 9. Aktiviteetit, joita vastaajat haluaisivat harrastaa maaseutulomallaan 

 Aktiviteetti 

Sukupuoli Laskettelu Hiihto Retkiluistelu Moottorikelkkailu Uiminen Melonta 
Mies 66 98 26 81 313 125 
  12,8% 19,0% 5,0% 15,7% 60,7% 24,2% 
Nainen 223 358 132 188 1128 385 
  15,6% 25,0% 9,2% 13,1% 78,8% 26,9% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Taulukko 10. Aktiviteetit, joita vastaajat haluaisivat harrastaa maaseutulomallaan 

  Aktiviteetti 
Sukupuoli Soutaminen Kalastus Marjojen ja 

sienten keräys  
Kävely/ 
patikointi 

Golf Eläinten tarkkailu (esim. 
karhujen katselu) 

Pyöräily 

Mies 241 281 150 309 25 154 150 
  46,7% 54,5% 29,1% 59,9% 4,8% 29,8% 29,1% 
Nainen 783 639 528 1079 58 568 588 
  54,7% 44,7% 36,9% 75,4% 4,1% 39,7% 41,1% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Naiset (25,5 %) ovat miehiä (20,3 %) kiinnostuneempia matkustamaan Ahvenanmaalle (Liite 1). 

Miesvastaajista 22,7 % vastasi mieluiten matkustavansa Pohjois-Karjalaan kun naisvastaajien vastaava 

osuus puolestaan on 17,5 %. Muuten erot mies- ja naisvastaajien välillä olivat hyvin pieniä. Nämä 

maakunnat ovat myös kaikkein suosituimpia matkustuskohteita Lapin jälkeen. 
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Vastaajat haluavat yöpyä mieluiten neljän ja kahden hengen mökeissä, mutta myös kuuden hengen 

mökeistä ollaan kiinnostuneita (Liite 1). Miesten ja naisten välillä ei ole eroja sen suhteen kuinka monen 

hengen mökeissä vastaajat mieluiten yöpyisivät.   

 

Vastaajista naisille matala ranta on hieman tärkeämpi tekijä ja mahdollisuus tuoda lemmikkieläimiä 

huomattavasti tärkeämpi tekijä maaseutulomamajoitusta valitessa kuin miehille (Taulukko 11). Miehille 

puolestaan tärkeämpiä ovat hyvät kalastusmahdollisuudet sekä ilmainen internet-yhteys.  

 

Taulukko 11. Kuinka tärkeänä seuraavia tekijöitä pidetään maaseutulomamajoitusta valittaessa sukupuolen 

mukaan luokiteltuna 

  
Mitä pidetään tärkeänä maaseutulomamajoitusta valitessa 

Sukupu
oli 

Matala 
ranta 

Oma 
suihku 

Vedellä 
toimiva 
wc 

Lemmikki
eläimet 
sallittu 

Lemmikki
eläimet 
kielletty 

Lähistöllä 
hoidettuja 
latuja 

Sijainti 
saaressa 

Hyvät 
kalastus
mahdolli
suudet 

Oma 
sauna 

Ilmainen 
internet-
yhteys 

Mies 
178 329 281 100 33 64 32 173 359 89 

  
34,5% 63,8% 54,5% 19,4% 6,4% 12,4% 6,2% 33,5% 69,6% 17,2% 

Nainen 
571 940 818 390 78 178 57 282 971 169 

  
39,9% 65,7% 57,2% 27,3% 5,5% 12,4% 4,0% 19,7% 67,9% 11,8% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Maaseutuloman aikana miehet ovat valmiita käyttämän enemmän rahaa maaseutumajoitukseen yötä 

kohden kuin naiset (Taulukko 12). Miehistä 15,6 % olisi valmiita maksamaan maaseutumajoituksesta 

yötä kohden vähintään 100 € ja naisista saman verran maksaisi 11,3 %. Erot maksuhalukkuudessa 

miesten ja naisten välillä eivät ole suuria, mutta silti tilastollisesti merkittäviä.  

 

Taulukko 12. Kuinka paljon vastaajat ovat valmiita maksamaan maaseutumajoituksesta yötä kohden 

  Paljonko maaseutumajoituksesta ollaan valmiita maksamaan yötä kohden 

Sukupuoli Ei vastausta Alle 50€ 50-99€ Vähintään 100 € En osaa sanoa 

Mies 33 115 276 80 12 

  6,4% 22,3% 53,5% 15,6% 2,3% 

Nainen 48 368 801 161 53 

  
3,4% 25,7% 56,0% 11,3% 3,7% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Miesten ja naisten halukkuudessa ostaa hyvinvointipalveluita maaseutulomansa aikana on paljon eroja 

(Taulukko 13). Naiset ovat huomattavasti kiinnostuneempia perinteisistä terveydenhoitopalveluista, 

kuten esimerkiksi kasvo- ja jalkahoidoista, vaihtoehtoisista hoitopalveluista, kuten reiki ja shiatsu sekä 

terveyskylpylöissä käymisestä. Suurin ero naisten ja miesten välillä on kiinnostus perinteisiin 

terveydenhoitopalveluihin, joissa ero on jopa 25,4 %. Vaihtoehtoisten terveydenhoitopalveluiden 
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kohdalla ero on huomattavasti pienempi naisten ja miesten välillä. Naiset ovat kiinnostuneempia 

ostamaan hierontapalveluita majoituspaikassa, liikuntapalveluista sekä osallistumisesta fitness- ja 

hyvinvointiseminaareihin. 

   

Taulukko 13. Mitä hyvinvointipalveluita vastaajat ovat kiinnostuneita ostamaan 

  Mitä hyvinvointipalveluita ollaan kiinnostuneita ostamaan 

Sukupuoli Osallistumine
n fitness- ja 
hyvinvointise
minaareihin 

Fysikaalin
en 
tutkimus/
kuntotesti 

Terveyskylpylöissä 
käyminen 
(rentoutuminen, 
erikoissaunat, 
jooga, hoidot jne.) 

Perinteiset 
terveydenhoitopal
velut (esim. 
kasvo- tai 
jalkahoito) 

Vaihtoehtoiset 
hoitopalvelut 
(esim. reiki ja 
shiatsu) 

Erilaiset 
liikunnallis
et 
aktiviteetit 

Hierontapalv
eluita 
majoituspaik
assanne 

Mies 9 59 167 76 54 218 155 

  1,7% 11,4% 32,4% 14,7% 10,5% 42,2% 30,0% 

Nainen 93 152 695 574 318 667 544 

  6,5% 10,6% 48,6% 40,1% 22,2% 46,6% 38,0% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Miehistä hieman suurempi osuus (20,9 %) luokittelisi itsensä sosiaaliseksi matkailijaksi kuin naisista 

(13,3 %). Naisista useammat luokittelisivat itsensä perhe- ja hyvinvointimatkailijaksi kuin miehistä 

(Taulukko 14).   

 
Taulukko 14. Millaisia maaseutumatkailijoita vastaajat mielestään ovat 

  Maaseutumatkailija 

Sukupuoli Sosiaalinen matkailija Perhematkailija Hyvinvointimatkailija Kotiseutumatkailija 

Mies 108 212 199 50 

  20,9% 41,1% 38,6% 9,7% 

Nainen 190 654 628 110 

  13,3% 45,7% 43,9% 7,7% 

    
Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05)                            

Maaseutulomaa suunniteltaessa naisvastaajat käyttävät miesvastaajia vähän enemmän internetiä, 

aikakausilehtiä ja matkatoimistoja (Taulukko 15). Suurimmat erot mies- ja naisvastaajien välillä 

kuitenkin näkyy siinä, että naiset käyttävät tiedonhankintaan miehiä enemmän esitteitä ja etenkin 

ystäviltä, tuttavilta tai sukulaisilta saatua tietoa. Muiden tietolähteiden käytössä ei ole havaittavissa 

suurta eroa sukupuolten välillä.   

 
Taulukko 15. Mitä kanavia vastaajat käyttävät tiedonhankinnassa maaseutulomamatkaansa suunnitellessaan 

  Tietolähde 
Sukupuo
li 

Internet Sanoma
lehdet 

Aikakau
-silehdet 

Televisi
o 

Radio Esitteet Matkaopas-
kirjat 

Ystävät/tuttavat/
sukulaiset 

Messut Matkatoimisto 

Mies 451 110 92 36 18 211 100 148 63 48 

  87,4% 21,3% 17,8% 7,0% 3,5% 40,9% 19,4% 28,7% 12,2% 9,3% 

Nainen 1328 282 324 88 34 719 267 613 147 190 

  92,8% 19,7% 22,6% 6,1% 2,4% 50,2% 18,7% 42,8% 10,3% 13,3% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 
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Naiset käyttävät internetiä tuntimääräisesti mitattuna miehiä vähemmän (Taulukko 16). Naisista noin 50 

% käyttää internetiä viikon aikana enintään 10 tuntia, miehistä vastaavasti 43 %. Yli 20 tuntia viikossa 

naisista internetiä käyttää 25 % ja miehistä 34 %.  

 

Taulukko 16. Kuinka monta tuntia vastaajat käyttävät internetiä viikon aikana 

  Netinkäyttö viikkoa kohden 

Sukupuoli Alle 5 h 5 - 10 h 11 - 20 h 21 - 30 h Yli 30 h 

Mies 66 151 113 74 96 

  13,2% 30,2% 22,6% 14,8% 19,2% 
Nainen 237 461 353 158 195 

  16,9% 32,8% 25,1% 11,3% 13,9% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Sosiaalisen median käytössä naiset ovat miehiä aktiivisempia Facebookin ja blogien käyttäjiä, mutta 

miehet taas käyttävät naisia enemmän YouTubea, Google Mapsia sekä Wikipediaa ja muita wikejä 

(Taulukko 17). Muissa vähemmän suosittujen sosiaalisen median palveluiden käytössä erot miesten ja 

naisten välillä eivät ole kovinkaan suuria. Kuitenkin miesten osuuden ollessa hieman suurempi lukuun 

ottamatta Irc-Gallerian käyttöä..    

 
Taulukko 17. Mitä sosiaalisen median palveluita vastaajat ovat käyttäneet viimeisen viikon aikana 

  Sosiaalinen media 
Suku-
puoli 

Facebo
ok 

Twitt
er 

Linkedln YouTube TripAdvi
sor 

Irc-
Galleria 

MyS
pace 

Flickr GoogleM
aps 

Suomi24 Wikiped
ia, wikit 

Blogit 

Mies 272 22 30 274 25 10 13 14 231 132 187 63 
  52,7% 4,3% 5,8% 53,1% 4,8% 1,9% 2,5% 2,7% 44,8% 25,6% 36,2% 12,2% 
Nainen 901 38 35 658 38 49 20 18 564 392 446 268 
  63,0% 2,7% 2,4% 46,0% 2,7% 3,4% 1,4% 1,3% 39,4% 27,4% 31,2% 18,7% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Tiedonhankinnassa ja lomamatkan suunnittelussa naisten osuus on joka kanavan käytössä miesten 

osuutta suurempi (Taulukko 18). Huomattavimmat erot sukupuolten välillä näkyvät matkailupalveluiden 

välittäjän internet-sivujen (esimerkiksi Lomarengas.fi), hakukoneen (esim. google), Matkatoimiston 

internet-sivujen (esim. Kalevatravel) ja yksittäisen matkakohteen internet-sivujen (esim. 

Maatilamatkailu Mannila) käytössä, joita naiset käyttävät miehiä aktiivisemmin tiedonhankintaan ja 

lomamatkan suunnitteluun.  Erot sukupuolten välillä eivät kuitenkaan ole huomattavan suuria.   
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Taulukko 18. Mitä kanavia vastaajat käyttävät tiedonhankintaan ja lomamatkan suunnitteluun 

  Mitä kanavia vastaajat käyttävät tiedonetsintään sekä lomamatkan suunnitteluun 
Sukupuoli Matkailupal

veluiden 
välittäjän 
internet-
sivut (esim. 
Lomarengas
.fi) 

Matkatoi
miston 
internet-
sivut 
(esim. 
Kaleva 
travel) 

Yksittäisen 
matkakohteen 
internet-sivut 
(esim. 
Maatilamatka
ilu Mannila) 

Hakuko
ne 
(esim. 
Google) 

Matkailun 
alueorganisaati
on internet-
sivut (esim. 
Savonlinna.trav
el) 

Portaalit 
(esim. 
GoFinland.f
i) 

Sanoma- ja 
aikakausilehti
en kotisivut 
(esim. 
Iltasanomat.fi
) 

Keskust
elupalsta
t / blogit 

Mies 294 167 163 398 73 55 79 55 
  57,0% 32,4% 31,6% 77,1% 14,1% 10,7% 15,3% 10,7% 
Nainen 950 532 525 1206 223 176 254 209 
  66,4% 37,2% 36,7% 84,3% 15,6% 12,3% 17,7% 14,6% 

Mikäli p-arvo on alle 0,05, tulos on lihavoitu 

  

Miehet ovat naisia aktiivisempia kirjoittamaan arvosteluja ostamistaan tuotteista ja palveluista 

internetiin (Liite 1). Miehistä 33 % kirjoittaa arvosteluja internetiin kun taas naisista 25 %. Suurin osa ei 

kuitenkaan kirjoita arvosteluja internetiin ja niistä, jotka kirjoittavat, suurin osa kirjoittaa harvemmin 

kuin kerran kuukaudessa. Miehistä 12 % kirjoittaa arvosteluja internetiin vähintään kerran kuukaudessa 

siinä missä naisten vastaava osuus on vain 3,9 %.     

 

Eroavaisuutta mieluisan matkakohteen valinnassa ilmenee ainoastaan halukkuudessa matkustaa 

aurinkorannalle, jonka 31 % naisista ja 25 % miehistä valitsi mieluisimmaksi matkakohteeksi (Liite 1). 

Mieluisimmaksi matkakohteeksi maaseudun valitsi miehistä 37 % ja naisista 33 %. Kaupunki oli 

kolmanneksi suosituin vastaus ja vuoristo neljänneksi. Vain harva valitsi mieluisimmaksi 

matkakohteeksi autenttisen kehitysmaakohteen. Erot sukupuolten välillä eivät olleet suuria muidenkaan 

vaihtoehtojen kohdalla.  

 

Miehet ovat naisia kiinnostuneempia mahdollisuudesta osallistua yöelämään valitessaan matkakohdetta 

(Taulukko 19). Naiset puolestaan listasivat miehiä enemmän hemmottelun ja mukavuuden, yhteisen 

ajanvieton perheen kanssa ja mahdollisuuden nauttia auringosta ja olla rannalla tärkeimmiksi tekijöiksi 

matkakohdetta valitessa. 

     
Taulukko 19. Tärkeimmät tekijät vastaajien valitessa matkakohdetta 

  Tärkeimmät tekijät valittaessa matkakohdetta 

Suku-
puoli 

Yöelä-
mään 
osallist
u-
minen 

Hemm
ot-telu 
ja 
mukav
uus 

Yhteinen 
ajanvietto 
elämänku
mppanin 
kanssa 

Yhteinen 
ajanvietto 
perheen 
kanssa 

Luonnosta 
ja 
maisemis-
ta nauttimi-
nen 

Nähtävyy
det ja 
kulttuurik
ohteet 

Voin tehdä 
joustavia ja 
spontaa-
neja 
valintoja 

Voin tehdä 
jotain 
parantaakseni 
ulkonäköäni tai 
hyvinvointiani 

Voin 
urheilla 

Voin 
nauttia 
auringosta 
ja olla 
rannalla 

Mies 61 141 203 171 286 198 92 9 35 122 

  11,8 % 27,3 % 39,3 % 33,1 % 55,4 % 38,4 % 17,8 % 1,7 % 6,8 % 23,6 % 

Nainen 77 479 522 556 857 522 307 53 105 421 

  5,4 % 33,5 % 36,5 % 38,9 % 59,9 % 36,5 % 21,5 % 3,7 % 7,3 % 29,4 % 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 
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Iän vaikutus matkustuskäyttäytymiseen 

 

Alle 20-vuotiaista matkustaa ystävien tai sukulaisten kanssa tai puolison tai elämänkumppanin kanssa 

(Taulukko 20). Monet myös matkustavat perheen, jossa on monen ikäisiä lapsia, kanssa. Ikäluokkaan 20 

– 29-vuotiaat kuuluvat matkustavat pääosin elämänkumppanin kanssa, mutta myös ystävien tai 

sukulaisten ja perheen, jossa on alle 12-vuotiaita lapsia, kanssa. Ikäluokassa 30 – 39-vuotiaat on eniten 

niitä, jotka matkustavat perheen, jossa on alle 12-vuotiaita lapsia, kanssa kun taas 40 – 49-vuotiaissa 

niitä, jotka matkustavat perheen, jossa on monen ikäisiä lapsia, kanssa. Vanhimmassa ikäluokassa on 

eniten niitä, jotka matkustavat puolison tai elämänkumppanin kanssa, kuin myös 50 – 59-vuotiaiden 

joukossa.   

Taulukko 20. Matkaseura, jossa vastaajat lomailisivat 

  Ikäluokat 
Matkaseura Alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 Vähintään 60 

Puoliso/elämänkumppani 24 173 115 148 136 81 

  27,9% 41,1% 27,9% 31,8% 47,6% 57,4% 
Perhe, jossa alle 12-v lapsia 2 75 152 84 10 4 
  2,3% 17,8% 36,9% 18,0% 3,5% 2,8% 

Perhe, jossa monen ikäisiä 
lapsia 

19 10 53 144 65 8 

22,1% 2,4% 12,9% 30,9% 22,7% 5,7% 
Ystävät ja/tai muut sukulaiset 25 93 45 43 30 22 
  29,1% 22,1% 10,9% 9,2% 10,5% 15,6% 
Puoliso ja ystävät ja/tai muut 
sukulaiset 

9 45 18 13 19 11 
10,5% 10,7% 4,4% 2,8% 6,6% 7,8% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Lomamatkan maaseudulle viimeisen vuoden aikana ovat tehneet etenkin 40 – 59-vuotiaiden 

ikäluokkaan, kuuluvat vastaajat (Taulukko 21). Nuorimmat ikäluokat, alle 30-vuotiaat, ovat tehneet 

lomamatkoja maaseudulle viimeisen vuoden aikana kaikkein vähiten. Nuorista vastaajista etenkin 20 – 

29-vuotiaat ovat matkustaneet vähiten maaseudulle viimeisen vuoden aikana. Ikäluokkien välillä on 

runsaasti vaihtelua matkustusvuodenajoissa. Alle 20-vuotiaat ovat matkustaneet edellisen vuoden aikana 

huomattavasti enemmän myös keväällä (24,4 %) sekä talvella (22,1 %) ja muita ikäluokkia enemmän 

syksyisin. Vastaajista 20 – 29-vuotiaat ovat matkustaneet viimeisen vuoden aikana kaikkein vähiten 

kesäaikaan (44,9 %) ja vuorostaan 40 – 49-vuotiaat kaikkein eniten.  

 

 

 

 

 



      

14 
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 

K u n i n k a a n k a r t a n o n k a t u  7 ,  P L  8 6 , 5 7 1 0 1  Sa v o n l i n n a  
(015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot  

 

Taulukko 21. Vastaajan aikaisemmat matkat maaseudulle viimeisen 12 kuukauden aikana  

  Lomamatka maaseudulle Matkustusvuodenaika 

Ikäluokat   Kevät Kesä Syksy Talvi 
Alle 20 51 21 45 13 19 
  60,7 % 24,4% 52,3% 15,1% 22,1% 
20-29 229 75 189 59 57 
  54,9% 17,8% 44,9% 14,0% 13,5% 
30-39 264 66 219 47 57 
  64,4% 16,0% 53,2% 11,4% 13,8% 
40-49 319 76 259 62 62 
  68,8% 16,3% 55,6% 13,3% 13,3% 
50-59 192 51 155 36 33 
  67,8% 17,8% 54,2% 12,6% 11,5% 
Vähintään 60 90 24 74 18 17 
  64,7% 17,0% 52,5% 12,8% 12,1% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Vastaajista alle 20-vuotiaiden ikäluokassa on vähiten niitä, jotka ovat aikeissa viettää seuraavan vuoden 

aikana vähintään yhden yön yöpymisen kestävän maaseutuloman jossakin maksullisessa 

maaseutumatkailukohteessa (Taulukko 22). Myöskään moni 20 – 29-vuotiaista ei aio viettää 

maaseutulomaa tulevan vuoden aikana. Alle 30-vuotiaiden ryhmässä on enemmän niitä, jotka eivät aio 

viettää maaseutulomaa kuin niitä, jotka aikoisivat. Kuitenkin hieman yli 40 % on vastannut, että saattaa 

viettäää loman maaseudulla. Vanhempien ikäluokkien vastaajat ovat aikeissa viettää maaseutuloman 

seuraavan vuoden aikana nuorempia varmemmin. Kaikkein varmimmin maaseutuloman aikovat viettää 

50 – 59-vuotiaat (46,1 %). Yli 30-vuotiaiden ryhmässä on reilusti enemmän niitä, jotka ovat vastanneet 

varmasti tekevänsä maaseutuloman seuraavan vuoden aikana kuin niitä, jotka eivät aio viettää lomaa 

maaseudulla yöpyen vähintään yhden yön maaseutumatkailukohteessa. 

 

Valittaessa seuraavan loman ajankohtaa lukien vastauspäivästä eteenpäin, ovat nuorimmat, alle 20-

vuotiaat, vastanneet reilusti eniten suunnittelevansa tekevänsä seuraavan lomansa yli puolen vuoden 

päästä (50 %). Muilla ikäryhmillä lomansuunnittelun aloittaminen painottuu kolmen kuukauden – 

kuuden kuukauden päähän matkustusajankohdasta. Vähintään 60-vuotiaista 29 % suunnittelee lomaansa 

vain enintään kuukausi etukäteen. Viisikymmentävuotiaat ja sitä vanhemmat suunnittelevat lomaansa 

ennemmin kuukauden päähän kuin yli puolen vuoden päähän, sitä nuoremmat taas ennemmin reilun 

puolen vuoden päähän kuin kuukauden sisälle.     
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Taulukko 22. Vastaajan yöpymiset maksullisessa maaseutumatkailukohteessa seuraavan 12 kuukauden aikana 

sekä seuraavan maaseutuloman ajankohta laskettuna vastauspäivästä eteenpäin 

  Yöpyminen maksullisessa 
maaseutumatkailukohteessa 

Seuraavan loman ajankohta 

Ikä Kyllä Ehkä Ei Kuukauden sisällä  3 – 6 kk sisällä 6 – 12 kk sisällä 
Alle 20 15 34 36 7 9 16 
  17,6% 40,0% 42,4% 21,9% 28,1% 50,0% 
20-29 98 189 128 31 111 47 
  23,6% 45,5% 30,8% 16,4% 58,7% 24,9% 
30-39 150 195 66 54 141 61 
  36,5% 47,4% 16,1% 21,1% 55,1% 23,8% 
40-49 197 203 66 57 179 70 
  42,3% 43,6% 14,2% 18,6% 58,5% 22,9% 
50-59 131 119 34 48 96 45 
  46,1% 41,9% 12,0% 25,4% 50,8% 23,8% 
Vähintään 60 63 58 20 27 47 18 
  44,7% 41,1% 14,2% 29,3% 51,1% 19,6% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Mieluisinta maaseudulle matkustusvuodenaikaa kysyttäessä kaikkein vanhin ikäluokka, vähintään 60 

vuotta täyttäneet, vastasivat muita ikäluokkia harvemmin kesän ja useammin syksyn sekä kevään 

(Taulukko 23). Vanhimman ikäluokan tapaan myös nuorin ikäluokka, alle 20-vuotiaat, matkustaisi 

muita ikäluokkia mieluummin maaseudulle muulloin kuin kesällä. Etenkin talviaikaan matkustajien 

osuus on tässä ikäluokassa suurempi kuin muissa. Kesällä mieluiten matkustavia ovat ikäluokkaan 20 – 

39-vuotiaat, joita ei kiinnosta niin paljoa matkustaa maaseudulle muina vuodenaikoina. Ikäluokkaan 40 

– 59-vuotiaat kuuluvat taas ovat hieman kahta edellistä ikäluokkaa kiinnostuneempia matkustamaan 

maaseudulle myös syksyllä. 

 

Taulukko 23. Mieluisin matkustusvuodenaika tulevalla maaseutulomalla 

  Mieluisin maaseudulle matkustusvuodenaika 
Ikä Kesä Syksy Talvi Kevät 
Alle 20 66 8 5 3 
  80,5% 9,8% 6,1% 3,7% 
20-29 370 25 13 8 
  88,9% 6,0% 3,1% 1,9% 
30-39 365 26 14 6 
  88,8% 6,3% 3,4% 1,5% 
40-49 394 47 16 7 
  84,9% 10,1% 3,4% 1,5% 
50-59 235 34 11 4 
  82,7% 12,0% 3,9% 1,4% 
Vähintään 60 108 21 2 9 
  77,1% 15,0% 1,4% 6,4% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Vastaajista nuorimmat, alle 20-vuotiaat, käyttäisivät kaikkein vähiten rahaa henkilöä kohden 

maaseutulomansa aikana vuoronkautta kohti (Taulukko 24). Vuorokauden kustannuksista alle 50 € 

maksaisi 42 % alle 20-vuotiaista ja 20 – 29-vuotiaistakin 37 %. Nuorimmista ikäluokista hyvin harvat 

olisivat valmiita maksamaan 100 € tai enemmän vuorokauden kuluista maaseutulomallaan. Vastaajista 
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50 – 59-vuotiaat maksaisivat mieluiten 50 – 99 € vuorokauden kuluista ja vanhimmassa ikäluokassa taas 

löytyy vähiten niitä, jotka olisivat valmiita maksamaan 50 – 99 €. Ikäluokkaan 50 – 59-vuotiaissa on 

eniten niitä, jotka olisivat valmiita maksamaan vähintään 100 € vuorokauden kuluista lomamatkallaan 

maaseudulle.  

 

Taulukko 24. Paljonko vastaaja on valmis käyttämään rahaa henkilöä kohden vuorokaudessa seuraavalla 

mahdollisella maaseutulomallaan mukaan lukien kaikki kustannukset, myös majoitus 

  Ikäluokka 
Summa/hlö/vrk Alle 20 20 – 29  30 – 39  4 0- 49  50 – 59  Vähintään 60 
0-49 € 35 151 121 124 57 50 
  41,7% 36,7% 29,5% 26,7% 20,1%   35,7% 

50-99€ 39 195 218 249 166 63 
  46,4% 47,3% 53,2% 53,5% 58,5% 45,0% 
Vähintään 100 € 10 66 71 92 61 27 
  11,9% 16,0% 17,3% 19,7% 21,5% 19,3% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Suurin osa matkailijoista pitää 3 – 5 yötä sopivana kestona maaseutulomalle, etenkin nuorin ikäluokka, 

alle 20-vuotiaat (Taulukko 25). Kaksi yötä on toiseksi sopivin vaihtoehto kaikkien ikäluokkien mielestä, 

lukuunottamatta 50-vuotiaita ja sitä vanhempia. Etenkin 20 – 29-vuotiaat pitävät kahta yötä sopivana 

kestona maaseutulomalleen. Ikäluokat 50 –59-vuotiaat ja vähintään 60-vuotiaat pitävät toiseksi 

sopivimpana kestona lomalleen vähintään kuutta yötä. Kaikkein sopivimpana kestona maaseutulomalle 

vähintään kuutta yötä pitää kuitenkin 50 – 59-vuotiaat. Iän vähentyessä vähintään kuutta yötä pidetään 

vähenevissä määrin sopivana kestona lomalle siten, että nuorin ikäluokka pitää 6 – 14 yötä ikäluokista 

kaikkein vähiten sopivana kestona maaseutulomalleen. Nuorin ikäluokka on myös eniten sitä mieltä, 

että yhden yön mittainen maaseutuloma olisi sopivan pituinen maaseutuloman kestoksi.  

 

Taulukko 25. Sopiva kesto maaseutulomalle ikäluokkien mukaan 

  Ikäluokka 
loman kesto Alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 Vähintään 60 

1 yö 4 9 7 9 3 4 
4,8% 2,2% 1,7% 1,9% 1,1% 2,9% 

2 yötä 17 115 103 115 45 24 

20,2% 27,8% 25,2% 24,7% 16,0% 17,1% 

3-5 yötä 54 232 232 248 154 76 

64,3% 56,0% 56,9% 53,2% 54,6% 54,3% 

Vähintään 6 
yötä 

9 58 66 94 80 36 

10,7% 14,0% 16,1% 20,2% 28,4% 25,7% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Valtaosa vastaajista ei matkustaisi tuttuun matkakohteeseen (Taulukko 26). Nuorimmassa ikäluokassa 

on suhteessa vähiten niitä, jotka vastasivat, etteivät ole kiinnostuneista matkustamaan tuttuun 

kohteeseen uuden sijaan (55 %). Ikäluokassa 50 59-vuotiaat on kaikkein eniten niitä, jotka ovat 

vastanneet, etteivät ole kiinnostuneita matkustamaan tuttuun kohteeseen. Suuri osa ei myöskään osaa 
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sanoa, etenkään alle 30-vuotiaista, että matkustaisiko mieluummin tuttuun kohteeseen vai tutustuisiko 

uuteen. Vanhimman ikäluokan vastaajissa on eniten niitä, jotka voisivat matkustaa tuttuun kohteeseen 

uuden sijaan (16 %). Vähiten tuttuun kohteeseen mieluummin matkustavia on ikälukissa 20 – 29-

vuotiaat (8 %) sekä 50 – 59-vuotiaat (9 %).   

 

Taulukko 26. Matkustaisiko tuttuun matkakohteeseen uuden sijaan  

  Ikäluokka 
Tuttuun 
kohteeseen 

Alle 20 
 

20-29 
 

30-39 
 

40-49 
 

50-59 
 

Vähintään 60 
 

Ei 46 252 262 282 186 85 
54,8% 61,0% 64,4% 60,6% 65,5% 60,3% 

En osaa sanoa 28 129 98 128 73 34 

33,3% 31,2% 24,1% 27,5% 25,7% 24,1% 

Kyllä 10 32 47 55 25 22 

11,9% 7,7% 11,5% 11,8% 8,8% 15,6% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Kaksi nuorinta ikäluokkaa, eli alle 30-vuotiaat, ovat kaikkein kiinnostuneimpia tekemään kiertomatkan 

omalla autolla tai moottoripyörällä sen sijaan, että viettäisivät lomansa yhdessä majoituskohteessa 

(Taulukko 27). Vanhimmat ikäluokat 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat taas ovat vähiten kiinnostuneita 

tekemään kiertoloman, he haluavat mieluummin viettää loman yhdessä majoituskohteessa. Nuorimmat 

ikäluokat taas ovat vähiten kiinnostuneita olemaan samassa majoituskohteessa koko loman ajan. 

Kuitenkin suurin osa olisi samassa majoituskohteessa koko lomansa ajan.  

 

Muihin ikäluokkiin verrattaessa alle 20-vuotiaat pitävät huomattavasti muita ikäluokkia enemmän 

mieluisimpana majoitusmuotona maaseutulomallaan hotellia (26 %). Maatilamajoitus taas on 

nuorimman ikäluokan mielestä paljon muita ikäluokkia vähemmän mieluisa vaihtoehto. Etenkin 40 – 

49-vuotiaat sekä 20 – 29-vuotiaat pitävät maatilamajoitusta muita ikäluokkia mieluisampana 

vaihtoehtona.  Mökkimajoitus on jokaisessa ikäluokassa kaikkein suosituin. Vanhimmat ikäluokat, 

vähintään 50-vuotiaat, pitävät mökkimajoitusta kaikkein eniten miellyttävimpänä vaihtoehtona: yli 70 % 

majoittuisi mieluiten mökkimajoitukseen maaseutulomallaan. Nuorimmasta ikäluokasta noin puolet 

pitää mökkimajoitusta mieluisimpana majoitusmuotona maaseutulomallaan. Sukulaisten luona 

ikäluokista mieluiten majoittuisi 20 – 29-vuotiaat. Leirintäalue majoitusta taas ikäluokista eniten suosisi 

nuorin ikäluokka ja vähiten 40 – 59-vuotiaat.        
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Taulukko 27. Seuraava maaseutuloma sekä mieluisin majoitusmuoto maaseutulomalla  

  Ikäluokka 
Maaseutuloma Alle 20 20 – 29  30 – 39  4 0- 49  50 – 59  Vähintään 60 
Kiertomatka omalla 
autolla/moottoripyörällä 

38 182 166 168 86 44 
45,2% 44,2% 40,6% 36,3% 30,5% 31,4% 

Kohdelomassa yhdessä 
majoituskohteessa 

45 213 234 286 184 93 
53,6% 51,7% 57,2% 61,8% 65,2% 66,4% 

Muu vaihtoehto 1 17 9 9 12 3 
1,2% 4,1% 2,2% 1,9% 4,3% 2,1% 

Majoitus Alle 20 20 – 29  30 – 39  4 0- 49  50 – 59  Vähintään 60 
Hotellihuoneessa 22 36 42 40 25 10 

26,2% 8,7% 10,3% 8,6% 8,8% 7,2% 
Maatilamajoitus (aitta, 
maatalon huone tms.) 

9 71 60 92 41 21 
10,7% 17,2% 14,7% 19,8% 14,5% 15,2% 

Mökki 45 261 284 318 209 100 
53,6% 63,3% 69,4% 68,4% 73,9% 72,5% 

Sukulaisten luona 4 30 11 7 2 2 
4,8% 7,3% 2,7% 1,5% ,7% 1,4% 

Leirintäalueella 3 11 8 8 2 4 
3,6% 2,7% 2,0% 1,7% ,7% 2,9% 

Muu vaihtoehto 1 3 4 0 4 1 
1,2% ,7% 1,0% ,0% 1,4% ,7% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Kahdessa nuorimmassa ikäluokassa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole vierailleet maksullisessa 

majoituskohteessa maaseudulla, 50 – 59-vuotiaissa taas vähiten (Taulukko 28). Ikäluokkiin 20 – 29 

kuuluvissa on eniten niitä, jotka vierailevat maksullisessa majoituskohteessa vähemmän kuin kerran 

vuodessa, vanhimmassa ikäluokassa taas vähiten. Ikäluokassa 20 – 29-vuotiaat on muita ikäluokkia 

vähemmän niitä, jotka vierailevat maksullisessa maaseutumajoituksessa kerran vuodessa tai useammin. 

Kolmen vanhimman ikäluokan vastaajat vierailevat maksullisessa maaseutumajoituksessa kaikkein 

useimmin. Etenkin 50 – 59-vuotiaissa vastaajissa on suhteessa reilusti eniten niitä, jotka vierailevat 

maksullisessa maaseutumajoituksessa vähintään kaksi kertaa vuodessa.   

 

Erot ruokapalveluiden käyttämisen suhteen lomamatkan aikana eivät ole suuria, mutta sen suhteen 

kuinka usein niitä käytettäisi, eroja ikäluokkien välillä ilmenee. Ruokapalveluita käyttäisi päivittäin 

vähintään 60-vuotiaat muita ikäluokkia mieluummin, myös 40 – 59-vuotiaat olisivat kiinnostuneita 

niiden päivittäin käyttämisestä. Ikäluokista 20 – 29-vuotiaat olisivat selvästi vähiten kiinnostuneita 

käyttämään majoituspaikan ruokapalveluita päivittäin, he käyttäisivät muita mieluummin 

ruokapalveluita muutaman kerran lomansa aikana. Niitä, jotka eivät käyttäisi majoituspaikan 

ruokapalveluita lainkaan, on eniten ikäryhmässä 50 – 59-vuotiaat ja vähiten 40 – 49-vuotiaat.  
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Taulukko 28. Vastaajien vierailut maksullisessa majoituskohteessa maaseudulla vuoden aikana sekä 

majoituskohteen ruokapalveluiden käyttöhalukkuus maaseutuloman aikana  

  Ikäluokka 
Vierailut maksullisessa 
majoituskohteessa/vuosi 

Alle 20 
 

20 – 29  
 

30 – 39  
 

4 0- 49  
 

50 – 59  
 

Vähintään 60 
 

En ole koskaan vieraillut  28 135 93 93 51 36 
33,3% 32,8% 22,8% 20,0% 18,0% 25,5% 

Vähemmän kuin kerran 
vuodessa 

30 165 147 151 84 38 

35,7% 40,0% 36,0% 32,5% 29,6% 27,0% 

Kerran vuodessa 19 85 120 133 74 39 
22,6% 20,6% 29,4% 28,7% 26,1% 27,7% 

Vähintään kahdesti vuodessa 7 27 48 87 75 28 
8,3% 6,5% 11,7% 18,8% 26,4% 19,8% 

Ruokapalveluiden käyttö 
maaseutulomalla Alle 20 20 – 29  30 – 39  4 0- 49  50 – 59  Vähintään 60 
Päivittäin 24 79 106 155 96 54 

  28,6% 19,2% 26,0% 33,5% 33,9% 38,3% 
Muutaman kerran 52 288 256 273 151 72 
  61,9% 70,1% 62,9% 59,0% 53,4% 51,1% 
En käyttäisi 8 44 45 35 36 15 
  9,5% 10,7% 11,1% 7,6% 12,7% 10,6% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Nuorimmat vastaajat ovat kaikkein kiinnostuneimpia laskettelusta maaseutulomansa aikana: alle 20-

vuotiaista 37 % harrastaisi laskettelua maaseutulomansa aikana ja seuraavista kahdesta ikäluokastakin, 

20 – 39 vuotiaista, moni harrastaisi laskettelua (Taulukko 29). Hiihdosta maaseutulomallaan on 

kiinnostuneita etenkin vanhimmat ikäluokat, vähintään 50-vuotiaat, joista noin 30 % harrastaisi hiihtoa 

lomansa aikana. Kaksi nuorinta ikäluokkaa puolestaan ovat vähiten kiinnostuneita hiihtämään 

maaseutulomansa aikana. Vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat ovat vähiten kiinnostuneita retiluistelusta. 

Moottorikelkkailua harrastaisi maaseutulomallaan etenkin alle 20-vuotiaat (29 %) sekä 20 – 29-vuotiaat 

(22 %). Vähiten moottorikelkkailusta on kiinnostuneita vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat. Uiminen on 

suosittu harrastus maaseutuloman aikana, mutta vähintään 60-vuotiaat ovat kaikkein vähiten 

kiinnostuneita siitä. 

 

Melonnan harrastamisessa on paljon eroja: nuorimmat ikäluokat, alle 30-vuotiaat ovat kaikkein 

kiinnostuneimpia harrastamaan melontaa, 30 – 49-vuotiaat ovat myös kiinnostuneita, mutta vanhimpaan 

ikäluokkaan kuuluvista ainoastaan 6 % harrastaisi melontaa maaseutulomansa aikana. Soutamisesta ovat 

kiinnostuneita etenkin 30 – 59-vuotiaat vastaajat. Marjojen ja sienten keräys on selvästi suosituinta 

vähintään 60-vuotiaiden ikäluokassa. Kävely tai patikointi on myös suosittu harrastus loman aikana, 

mutta nuorimman ikäluokan vastaajat ovat siitä selvästi muita ikäluokkia vähemmän kiinnostuneita. 

Nuorimmat ikäluokat sitä vastoin ovat muita ikäluokkia enemmän kiinnostuneita golfin pelaamisesta 

maaseutulomallaan. Maaseutulomallaan 20 – 29-vuotiaat olisivat muita ikäluokkia kiinnostuneempia 

eläinten tarkkailusta, mutta myös 30 – 49-vuotiaita kiinnostaa eläinten tarkkailu hieman muita 
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ikäluokkia enemmän. Pyöräily puolestaan on kiinnostava harrastus maaseutuloman aikana etenkin 40 – 

59-vuotiaiden mielestä. Erot muihin ikäluokkiin eivät kuitenkaan ole kovin suuria.   

  

Taulukko 29. Mitä vastaajat haluaisivat harrastaa seuraavalla maaseutulomallaan 

  Ikäluokka 
Harrastus  Alle 20 20 – 29   30 – 39  40 – 49  50 – 59  Yli 60 

Laskettelu 32 88 67 61 21 5 

  37,2% 20,9% 16,3% 13,1% 7,3% 3,5% 

Hiihto 15 71 91 122 88 40 

  17,4% 16,9% 22,1% 26,2% 30,8% 28,4% 

Retkiluistelu 9 39 33 43 23 5 

  10,5% 9,3% 8,0% 9,2% 8,0% 3,5% 

Moottorikelkkailu 25 94 59 54 20 2 

  29,1% 22,3% 14,3% 11,6% 7,0% 1,4% 
Uiminen 67 333 319 373 197 79 

  77,9% 79,1% 77,4% 80,0% 68,9% 56,0% 

Melonta 33 152 122 118 48 8 

  38,4% 36,1% 29,6% 25,3% 16,8% 5,7% 

Soutaminen 40 215 233 252 162 65 

  46,5% 51,1% 56,6% 54,1% 56,6% 46,1% 

Kalastus 40 190 201 233 147 63 

  46,5% 45,1% 48,8% 50,0% 51,4% 44,7% 

Marjojen ja sienten keräys 26 128 132 165 110 73 

  30,2% 30,4% 32,0% 35,4% 38,5% 51,8% 

Kävely/patikointi 41 300 302 361 203 103 

  47,7% 71,3% 73,3% 77,5% 71,0% 73,0% 

Golf 10 31 18 12 11 2 

  11,6% 7,4% 4,4% 2,6% 3,8% 1,4% 

Eläinten tarkkailu (esim. 
karhujen katselua) 

27 195 170 182 83 36 

31,4% 46,3% 41,3% 39,1% 29,0% 25,5% 

Pyöräily 32 149 138 204 118 51 

  37,2% 35,4% 33,5% 43,8% 41,3% 36,2% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Kaikkein nuorimpaan ikäluokkaan kuuluvat vastaajat ovat muita ikäluokkia kiinnostuneempia 

matkustamaan Ahvenanmaalle (29 %) ja vanhimmat taas vähiten (18 %) (Liite 2). Alle 20-vuotiaat 

pitävät Etelä-Savoa paljon muita ikäluokkia vähemmän houkuttelevana maaseutulomakohteena. 

Nuorimman ikäluokan vastaajat voisivat muihin ikäluokkiin kuuluvia vastaajia mieluummin matkustaa 

Keski-Suomeen (17 %) sekä Lappiin (48 %). Myös Pohjanmaa on nuorimmista ikäluokista 

kiinnostavampi matkakohde kuin vanhemmista ikäluokista. Vanhin ikäluokka on kaikkein vähiten 

kiinnostunut matkustamaan Varsinais-Suomeen tai Uudellemaalle ja enemmän taas Pohjois-Karjalaan 

kuin muut ikäluokat.  

 

Kahden hengen mökissä majoittuisivat vähintään 60-vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvat sekä 20 – 29-

vuotiaat (Taulukko 30). Neljän hengen mökkejä taas suosivat etenkin 30 – 59-vuotiaat, mutta myös 
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muissa ikäluokissa tämä on suosituin mökkikoko. Kuuden hengen mökeistä kiinnostuneimpia ovat 30 – 

49-vuotiaat vastaajat ja nuorimpaan ikäluokkaan kuuluvat taas ovat selkeästi muita ikäluokkia 

kiinnostuneempia majoittumaan yli kuuden hengen mökeissä. Nuorimman ja vanhimman ikäluokan 

vastaajat ovat myös vastanneet suhteessa useimmin, etteivät olisi kiinnostuneita mökkimajoituksesta 

lainkaan.   

 
Taulukko 30. Vastaajien suosima mökkikoko  

  Ikäluokka 

Mökkikoko Alle 20 20-29  30-39 40-49 50-59 Vähintään 60 

Kahden hengen mökissä 15 136 82 106 79 54 

  17,9% 33,0% 20,0% 22,9% 27,7% 38,3% 

Neljän hengen mökissä 34 161 214 231 143 57 

  40,5% 39,1% 52,3% 49,9% 50,2% 40,4% 

Kuuden hengen mökissä 12 56 74 83 34 16 

  14,3% 13,6% 18,1% 17,9% 11,9% 11,3% 

Yli kuuden hengen 
mökissä 

12 18 15 16 13 1 

14,3% 4,4% 3,7% 3,5% 4,6% ,7% 

En majoittuisi mökissä 3 10 5 13 5 5 

  3,6% 2,4% 1,2% 2,8% 1,8% 3,5% 

En osaa sanoa 8 31 19 14 11 8 

  9,5% 7,5% 4,6% 3,0% 3,9% 5,7% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Matalaa rantaa tärkeänä tekijänä maaseutuloman majoitusta valitessaan pitävät etenkin 30 – 39-vuotiaat, 

mutta myös 40 – 59-vuotiaat (Taulukko 31). Omaa suihkua arvostavat eniten alle 20-vuotiaat sekä 

vähintään 60-vuotiaat. Vedellä toimiva vessa on muita ikäluokkia vähemmän tärkeä 20 – 39-vuotiaille. 

Vanhimman ikäluokan mielestä lemmikkieläinten tuontimahdollisuus on vähemmän tärkeä tekijä kuin 

muille ikäluokille. Lemmikkieläinkielto on huomattavasti tärkeämpi tekijä maaseutulomaa valitessa 50 

– 59-vuotiaiden mielestä kuin muiden ikäluokkien. Hoidettuja latuja lähistöllä arvostavat kahteen 

vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat muita enemmän, nuorimmat ikäluokat taas pitäisivät saaressa 

majoittumista tärkeämpänä tekijänä kuin muut. Hyviä kalastusmahdollisuuksia arvostavat eniten 

kahteen vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat ja vähiten 20 – 29-vuotiaat. Oma sauna majoituskohteen 

valintaan vaikuttavana tekijänä on tärkeämpi vanhemmille ikäluokille, etenkin 50 – 59-vuotiaat pitävät 

tätä tärkeänä tekijänä ja 20 – 29-vuotiaat taas kaikista ikäluokista vähiten. Ilmainen internet-yhteys on 

tärkeä tekijä nuorimmalle ikäluokalle muita ikäluokkia huomattavasti enemmän, mutta seuraavaksi 

eniten tätä arvostaa vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat. Vähiten internet-yhteyttä tärkeänä tekijänä pitää 

maaseutuloman majoitusta valitessa 40 – 49-vuotiaat. Kaiken kaikkiaan tärkeimpinä tekijöinä 

majoitusta valitessa pidetään omia pesutiloja (sauna, suihku sekä vedellä toimiva wc).    
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Taulukko 31. Vastaajien tärkeinä pitämät tekijät maaseutuloman majoitusta valitessa  

  Ikäluokka 

Majoitusta valitessa tärkeitä tekijöitä Alle 20 20-29  30-39 40-49 50-59 Vähintään 60 

Matala ranta 31 137 198 184 107 50 

  36,0% 32,5% 48,1% 39,5% 37,4% 35,5% 

Oma suihku 62 264 270 294 198 100 

  72,1% 62,7% 65,5% 63,1% 69,2% 70,9% 

Vedellä toimiva wc 52 225 223 271 168 85 

  60,5% 53,4% 54,1% 58,2% 58,7% 60,3% 

Lemmikkieläimet sallittu 19 114 105 120 77 24 

  22,1% 27,1% 25,5% 25,8% 26,9% 17,0% 

Lemmikkieläimet kielletty 2 17 15 30 27 9 

  2,3% 4,0% 3,6% 6,4% 9,4% 6,4% 

Lähistöllä hoidettuja latuja 7 24 26 73 64 35 

  8,1% 5,7% 6,3% 15,7% 22,4% 24,8% 

Sijainti saaressa 8 29 13 17 9 5 

  9,3% 6,9% 3,2% 3,6% 3,1% 3,5% 

Hyvät kalastusmahdollisuudet 19 65 84 117 96 45 

  22,1% 15,4% 20,4% 25,1% 33,6% 31,9% 

Oma sauna 55 255 288 329 218 103 

  64,0% 60,6% 69,9% 70,6% 76,2% 73,0% 

Ilmainen internet-yhteys 23 63 51 43 45 24 

  26,7% 15,0% 12,4% 9,2% 15,7% 17,0% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Suhteellisesti monille alle 20-vuotiaille ja 20 – 29-vuotiaille ei ole väliä kuinka lähellä naapurimökki 

sijaitsee mökillä majoittuessa (Taulukko 32). Eniten naapurimökin etäisyydellä on väliä 30 – 59-

vuotiaille. Ikäluokassa 50 – 59-vuotiaat, on eniten niitä, joiden mielestä sopiva etäisyys naapurimökkiin 

on vähintään 50 metriä ja vähintään 60-vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvissa on eniten niitä, joiden 

mielestä etäisyyden tulisi olla vähintään 100 metriä. Ikäluokat 30 – 59 haluaisivat etäisyyden muita 

ikäluokkia useammin olevan vähintään 250 metriä tai enemmän.    

 
Taulukko 32. Vähimmäisetäisyys naapurimökkiin mökillä majoittuessa  

  Ikäluokka 

Mökin vähimmäisetäisyys 
naapuriin  

Alle 20 
 

20-29  
 

30-39 
 

40-49 
 

50-59 
 

Yli 60 
 

Ei vastausta 4 11 3 5 6 6 

  4,7% 2,6% ,7% 1,1% 2,1% 4,3% 

Ei väliä 28 111 67 86 52 34 

  32,6% 26,4% 16,3% 18,5% 18,2% 24,1% 

Vähintään 50m 15 80 85 89 65 25 

  17,4% 19,0% 20,6% 19,1% 22,7% 17,7% 

Vähintään 100m 21 129 141 159 91 50 

  24,4% 30,6% 34,2% 34,1% 31,8% 35,5% 

Vähintään 250m 12 63 82 79 53 19 

  14,0% 15,0% 19,9% 17,0% 18,5% 13,5% 

Vähintään 500m 6 27 34 48 19 7 

  7,0% 6,4% 8,3% 10,3% 6,6% 5,0% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 
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Nuorimpaan ikäluokkaan kuuluvat vastasivat muihin ikäluokkiin verrattuna useammin maksavansa alle 

50 € maaseutumajoituksesta yötä kohden, kun taas 30 – 59-vuotiaat valitsivat tämän vaihtoehdon 

kaikista harvimmin (Taulukko 33). Ikäluokista nuorimmat olisivat vähiten halukkaita maksamaan 

majoituksestaan 50 – 99 € yötä kohden ja 30 – 49-vuotiaat taas eniten halukkaita. Majoituksestaan 

vähintään 100 € maksavien osuus 30 – 59-vuotiaiden keskuudessa on suurempi kuin muiden 

ikäluokkien. Vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvissa on vähiten niitä, jotka suostuisivat maksamaan 

majoituksestaan vähintään 100 €.                    

 

Taulukko 33. Minkä verran kunkin ikäluokan vastaajat olisivat valmiita maksamaan maaseutumajoituksesta 

  Ikäluokka 
Maaseutumajoituksen hinta/yö Alle 20 20-29  30-39 40-49 50-59 Yli 60 

Ei vastausta 3 11 8 15 11 13 
  3,5% 2,6% 1,9% 3,2% 3,8% 9,2% 

Alle 50€ 31 128 90 93 63 43 

  36,0% 30,4% 21,8% 20,0% 22,0% 30,5% 

50-99€ 34 227 253 281 154 68 

  39,5% 53,9% 61,4% 60,3% 53,8% 48,2% 

Vähintään 100 € 10 40 53 63 47 8 
  11,6% 9,6% 12,9% 13,5% 16,3% 5,7% 

En osaa sanoa 8 15 8 14 11 9 

  9,3% 3,6% 1,9% 3,0% 3,8% 6,4% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Alle 20-vuotiaat olisivat kaikkein kiinnostuneimpia, ja kahteen vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat taas 

kaikkein vähiten kiinnostuneita, osallistumaan fitness- ja hyvinvointiseminaareihin maaseutulomallaan 

(Taulukko 34). Vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat taas olisivat kiinnostuneimpia osallistumaan lomansa 

aikana fysikaaliseen tutkimukseen tai kuntotestiin, josta myös kaksi nuorinta ikäluokkaa ovat muita 

ikäluokkia kiinnostuneempia. Nuorimman ikäluokan vastaajat ovat huomattavasti muita 

kiinnostuneempia terveyskylpylöissä käymisestä kun taas vanhimmat vähiten. Nuorimmat ovat muita 

kiinnostuneempia myös perinteisistä terveydenhoitopalveluista, vaihtoehtoisista 

terveydenhoitopalveluista, liikunnallisista aktiviteeteista sekä hierontapalveluista majoituspaikassa. 

Vanhin ikäluokka puolestaan on kaikkein vähiten kiinnostunut ostamaan maaseutulomansa aikana 

perinteisiä tai varsinkaan vaihtoehtoisia hoitopalveluita. Ainoastaan 30 – 39-vuotiaat eivät ole muiden 

tapaan yhtä kiinnostuneita ostamaan hierontapalveluita majoituspaikassaan, mutta ovat melko 

kiinnostuneita erilaisista liikunnallisista aktiviteeteista.  
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Taulukko 34. Hyvinvointipalvelut, joita matkailijat olisivat valmiita ostamaan maaseutulomansa aikana  

  Ikäluokka 

Hyvinvointipalvelut Alle 20 20-29  30-39 40-49 50-59 Yli 60 
Osallistuminen fitness- ja 
hyvinvointiseminaareihin 

10 30 22 25 6 5 

11,6% 7,1% 5,3% 5,4% 2,1% 3,5% 
Fysikaalinen tutkimus/kuntotesti 13 56 37 47 24 25 

15,1% 13,3% 9,0% 10,1% 8,4% 17,7% 

Terveyskylpylöissä käyminen 
(rentoutuminen, erikoissaunat, 
jooga, hoidot jne.) 

50 208 168 224 122 50 

58,1% 49,4% 40,8% 48,1% 42,7% 35,5% 

Perinteiset terveydenhoitopalvelut 
(esim. kasvo- tai jalkahoito) 

42 172 132 156 81 34 
48,8% 40,9% 32,0% 33,5% 28,3% 24,1% 

Vaihtoehtoiset hoitopalvelut 
(esim. reiki ja shiatsu) 

25 92 86 93 46 11 
29,1% 21,9% 20,9% 20,0% 16,1% 7,8% 

Erilaiset liikunnalliset aktiviteetit 47 215 203 206 110 53 

54,7% 51,1% 49,3% 44,2% 38,5% 37,6% 
Hierontapalveluita 
majoituspaikassanne 

40 152 115 186 111 53 
46,5% 36,1% 27,9% 39,9% 38,8% 37,6% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Nuorimmassa ikäluokassa on eniten itsensä sosiaalisiksi maaseutumatkailijoiksi itsensä luokittelevia 

(Taulukko 35). Yli puolet 30 – 49-vuotiaista luokittelee itsensä perhematkailijaksi ja muissakin 

ikäluokissa perhematkailijoita on yli 30 %. Hyvinvointimatkailijoita on yli puolet vähintään 50-

vuotiaista ja vähiten hyvinvointimatkailijoiksi itsensä luokitelleita on 30 – 39-vuotiaissa (35 %). 

Kotiseutumatkailijoita on eniten nuorimmassa ikäluokassa sekä vanhimmassa ja vähiten taas 30 – 39-

vuotiaiden ikäluokassa.     

 

Taulukko 35. Vastaajat maaseutumatkailijatyyppeinä  

  Ikäluokka 
 Matkailijatyypit Alle 20 20-29  30-39 40-49 50-59 Vähintään 60 
Sosiaalinen matkailija 24 92 48 41 54 19 
  27,9% 21,9% 11,7% 8,8% 18,9% 13,5% 
Perhematkailija 29 163 231 239 98 48 
  33,7% 38,7% 56,1% 51,3% 34,3% 34,0% 

Hyvinvointimatkailija 32 177 145 201 153 72 
  37,2% 42,0% 35,2% 43,1% 53,5% 51,1% 
Kotiseutumatkailija 13 39 22 29 22 19 
  15,1% 9,3% 5,3% 6,2% 7,7% 13,5% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Internet on kaikkein käytetyin tietolähde tiedonhankinnassa, kun suunnitellaan lomamatkaa maaseudulle 

(Taulukko 36). Vähiten internetiä käyttävät vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat vastaajat. Sanomalehtiä 

käyttää vähiten nuorimpaan ikäluokkaan kuuluvat (12 %) ja eniten taas vähintään 60-vuotiaat sekä 40 – 

49-vuotiaat. Aikakausilehtiä tiedonhankintaan käyttävät eniten alle 20-vuotiaat vastaajat, joille myös 

televisio on muita ikäluokkia käytetympi tietolähde. Esitteet ovat kaikille ikäluokille lähes yhtä tärkeitä 

tietolähteitä, mutta eniten niitä käyttävät 40 – 49-vuotiaat. Matkaopaskirjoja taas käyttävät eniten alle 

20-vuotiaat vastaajat ja iän noustessa matkaopaskirjojen käyttö vähenee. Ystävät, tuttavat ja sukulaiset 
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ovat nuorimmalle ikäluokalle muihin ikäluokkiin verrattuna huomattavasti tärkeämpi tietolähde: 63 % 

alle 20-vuotiaista ja 20 – 29-vuotisista 57 % käyttää ystäviä, tuttavia ja sukulaisia tietolähteenään. 

Kahdesta vanhimmasta ikäluokasta ainoastaan noin 25 % etsii tietoa lomamatkaansa suunnitellessaan 

ystäviltä, tuttavilta ja sukulaisilta. Messut on ikäluokista kaikkein vanhimmalle tärkeämpi tietolähde (15 

%) kuin muille ikäluokille. Matkatoimistoja tiedonhankintaan lomamatkaa suunnitellessaan käyttävät 

eniten vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat, mutta myös 50 – 59-vuotiaat sekä nuorimpaan ikäluokkaan 

kuuluvat.  

 

Taulukko 36. Tietolähteet, joita käytetään tiedonetsintään suunniteltaessa lomamatkaa maaseudulle  

  Ikäluokka 
  Alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 Vähintään 60 
Internet 79 391 392 427 263 118 
  91,9% 92,9% 95,1% 91,6% 92,0% 83,7% 
Sanomalehdet 10 86 71 108 56 37 
  11,6% 20,4% 17,2% 23,2% 19,6% 26,2% 
Aikakausilehdet 25 91 92 101 58 27 
  29,1% 21,6% 22,3% 21,7% 20,3% 19,1% 
Televisio 10 31 27 28 11 8 
  11,6% 7,4% 6,6% 6,0% 3,8% 5,7% 
Radio 3 16 9 6 4 7 
  3,5% 3,8% 2,2% 1,3% 1,4% 5,0% 
Esitteet 41 186 204 251 121 65 
  47,7% 44,2% 49,5% 53,9% 42,3% 46,1% 
Matkaopaskirjat 22 84 79 91 49 25 
  25,6% 20,0% 19,2% 19,5% 17,1% 17,7% 
Ystävät/sukulaiset/tuttavat 54 241 172 155 73 35 
  62,8% 57,2% 41,7% 33,3% 25,5% 24,8% 
Messut 7 40 32 54 34 21 
  8,1% 9,5% 7,8% 11,6% 11,9% 14,9% 
Matkatoimisto 14 45 42 53 47 26 
  16,3% 10,7% 10,2% 11,4% 16,4% 18,4% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

 

Nuorimmassa ikäluokassa on eniten internetiä yli 30 tuntia viikossa käyttäviä, myös 20 – 29-vuotiaissa 

sekä 30 – 39 on paljon yli 30 tuntia viikossa internetiä käyttäviä vastaajia (Taulukko 37). Nuorimman 

ikäluokan vastaajat käyttävät internetiä melko tasaisesti viidestä yli 30 tuntiin viikossa, painopisteen 

ollessa kuitenkin 5 – 10 tunnin kohdalla. Ikäluokkaan 20 – 29-vuotiaat kuuluvat käyttävät internetiä 5 – 

20 tuntia ja monet myös yli 20 tuntia viikossa. Ikäluokkien 30 – 49-vuotiaat internetin 

käyttötottumukset eroavat nuoremmista ikäluokista, niin, että painopiste internetin käyttöajoissa viikon 

aikana siirtyy hieman alemmas, pääosin alle 20 tuntiin ja viimeisen kahden ikäluokan taas alle 10 tuntiin 

viikossa. Kolmekymppiset kuitenkin käyttävät seuraavaa ikäluokkaa hieman enemmän internetiä viikon 

aikana.    
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Taulukko 37.  Internetin käyttö viikonaikana  

  Ikäluokka 
 Internetin käyttö Alle 20 20-29  30-39 40-49 50-59 Vähintään 60 
Vähemmän kuin viisi tuntia 7 19 42 99 73 41 
  8,3% 4,6% 10,3% 21,5% 25,8% 29,3% 
5 -10 tuntia 24 114 127 156 92 54 
  28,6% 27,9% 31,2% 33,9% 32,5% 38,6% 
11 - 20 tuntia 20 117 111 109 62 21 
  23,8% 28,6% 27,3% 23,7% 21,9% 15,0% 
21 - 30 tuntia 14 74 56 39 19 13 
  16,7% 18,1% 13,8% 8,5% 6,7% 9,3% 
Yli 30 tuntia 19 85 71 57 37 11 
  22,6% 20,8% 17,4% 12,4% 13,1% 7,9% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Kaikkein eniten Facebookin käyttäjiä on kahdessa nuorimmassa ikäluokassa. He käyttävät myös eniten 

YouTube:a, Irc-Galleriaa, Twitteri:a, Wikipediaa ja muita wikejä sekä blogeja (Taulukko 38). 

Nuorimmat ikäluokat ovat kaikkein aktiivisimpia sosiaalisen median käyttäjiä verrattaessa muihin 

ikäluokkiin. Google Maps:a käyttävät kaikki ikäluokat lähes yhtä paljon, vanhin ikäluokka kuitenkin 

vähiten. Vanhimman ikäluokan vastaajat käyttävät Suomi 24-sivustoa eniten. Wikipediaa sekä muita 

wikejä käyttävät eniten nuorimmat ikäluokat ja käyttö vähenee iän kasvaessa. Erot ikäluokkien välillä 

wikipedian ja muiden wikien käytössä ovat huomattavat. Myös blogien käytössä erot ovat suuria 

ikäluokkien välillä: niitä käytetään selvästi vähemmän vanhemmissa ikäluokissa.      
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Taulukko 38.  Sosiaalisen median käyttö  

  Ikäluokka 
Sosiaalinen media Alle 20 20-29  30-39 40-49 50-59 Vähintään 60 

Facebook 74 362 275 228 118 56 

  86,0% 86,0% 66,7% 48,9% 41,3% 39,7% 

Twitter 6 17 16 10 8 0 

  7,0% 4,0% 3,9% 2,1% 2,8% ,0% 

Linkedln 0 17 19 15 8 1 

  ,0% 4,0% 4,6% 3,2% 2,8% ,7% 

YouTube 75 297 232 168 91 23 

  87,2% 70,5% 56,3% 36,1% 31,8% 16,3% 

TripAdvisor 1 15 22 12 8 2 

  1,2% 3,6% 5,3% 2,6% 2,8% 1,4% 

Irc-Galleria 13 33 5 6 0 0 

  15,1% 7,8% 1,2% 1,3% ,0% ,0% 

MySpace 4 9 13 4 2 0 

  4,7% 2,1% 3,2% ,9% ,7% ,0% 

Flickr 3 14 8 5 1 0 

  3,5% 3,3% 1,9% 1,1% ,3% ,0% 

Google Maps 39 160 188 187 131 49 

  45,3% 38,0% 45,6% 40,1% 45,8% 34,8% 

Suomi24 25 114 117 115 70 46 

  29,1% 27,1% 28,4% 24,7% 24,5% 32,6% 

Wikipedia tai muut wikit 55 194 148 130 58 26 

  64,0% 46,1% 35,9% 27,9% 20,3% 18,4% 

Blogit 27 114 81 52 33 10 

  31,4% 27,1% 19,7% 11,2% 11,5% 7,1% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Majoituspalveluita internetin kautta ovat ostaneet etenkin 30 – 39-vuotiaat ja toiseksi eniten 40 – 59-

vuotiaat (Taulukko 39). Nuorimpaan ja vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat kaikkein vähiten. 

Lentolippuja internetin kautta on ostettu ikäluokasta riippumatta lähes yhtä paljon, tässäkin kuitenkin 30 

– 39-vuotiaiden ollen silti hieman johdossa. Pakettimatkoja on ostanut internetin välityksellä eniten 

ikäluokkaan 50 – 59-vuotiaat sekä 30 – 49-vuotiaat, nuorimpaan ikäluokkaan kuuluvat selvästi kaikkein 

vähiten. Auton internetin kautta on vuokrannut 30 – 39-vuotiaat ja vähiten tässäkin nuorimpaan ja 

vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat. Nuorimman ikäluokan vastaajat taas ovat ostaneet eniten 

pääsylippuja matkakohteeseensa internetin välityksellä, toiseksi eniten niitä ovat ostaneet 30 – 39-

vuotiaat. He ovat myös ostaneet eniten ohjelmapalveluita internetin kautta.  Vanhimpaan ikäluokkaan 

kuuluvissa on eniten niitä, jotka eivät ole ostaneet mitään yllä olevista palveluista internetin välityksellä. 

Myös nuorimman ikäluokan vastaajissa on paljon niitä, jotka eivät ole ostaneet mitään yllä olevista 

palveluista internetin välityksellä.  
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Taulukko 39.  Internetin kautta ostettujen palvelut ja tuotteet  

  Ikäluokka 
Internetin kautta ostettuja tuotteita/palveluita Alle 20 20-29  30-39 40-49 50-59 Yli 60 
Majoituspalveluita 28 196 251 245 151 52 
  32,6% 46,6% 60,9% 52,6% 52,8% 36,9% 

Lentolippuja 27 162 161 145 109 52 

  31,4% 38,5% 39,1% 31,1% 38,1% 36,9% 
Pakettimatkan 8 74 89 92 66 25 
  9,3% 17,6% 21,6% 19,7% 23,1% 17,7% 
Autovuokrauksen 1 21 36 24 17 3 
  1,2% 5,0% 8,7% 5,2% 5,9% 2,1% 
Matkakohteen pääsylipun 19 66 80 67 37 11 
  22,1% 15,7% 19,4% 14,4% 12,9% 7,8% 
Ohjelmapalvelu (esim. Husky-safari) 4 14 17 13 8 4 
  4,7% 3,3% 4,1% 2,8% 2,8% 2,8% 
Ei mitään yllä olevista 30 129 107 150 80 56 
  34,9% 30,6% 26,0% 32,2% 28,0% 39,7% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

 

Arvosteluja internetiin käyttämistään tuotteista ja palveluista kirjoittavat eniten nuorimpaan ikäluokkaan 

kuuluvat, heistä 39 %, joista 12 % vähintään kerran kuussa (Liite 2). Myös 20 – 29-vuotiaat ovat muita 

ahkerampia kirjoittamaan arvosteluja, heistä 30 % kirjoittaa arvosteluja internetiin. Kaikkein vähiten 

arvosteluja käyttämistään tuotteista ja palveluista kirjoittaa vähintään 60-vuotiaat vastaajat, joista 22 % 

kirjoittaa joskus arvosteluja ja hekin harvemmin kuin kerran kuukaudessa (21 %).   

 

Kaupunkia mieluisimpana matkakohteena pitävät muita enemmän 20 – 29-vuotiaat sekä vähintään 60-

vuotiaat vastaajat (Taulukko 40). Vähiten taas nuorimpaan ikäluokkaan kuuluvat vastaajat. Nuorimpaan 

ikäluokkaan kuuluvat vastaajat pitävät mieluisimpana lomakohteena aurinkorantaa. Mitä vanhempia 

vastaajat ovat sitä vähemmän he ovat kiinnostuneita rantalomasta. Vuoristoa mieluisimpana pitäviä on 

muihin ikäluokkiin verrattuna eniten 20 – 29-vuotiaiden ikäluokassa sekä 50 – 59-vuotiaiden vastaajien 

joukossa. Maaseudulle olisi kiinnostunut matkustamaan 40 – vähintään 60-vuotiaat vastaajat ja vähiten 

maaseutu houkuttelee nuorimpia vastaajia.  
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Taulukko 40. Vastaajien mielestä mieluisin lomailukohde  

  Ikäluokat 

Mieluisin matkakohde Alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 Väh. 60 

Kaupunkiin 11 107 83 71 40 30 
  12,8% 25,4% 20,1% 15,2% 14,0% 21,3% 
Aurinkorannalle 49 149 127 123 62 25 
  57,0% 35,4% 30,8% 26,4% 21,7% 17,7% 
Vuoristoon 6 39 32 36 27 10 
  7,0% 9,3% 7,8% 7,7% 9,4% 7,1% 
Maaseudulle 9 88 123 198 137 62 
  10,5% 20,9% 29,9% 42,5% 47,9% 44,0% 
Autenttiseen kehitysmaakohteeseen 3 7 6 4 2 0 
  3,5% 1,7% 1,5% ,9% ,7% ,0% 

En osaa sanoa 7 31 41 34 18 14 
  8,1% 7,4% 10,0% 7,3% 6,3% 9,9% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Nuorin ikäluokka pitää mahdollisuutta nauttia auringosta ja olla rannalla sekä hemmottelua ja 

mukavuutta ja mahdollisuutta osallistua yöelämään tärkeämpinä tekijöinä lomakohdetta 

suunnitellessaan kuin muut ikäluokat (Taulukko 41). Yhteinen ajanvietto perheen kanssa sekä luonnosta 

ja maisemista nauttiminen taas ovat nuorimmille muihin ikäluokkiin verrattuna vähemmän tärkeitä 

tekijöitä. Ikäluokkaan 20 – 29-vuotiaat kuuluvat pitävät myös hemmottelua ja mukavuutta tärkeänä ja 

pitävät muita ikäluokkia tärkeämpänä mahdollisuutta viettää aikaa elämänkumppanin kanssa. Ikäluokat 

30 – 49-vuotiaat eivät eroa paljoa toisistaan siinä suhteessa, mitä he pitävät tärkeinä lomankohdetta 

valitessaan. Yöelämään osallistuminen ei ole juuri lainkaan tärkeä tekijä yli 30-vuotiaille ja ajanvietto 

oman perheen kanssa on muihin ikäluokkiin verrattuna paljon tärkeämpää 30 – 49-vuotiaille, kun taas 

50 – vähintään 60-vuotiaat arvostavat enemmän mahdollisuutta viettää aikaa elämänkumppanin kanssa. 

Luonnosta ja maisemista nauttiminen on erityisen tärkeää vähintään 50-vuotiaille ja nähtävyydet ja 

kulttuurikohteet vähintään 60-vuotiaille. Mahdollisuutta urheilla pitää eniten tärkeänä nuorin ikäluokka, 

joka pitää myös mahdollisuutta tehdä jotain parantaakseen ulkonäköään sekä hyvinvointiaan. Myös 30 – 

39-vuotiaat pitävät hieman muita enemmän mahdollisuutta urheilla tärkeänä tekijänä matkakohdetta 

valitessaan. Vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvat pitävät mahdollisuutta nauttia auringosta ja olla rannalla 

muita ikäluokkia vähemmän tärkeänä tekijänä valitessaan matkakohdetta.    
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Taulukko 41. Vastaajien tärkeinä pitämiä tekijöitä valitessa lomakohdetta 

  Ikäluokat 

Lomakohdetta valitessa tärkeitä Alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 Väh. 60 
Yöelämään osallistuminen 26 51 26 15 5 6 

30,2% 12,1% 6,3% 3,2% 1,7% 4,3% 
Hemmottelu ja mukavuus 38 157 127 154 79 29 

44,2% 37,3% 30,8% 33,0% 27,6% 20,6% 
Yhteinen ajanvietto 
elämänkumppanin kanssa 

36 181 136 151 120 59 

41,9% 43,0% 33,0% 32,4% 42,0% 41,8% 
Yhteinen ajanvietto perheen 
kanssa 

13 109 202 235 84 36 
15,1% 25,9% 49,0% 50,4% 29,4% 25,5% 

Luonnosta ja maisemista 
nauttiminen 

33 220 242 284 195 99 

38,4% 52,3% 58,7% 60,9% 68,2% 70,2% 
Nähtävyydet ja kulttuurikohteet 25 167 139 168 116 63 

29,1% 39,7% 33,7% 36,1% 40,6% 44,7% 
Voin tehdä joustavia ja 
spontaaneja valintoja 

17 101 90 102 48 23 
19,8% 24,0% 21,8% 21,9% 16,8% 16,3% 

Voin tehdä jotain parantaakseni 
ulkonäköäni tai hyvinvointiani 

5 18 5 15 12 5 
5,8% 4,3% 1,2% 3,2% 4,2% 3,5% 

Voin urheilla 8 25 35 36 18 8 

9,3% 5,9% 8,5% 7,7% 6,3% 5,7% 
Voin nauttia auringosta ja olla 
rannalla 

41 121 104 120 90 32 
47,7% 28,7% 25,2% 25,8% 31,5% 22,7% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 
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Matkaseuran vaikutus matkustuskäyttäytymiseen 

Miesvastaajien pienen määrän vuoksi naisten suhteellinen osuus jokaisessa matkaseuran mukaan 

jaetussa luokassa on paljon suurempi (Liite 3).  

 

Puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavista suurin osa on 20 – 29-vuotiaita (Taulukko 42). 

Perheen, jossa on alle 12-vuotiaita lapsia, kanssa matkustavista taas reilusti eniten on ikäluokkaan 30 – 

39-vuotiaat kuuluvia. Ikäluokkaan 40 – 49-vuotiaat kuuluvat taas ovat enemmistönä perheen, jossa on 

monen ikäisiä lapsia, kanssa matkustavien joukossa. Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavista 

valtaosa on ikäluokkaan 20 – 29-vuotiaat kuuluvia, samoin ystävien ja/tai sukulaisten ja puolison kanssa 

matkustavista suurin osa on 20 – 29-vuotiaita.  

 

Taulukko 42. Vastaajien ikäjakauma eri matkaseuran mukaan jaotelluissa luokissa 
  Matkaseura 
Ikäluokka Puoliso/elämänk

umppani 
Perhe (alle12 
v lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisiä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso sekä 
ystävät/muut sukulaiset 

Alle 20 24 2 19 25 9 
3,5% ,6% 6,4% 9,7% 7,8% 

20-29 173 75 10 93 45 
25,6% 22,9% 3,3% 36,0% 39,1% 

30-39 115 152 53 45 18 
17,0% 46,5% 17,7% 17,4% 15,7% 

40-49 148 84 144 43 13 
21,9% 25,7% 48,2% 16,7% 11,3% 

50-59 136 10 65 30 19 
20,1% 3,1% 21,7% 11,6% 16,5% 

Vähintään 60 81 4 8 22 11 
12,0% 1,2% 2,7% 8,5% 9,6% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Matkaseura ei ole suuresti vaikuttanut matkustushalukkuuteen edellisen 12 kuukauden aikana. 

Ainoastaan puolison sekä ystävien tai sukulaisten kanssa matkustaneista vastaajista suurempi osa on 

tehnyt muita enemmän matkoja maaseudulle (Taulukko 43). Perheistä, joissa on alle 12-vuotiaita lapsia, 

pienin osa on tehnyt matkan maaseudulle viimeisen 12 kuukauden aikana verrattuna muihin ryhmiin.  

 

Kaikissa ryhmissä kesä on selkeästi suosituin aika matkustaa maaseudulle. Vähiten maaseudulle 

kesäaikaan kuitenkin matkustavat ystävien ja/tai sukulaisten seurassa matkustavat vastaajat, joista 

aavistuksen alle puolet (49 %) matkusti kesäaikaan. Eniten kesäaikaa suosivat perheet, joissa on monen 

ikäisiä lapsia, kanssa matkustavat. Monet vastaajista ovat matkustaneet viimeisen vuoden aikana myös 

keväällä, puolison sekä ystävien tai sukulaisten kanssa matkustaneista jopa 21 % matkusti keväällä. 
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Perheet, joissa on pieniä, alle 12-vuotiaita, lapsia ovat matkustaneet kaikkein vähiten muina 

vuodenaikoina kuin kesällä. Myös perheet, joissa on monen ikäisiä lapsia, ovat matkustaneet melko 

vähän syksyllä.  Eniten muitakin vuodenaikoja kuin kesää ovat suosineet puolison sekä ystävien tai 

sukulaisten kanssa matkustaneet vastaajat. Etenkin talviaikana ja syksyllä puolison ja ystävien ja/tai 

sukulaisten kanssa matkustaneiden osuus on muita huomattavasti suurempi.        

 
Taulukko 43. Kuinka moni vastaaja on tehnyt lomamatkan maaseudulle viimeisen 12 kuukauden aikana ja mihin 

vuoden aikaan  

  

Teki lomamatkan 
maaseudulle  

Matkustusvuodenaika 

Matkaseura   Kevät Kesä Syksy Talvi 

Puoliso/elämänkumppani 454 127 368 112 92 

  62,3% 17,2% 49,9% 15,2% 12,5% 

Perhe, jossa alle 12-vuotiaita lapsia 208 54 184 29 41 

  61,5% 15,9% 54,3% 8,6% 12,1% 

Perhe, jossa monen ikäisiä lapsia 222 56 191 36 50 

  66,5% 16,6% 56,5% 10,7% 14,8% 

Ystävät ja/tai muut sukulaiset 183 53 138 39 37 

  65,4% 18,9% 49,1% 13,9% 13,2% 

Puoliso sekä ystävät/muut sukulaiset 89 25 65 25 26 

  73,6% 20,5% 53,3% 20,5% 21,3% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavissa on vähiten niitä, jotka ovat aikeissa matkustaa 

maaseudulle seuraavan vuoden aikana (Taulukko 44). Kaikkein mieluiten maaseudulle matkustaisi 

ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat vastaajat. Puolison tai elämänkumppanin, sekä puolison 

tai elämänkumppanin ja ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavista vastaajista muihin verrattuna 

suurin osa aikoo tehdä maaseutuloman kuukauden sisällä, kun taas ystävien ja/tai sukulaisten kanssa 

matkustavista ainoastaan 16 % aikoo matkustaa seuraavan kuukauden aikana. Suurin osa vastaajista 

aikoo matkustaa seuraavan 3 – 6 kuukauden sisällä. Yli kuuden kuukauden päähän lomaansa 

suunnittelevat etenkin ystävien ja/tai muiden sukulaisten kanssa matkustavat vastaajat (32 %) ja vähiten 

puolestaan puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavat vastaajat.   
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Taulukko 44. Kuinka monella vastaajista on tarkoitus yöpyä maksullisessa maaseutumatkailukohteessa ja milloin 

vastaajat ovat aikeissa lähteä maaseutulomalle vastauspäivästä laskien    

  Yöpyminen maksullisessa 
maaseutumatkailukohteessa 

Seuraavan maaseutuloman ajankohta 
 

Matkaseura Kyllä Ehkä Ei 1 kk 
sisällä 

3 - 6 kk 
sisällä 

Yli 6 kk - 1v 
sisällä 

Puoliso/elämänkumppani 252 315 163 97 236 81 

  34,5% 43,2% 22,3% 23,4 % 57,0 % 19,6 % 
Perhe, jossa alle 12-vuotiaita 
lapsia 

126 167 45 
39 130 61 

  37,3% 49,4% 13,3% 17,0 % 56,5 % 26,5 % 

Perhe, jossa monen ikäisiä lapsia 139 144 54 44 119 53 

  41,2% 42,7% 16,0% 20,4 % 55,1 % 24,5 % 

Ystävät ja/tai muut sukulaiset 35 23 10 24 76 48 

  51,5% 33,8% 14,7% 16,2 % 51,4 % 32,4 % 
Puoliso sekä ystävät/muut 
sukulaiset 

49 55 17 
19 33 16 

  40,5% 45,5% 14,0% 27,9 % 48,5 % 23,5 % 
Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Perheen kanssa matkustavat vastaajat pitävät muita enemmän kesää mieluisimpana 

matkustusajankohtana maaseudulle (Taulukko 45). Heidän joukossaan on vähemmän niitä, joiden 

mielestä syksy ja kevät ovat mieluisia ajankohtia matkustaa maaseudulle. Kevättä mieluisimpana 

ajankohtana matkustaa maaseudulle pitää hyvin harva, kuitenkin eniten ne, jotka matkustavat ystävien 

ja/tai sukulaisten kanssa.    

 
Taulukko 45. Mieluisin matkustusajankohta maaseudulle 

  Mieluisin maaseudulle matkustusvuodenaika 

Matkaseura Kesä Syksy Talvi Kevät 

Puoliso/elämänkumppani 605 82 24 16 

  83,2% 11,3% 3,3% 2,2% 

Perhe, jossa alle 12-vuotiaita lapsia 306 15 13 4 

  90,5% 4,4% 3,8% 1,2% 

Perhe, jossa monen ikäisiä lapsia 293 19 13 5 

  88,8% 5,8% 3,9% 1,5% 

Ystävät ja/tai muut sukulaiset 227 34 10 10 

  80,8% 12,1% 3,6% 3,6% 

Puoliso sekä ystävät/muut sukulaiset 101 13 5 2 

  83,5% 10,7% 4,1% 1,7 % 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Matkaseuralla on jonkin verran vaikutusta siihen kuinka paljon matkailijat olisivat valmiita käyttämään 

rahaa yhden vuorokauden kuluihin mukaan lukien majoitus seuraavalla maaseutumatkallaan (Taulukko 

46). Kaikkein pienimmän rahasumman yhden henkilön kuluista vuorokautta kohden olisivat valmiita 

maksamaan etenkin perheet, ja näistä etenkin perheet, joissa on alle 12-vuotiaita lapsia (35 %). Ystävien 

ja/tai sukulaisten kanssa matkustavissa on eniten niitä, jotka olisivat valmiita maksamaan 50 – 99 € 
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vuorokauden kuluista. Perheiden kanssa matkustavista löytyy vähiten niitä, jotka maksaisivat 

vuoronkauden kuluista vähintään 100 € henkilöä kohden, puolison tai elämänkumppanin kanssa 

matkustavista heitä taas löytyy eniten.  

  

Taulukko 46.  Summa, jonka matkailijat olisivat valmiita käyttämään henkilöä kohden maaseutulomansa aikana 

yhden vuorokauden sisällä, mukaan lukien majoitus 

  Matkaseura 
Rahamäärä 
 

Puoliso/ 
elämänkumppani 

Perhe, alle 12 v 
lapsia 

Perhe, monen 
ikäisiä lapsia 

Ystävät ja muut 
sukulaiset 

Puoliso ja ystävät 
ja/tai sukulaiset 

0-49 € 208 119 103 69 34 
  28,5% 35,1% 31,2% 24,8% 27,9% 
50-99€ 367 163 178 155 64 
  50,3% 48,1% 53,9% 55,8% 52,5% 
Väh. 100 € 154 57 49 54 24 
  21,1% 16,8% 14,8% 19,4% 19,7% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavissa on eniten matkailijoita, jotka pitävät yhtä tai kahta 

yötä sopivana kestona maaseutulomalleen ja vähiten niitä, joiden mielestä 3 – 5 yötä on sopiva aika 

(Taulukko 47). Puolison ja ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavissa on vähiten matkailijoita, 

jotka pitävät kahta tai vähintään 6 yötä sopivana kestona maaseutulomalleen ja eniten niitä, joiden 

mielestä 3 – 5 yötä on hyvä aika maaseutuloman kestolle. Vähintään kuusi yötä viipyisivät vastaajista 

mieluiten ne, jotka matkustavat perheen, jossa on monen ikäisiä lapsia, kanssa.    

 

Taulukko 47.  Sopiva kesto maaseutulomalle 

  Matkaseura 
 Sopiva kesto 
 

Puoliso/ 
elämänkumppani 

Perhe, alle 12 v 
lapsia 

Perhe, monen 
ikäisiä lapsia 

Ystävät ja muut 
sukulaiset 

Puoliso ja ystävät 
ja/tai sukulaiset 

1 yö 22 5 5 2 3 

3,0% 1,5% 1,5% ,7% 2,5% 

2 yötä 187 82 66 62 20 

25,7% 24,3% 20,0% 22,3% 16,4% 

3-5 yötä 386 187 185 162 81 

53,1% 55,3% 56,1% 58,3% 66,4% 

Vähintään 6 
yötä 

132 64 74 52 18 

18,1% 18,9% 22,4% 18,7% 14,7% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Puolison tai elämänkumppanin (64 %) ja puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai sukulaisten 

(62 %) kanssa matkustavissa on eniten sellaisia, jotka haluavat matkustaa mieluummin uuteen 

matkakohteeseen kuin entuudestaan tuttuun (Liite 3). Näissä ryhmissä on myös vähiten matkailijoita, 

jotka eivät haluaisi tutustua uuteen kohteeseen vaan matkustaisivat mieluiten tuttuun matkakohteeseen. 

Noin kymmenesosa taas ei haluaisi matkustaa uuteen ennalta tuntemattomaan kohteeseen. Jokaisessa 

ryhmässä yli puolet vastaajista haluaisi mieluummin matkustaa ennalta tuntemattomaan paikkaan. Erot 

ryhmien välillä eivät kuitenkaan ole merkittäviä.   
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Kiertomatkan omalla autolla tai moottoripyörällä tahtoisi tehdä mieluiten ne, jotka matkustavat puolison 

tai elämänkumppanin kanssa tai puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai tuttavien seurassa ja 

vähiten kiertomatkan tekemisen kannalla ovat perheet, joissa on monen ikäisiä lapsia (Taulukko 48). 

Yhdessä paikassa lomansa haluaisi viettää mieluiten perheet, joissa on monen ikäisiä lapsia. Myös 

perheet, joissa on alle 12-vuotiaita lapsia sekä ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavista suuri osa 

tahtoisi viettää lomansa yhdessä paikassa kiertomatkan sijaan.  

 

Mieluisimman majoitusvaihtoehdon valinnassa matkaseuralla ei ole paljoa vaikutusta (Liite 3). Mökkiä 

kaikkein eniten houkuttelevimpana vaihtoehtona pitävät puolison tai elämänkumppanin ja ystävien ja/tai 

sukulaisten kanssa matkustavat vastaajat (74 %), heistä myös muihin verrattuna suurempi osa yöpyisi 

sukulaisten luona.   

 

Taulukko 48. Mieluisin lomamatkan muoto  

  Matkaseura 
Mieluisa lomamatka Puoliso/ 

elämänkumppani 
Perhe, alle 12 v 
lapsia 

Perhe, monen 
ikäisiä lapsia 

Ystävät ja/tai 
muut 
sukulaiset 

Puoliso ja 
ystävät ja/tai 
sukulaiset 

Kiertomatka omalla 
autolla/moottoripyörällä 

327 127 101 97 52 

45,2% 37,6% 30,6% 34,9% 42,6% 

Kohdelomassa yhdessä 
majoituskohteessa 

374 209 221 167 68 

51,7% 61,8% 67,0% 60,1% 55,7% 

Muu vaihtoehto 23 2 8 14 2 

3,2% ,6% 2,4% 5,0% 1,6% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Laskettelua on vähiten kiinnostuneita harrastamaan maaseutulomamatkansa aikana puolison tai 

elämänkumppanin kanssa matkustavat ja kaikkein eniten ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat 

(Taulukko 49). Eroja matkaseuran mukaan jaoteltujen ryhmien välillä on myös halukkuudessa 

moottorikelkkailla: erityisesti puolison sekä ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat sekä ystävien 

ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat haluaisivat harrastaa maaseutulomallaan moottorikelkkailua. 

Uimisesta taas on vähiten kiinnostuneita puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavat ja eniten 

perheet sekä puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat 

vastaajat. Perheet ovat myös muita enemmän kiinnostuneita soutamisesta sekä kalastuksesta. Kävelyä 

tai patikointia puolestaan harrastaisi puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai sukulaisten 

kanssa matkustavat vastaajat. Perheet, joissa on alle 12-vuotiaita lapsia, ovat muita kiinnostuneempia 

eläinten katselusta ja vähiten pyöräilystä.   
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Taulukko 49.  Aktiviteetit, joita vastaajat harrastaisivat lomansa aikana 

  Matkaseura 
Aktivittetti  Puoliso/ 

elämänkumppani 
Perhe (alle 12 
lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso sekä ystävät 
ja/tai sukulaiset 

Laskettelu 87 54 53 58 20 

  11,8% 15,9% 15,7% 20,6% 16,4% 

Hiihto 178 75 86 60 31 

  24,1% 22,1% 25,4% 21,4% 25,4% 

Retkiluistelu 56 27 27 25 11 

  7,6% 8,0% 8,0% 8,9% 9,0% 

Moottorikelkkailu 93 49 47 46 27 

  12,6% 14,5% 13,9% 16,4% 22,1% 

Uiminen 492 273 275 213 98 

  66,7% 80,5% 81,4% 75,8% 80,3% 

Melonta 196 90 83 83 33 

  26,6% 26,5% 24,6% 29,5% 27,0% 

Soutaminen 358 190 208 146 59 

  48,5% 56,0% 61,5% 52,0% 48,4% 

Kalastus 337 173 191 111 52 

  45,7% 51,0% 56,5% 39,5% 42,6% 

Marjojen ja sienten 
keräys 

262 98 118 104 44 

  35,5% 28,9% 34,9% 37,0% 36,1% 

Kävely/patikointi 528 237 231 197 97 

  71,5% 69,9% 68,3% 70,1% 79,5% 

Golf 20 20 18 13 7 

  2,7% 5,9% 5,3% 4,6% 5,7% 

Eläinten tarkkailu 
(esim. karhujen 
katselua) 

272 141 112 103 40 
36,9% 41,6% 33,1% 36,7% 32,8% 

Pyöräily 266 110 139 112 52 
  36,0% 32,4% 41,1% 39,9% 42,6% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat vastaajat ovat muihin 

ryhmiin verrattuna vähemmän aikeissa käyttää majoituskohteen ruokapalveluita päivittäin 

maaseutulomansa aikana (Taulukko 50). Heidän joukossaan on kuitenkin eniten niitä, jotka käyttäisivät 

ruokapalveluja muutaman kerran maaseutulomansa aikana. Perheen kanssa matkustavissa on muihin 

ryhmiin verrattuna enemmän niitä, jotka käyttäisivät ruokailupalveluita päivittäin ja vähemmän niitä, 

jotka käyttäisivät niitä muutaman kerran matkan aikana. Erot matkaseuran mukaan jaettujen ryhmien 

välillä eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkittäviä.  
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Taulukko 50.  Kuinka usein vastaajat käyttäisivät matkailukohteen ruokapalveluita lomansa aikana 

  Matkaseura 
Ruokapalvelut Puoliso/ 

elämänkumppani 
Perhe (alle12 
v lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisiä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso sekä 
ystävät/muut sukulaiset 

Päivittäin 206 103 102 72 28 
  28,4% 30,8% 30,8% 26,0% 23,0% 

Muutaman 
kerran 

450 193 190 172 82 
62,1% 57,8% 57,4% 62,1% 67,2% 

En käyttäisi 69 38 39 33 12 
  9,5% 11,4% 11,8% 11,9% 9,8% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Vastaajista perheet, joissa on alle 12-vuotiaita lapsia (25 %), ovat muita vähemmän kiinnostuneita 

matkustamaan Lappiin sekä Etelä-Savoon maaseutulomallaan (Liite 3). Ahvenenmaalle ryhmistä 

mieluiten matkustaisivat perheet, joissa on monen ikäisiä lapsia, sekä puolison tai elämänkumppanin 

kanssa matkustavat. Lappiin matkustamisesta muita enemmän ovat kiinnostuneet ne, jotka matkustavat 

puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai sukulaisten kanssa (44 %). Myös Satakunnan 

kohdalla erot ovat matkaseuran mukaisten ryhmien välillä merkittävät: Puolison tai elämänkumppanin 

kanssa matkustavat ovat vähiten kiinnostuneita matkustamaan Satakuntaan (3 %) ja perheet, joissa on 

monen ikäisiä lapsia (7 %) sekä ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkailijat (9 %) puolestaan eniten, 

sama pätee Uudenmaan kohdalla.    

 

Matkaseuralla on suuresti vaikutusta siihen, monenko hengen mökeissä matkailijat viipyisivät 

maaseutulomallaan mieluiten (Taulukko 51). Puolison kanssa matkustavista puolet valitsisi mieluiten 

kahden hengen mökin ja lapsiperheistä taas hyvin harva: perheistä, joissa on alle 12-vuotiaita lapsia, 

ainoastaan 6,6 % ja perheistä, joissa on monen ikäisiä lapsia, vielä harvempi (2,7 %). Neljän hengen 

mökin valitsisivat erityisesti perheet, mutta myös puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai 

sukulaisten kanssa matkustavat vastaajat. Vähintään kuuden hengen mökkejä muita ryhmiä mieluummin 

valitsisivat perheet ja vähiten taas puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavat.  

  



      

38 
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 

K u n i n k a a n k a r t a n o n k a t u  7 ,  P L  8 6 , 5 7 1 0 1  Sa v o n l i n n a  
(015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot  

 

 
Taulukko 51.  Mieluisin mökkikoko maaseutulomalla  

  Matkaseura 
Mieluisin mökkikoko 
 

Puoliso/ 
elämänkumppani 

Perhe (alle 12 
lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut 
sukulaiset 

Puoliso sekä 
ystävät ja/tai 
sukulaiset 

Kahden hengen 
mökissä 

361 22 9 69 23 

  49,6% 6,6% 2,7% 24,6% 19,0% 

Neljän hengen mökissä 266 212 192 111 68 

  36,5% 63,3% 58,0% 39,6% 56,2% 

Vähintään kuuden 
hengen mökissä 

57 92 115 63 24 

  7,8% 27,5% 34,8% 22,5% 19,9% 

En majoittuisi mökissä 17 3 4 8 2 

  2,3% ,9% 1,2% 2,9% 1,7% 

En osaa sanoa 27 6 11 29 4 

  3,7% 1,8% 3,3% 10,4% 3,3% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Matala ranta on erityisen tärkeä perheen kanssa matkustaville ja etenkin perheille, joissa on alle 12-

vuotiaita lapsia (Taulukko 52). Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustaville matala ranta on 

vähemmän tärkeä tekijä valitessa majoitusta maaseutulomalle. Omaa suihkua arvostavat muita 

matkailijoita enemmän ne, jotka matkustavat puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai 

sukulaisten kanssa. Vedellä toimiva wc on vähiten tärkeä tekijä niille, jotka matkustavat ystävien ja/tai 

sukulaisten kanssa. Puolison tai elämänkumppanin ja perheen, jossa on alle 12-vuotiaita lapsia kanssa 

matkustavat pitävät muita vähemmän tärkeänä sitä, että majoituskohteeseen voi tuoda lemmikkieläimen 

ja enemmän vastavuoroisesti sitä, ettei majoituskohteeseen saa tuoda lemmikkejä. Perheet, joissa on 

monen ikäisiä lapsia, pitävät muita tärkeämpänä sitä, että majoituskohteessa on hyvät 

kalastusmahdollisuudet. Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat vastaajat pitävät omaa saunaa 

muihin ryhmiin verrattuna vähemmän tärkeänä tekijänä ja puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien 

ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat taas arvostavat tätä eniten. Ilmainen internet-yhteys ei ole 

perheelle, jossa on alle 12-vuotiaita lapsia, niin tärkeä tekijä majoituskohdetta valitessa kuin se on 

muille matkailijoille.   
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Taulukko 52. Vastaajien tärkeinä pitämät tekijät valitessa majoitusta maaseutulomalle 

  Matkaseura 
Tärkeät tekijät majoitusta 
valitessa 

Puoliso/ 
elämänku
mppani 

Perhe (alle 
12 lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisä lapsia) 

Ystävät ja/tai muut 
sukulaiset 

Puoliso sekä 
ystävät ja/tai 
sukulaiset 

Matala ranta 192 246 170 61 36 

  26,0% 72,6% 50,3% 21,7% 29,5% 

Oma suihku 466 226 227 180 91 

  63,1% 66,7% 67,2% 64,1% 74,6% 

Vedellä toimiva wc 425 200 200 137 70 

  57,6% 59,0% 59,2% 48,8% 57,4% 

Lemmikkieläimet sallittu 180 70 105 74 34 

  24,4% 20,6% 31,1% 26,3% 27,9% 

Lemmikkieläimet kielletty 45 25 11 8 10 

  6,1% 7,4% 3,3% 2,8% 8,2% 

Lähistöllä hoidettuja latuja 96 30 53 35 16 

  13,0% 8,8% 15,7% 12,5% 13,1% 

Sijainti saaressa 43 13 12 13 4 

  5,8% 3,8% 3,6% 4,6% 3,3% 

Hyvät 
kalastusmahdollisuudet 

165 79 104 53 24 

  22,4% 23,3% 30,8% 18,9% 19,7% 

Oma sauna 494 242 246 180 95 

  66,9% 71,4% 72,8% 64,1% 77,9% 

Ilmainen internet-yhteys 114 27 43 40 18 

  15,4% 8,0% 12,7% 14,2% 14,8% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustaville on vähiten väliä sillä, kuinka pitkä matka heidän 

mökistään on naapurimökkiin (Taulukko 53). Puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai 

sukulaisten kanssa matkustaville sillä on eniten väliä. Puolison tai elämänkumppanin ja ystävien ja/tai 

sukulaisten kanssa matkustavista huomattavasti useammalle vähintään 50 metriä on sopiva matka 

naapurimökkiin kuin muille matkailijoille, tässä ryhmässä on myös eniten niitä, joiden mielestä matkan 

naapurimökkiin on oltava vähintään 100 metriä. Puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavien 

sekä perheiden joukossa on ystävien ja sukulaisten kanssa matkustaviin verrattuna enemmän niitä, 

joiden mielestä vähintään 250 metriä naapurimökkiin on sopiva etäisyys.   Erot ryhmien välillä eivät 

kuitenkaan ole suuria. 
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Taulukko 53. Vähimmäisetäisyys mökkinaapuriin vastaajien mielestä 

  Matkaseura 
Vähimmäisetäisyys 
mökkinaapuriin 

Puoliso/ 
elämänkumppani 

Perhe (alle 
12 lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisiä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso sekä ystävät 
ja/tai sukulaiset 

Ei vastausta 22 5 9 7 2 

  3,0% 1,5% 2,7% 2,5% 1,6% 

Ei väliä 141 64 62 77 18 

  19,1% 18,9% 18,3% 27,4% 14,8% 

Vähintään 50m 143 73 74 51 31 

  19,4% 21,5% 21,9% 18,1% 25,4% 

Vähintään 100m 238 117 104 83 48 

  32,2% 34,5% 30,8% 29,5% 39,3% 

Vähintään 250m 131 59 64 39 16 

  17,8% 17,4% 18,9% 13,9% 13,1% 

Vähintään 500m 63 21 25 24 7 

  8,5% 6,2% 7,4% 8,5% 5,7% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Perheiden kanssa matkustavissa on vähiten niitä, jotka maksaisivat yhden henkilön majoituksestaan yötä 

kohden alle 50 €, ystävien ja/tai sukulaisten seurassa matkustavissa heitä taas on eniten (Taulukko 54). 

Puolison tai elämänkumppanin, ja ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavien joukossa on eniten 

niitä, jotka olisivat valmiita maksamaan 50 – 99 € yhden yön majoituksestaan henkilöä kohden. Perheet 

ovat muita matkailijoita valmiimpia maksamaan yhden henkilön majoituksesta yötä kohden vähintään 

100 €. 

 
Taulukko 54. Kuinka paljon vastaajat olisivat valmiita maksamaan maaseutumajoituksesta yhtä yötä kohden 

  Matkaseura 
Hinta/hlö/yö Puoliso/ 

elämänkumppani 
Perhe (alle 
12 lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisiä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso sekä ystävät 
ja/tai sukulaiset 

Ei vastausta 39 8 14 6 5 

  5,3% 2,4% 4,1% 2,1% 4,1% 

Alle 50 € 203 59 59 87 30 

  27,5% 17,4% 17,5% 31,0% 24,6% 

50 – 99 € 395 208 194 148 74 

  53,5% 61,4% 57,4% 52,7% 60,7% 

Vähintään 100 € 79 56 53 28 12 

  10,7% 16,6% 15,7% 10% 9,8% 

En osaa sanoa 22 8 18 12 1 

  3,0% 2,4% 5,3% 4,3% ,8% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat ovat muita 

halukkaampia maksamaan terveyskylpylöissä käymisestä, perinteisistä terveydenhoitopalveluista, 

vaihtoehtoisista hoitopalveluista sekä hierontapalveluista majoituspaikassaan (Taulukko 55). Ystävien 

ja/tai sukulaisten kanssa matkustavissa taas on eniten niitä, jotka maksaisivat fysikaalisiin tutkimuksiin 

tai kuntotesteihin osallistumisesta. Erilaiset liikunnalliset aktiviteetit kiinnostavat vähiten puolison tai 
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elämänkumppanin kanssa matkustavia. Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat ovat vähiten 

kiinnostuneita vaihtoehtoisiin hoitopalveluihin osallistumisesta.   

 
Taulukko 55.  Terveydenhoitopalvelut, joista vastaajat olisivat halukkaita maksamaan maaseutulomallaan 

  Matkaseura 
 Palvelut Puoliso/ 

elämänkump
pani 

Perhe (alle 
12 lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisiä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso sekä 
ystävät ja/tai 
sukulaiset 

Osallistuminen fitness- 
ja hyvinvointi -
seminaareihin 

37 14 20 17 7 

5,0% 4,1% 5,9% 6,0% 5,7% 

Fysikaalinen 
tutkimus/kuntotesti 

71 37 36 41 14 

9,6% 10,9% 10,7% 14,6% 11,5% 

Terveyskylpylöissä 
käyminen 
(rentoutuminen, 
erikoissaunat, jooga, 
hoidot jne.) 

313 154 152 117 66 

42,4% 45,4% 45,0% 41,6% 54,1% 

Perinteiset 
terveydenhoitopalvelut 
(esim. kasvo- tai 
jalkahoito) 

244 105 104 88 57 

33,1% 31,0% 30,8% 31,3% 46,7% 

Vaihtoehtoiset 
hoitopalvelut (esim. 
reiki ja shiatsu) 

138 71 63 47 28 

18,7% 20,9% 18,6% 16,7% 23,0% 

Erilaiset liikunnalliset 
aktiviteetit 

299 165 164 146 60 

40,5% 48,7% 48,5% 52,0% 49,2% 

Hierontapalveluita 
majoituspaikassanne 

280 105 121 95 53 

37,9% 31,0% 35,8% 33,8% 43,4% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavissa on kaikkien eniten niitä, jotka luokittelisivat itsensä 

sosiaalisiksi matkustajiksi, perheissä taas vähiten (Taulukko 56). Perhematkailijoiksi itsensä luokitteli 

91 % perheen, jossa on alle 12-vuotiaita lapsia, kanssa matkustavista ja 75 % perheen, jossa on monen 

ikäisiä lapsia, kanssa matkustavista vastaajista. Kaikkein vähiten perhematkailijoiksi itseään 

luokitelleita oli ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavien ryhmässä. Hyvinvointimatkailijoita taas 

on eniten puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavien ryhmässä ja vähiten perheiden joukossa. 

Etenkin perheen, jossa lapset ovat alle 12-vuotiaita, kanssa matkustavien ryhmässä 

hyvinvointimatkailijaksi itsensä luokitteli melko harvat. Perheen kanssa matkustavien ryhmissä on myös 

vähiten kotiseutumatkailijaksi itsensä luokittelevia. Vastaajat pystyivät valitsemaan useamman kuin 

yhden vaihtoehdon kuvaamaan heitä maaseutumatkailijoina.  

  



      

42 
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 

K u n i n k a a n k a r t a n o n k a t u  7 ,  P L  8 6 , 5 7 1 0 1  Sa v o n l i n n a  
(015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot  

 

 

Taulukko 56. Matkailijatyyppi, joksi vastaajat itsensä tunnistivat 

         matkaseura 
  Puoliso/ 

elämänkump
pani 

Perhe (alle 
12 lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisiä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso sekä ystävät 
ja/tai sukulaiset 

Sosiaalinen matkailija 113 17 22 93 25 

  15,3% 5,0% 6,5% 33,1% 20,5% 

Perhematkailija 185 310 255 34 43 

  25,1% 91,4% 75,4% 12,1% 35,2% 

Hyvinvointimatkailija 439 42 85 148 65 

  59,5% 12,4% 25,1% 52,7% 53,3% 

Kotiseutumatkailija 74 17 19 28 14 

  10,0% 5,0% 5,6% 10,0% 11,5% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Matkaseuralla ei ole suuresti vaikutusta loman suunnittelussa käytettäviin tietolähteisiin (Taulukko 57). 

Ainoastaan ystävien ja/tai muiden sukulaisten kanssa matkustavat käyttävät muita enemmän televisiota 

tietolähteenään maaseutulomaa suunnitellessaan. Puolison tai elämänkumppanin ja ystävien ja/tai 

tuttavien kanssa matkustavat käyttävät tietolähteenään muita enemmän ystäviään, sukulaisiaan tai 

tuttaviaan (59 %) ja perheen, jossa on monen ikäisiä lapsia, kanssa matkustavat taas vähiten (32 %).  

Muuten erot ryhmien välillä eivät ole merkittäviä. 

   

Taulukko 57. Matkaa suunniteltaessa käytettävät tietolähteet  

  Matkaseura 

Tietolähteet lomaa 
suunnitellessa Puoliso 

Perhe, lapset 
alle 12v 

Perhe, 
monenikäisiä 
lapsia 

Ystävät tai 
muut 
sukulaiset 

Puoliso ja 
ystävät tai 
sukulaiset 

Internet 673 313 303 257 117 

  91,2% 92,3% 89,6% 91,5% 95,9% 

Sanomalehdet 140 67 75 60 25 

  19,0% 19,8% 22,2% 21,4% 20,5% 

Aikakausilehdet 166 75 70 55 26 

  22,5% 22,1% 20,7% 19,6% 21,3% 

Televisio 42 16 17 32 8 

  5,7% 4,7% 5,0% 11,4% 6,6% 

Radio 16 11 11 10 4 

  2,2% 3,2% 3,3% 3,6% 3,3% 

Esitteet 351 158 173 128 59 

  47,6% 46,6% 51,2% 45,6% 48,4% 

Matkaopaskirjat 135 56 68 56 28 

  18,3% 16,5% 20,1% 19,9% 23,0% 

Ystävät/sukulaiset/tuttavat 247 149 109 135 72 

  33,5% 44,0% 32,2% 48,0% 59,0% 

Messut 74 31 38 34 17 

  10,0% 9,1% 11,2% 12,1% 13,9% 

Matkatoimisto 85 35 48 39 17 
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  11,5% 10,3% 14,2% 13,9% 13,9% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Vastaajista etenkin perheen, joissa on monen ikäisiä lapsia, kanssa matkustavissa on muita ryhmiä 

enemmän niitä, jotka käyttävät alle viisi tuntia viikossa internetiä (Taulukko 58). Ystävien ja/tai 

sukulaisten kanssa matkustavien joukossa taas on eniten niitä, jotka käyttävät internetiä 21 – 30 tuntia 

(17 %). He käyttävät eniten internetiä viikon aikana verrattuna muihin ryhmiin. Myös puolison tai 

elämänkumppanin ja ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat käyttävät hieman muita ryhmiä 

enemmän internetiä viikon aikana.    

 
Taulukko 58. Vastaajien internetin käyttö viikon aikana 

  Matkaseura 
Internetin käyttö 
viikon aikana 

Puoliso/ 
elämänkumppani 

Perhe (alle 12 
lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso sekä 
ystävät ja/tai 
sukulaiset 

Vähemmän kuin 
viisi tuntia 

118 
16,4% 

44 
13,1% 

66 
20,4% 

36 
12,9% 

19 
15,6% 

5 -10 tuntia 235 114 111 77 39 

  32,6% 33,9% 34,3% 27,6% 32,0% 

11 - 20 tuntia 170 82 87 67 29 

  23,6% 24,4% 26,9% 24,0% 23,8% 

21 - 30 tuntia 90 39 24 47 15 

  12,5% 11,6% 7,4% 16,8% 12,3% 

Yli 30 tuntia 107 57 36 52 20 

  14,9% 17,0% 11,1% 18,6% 16,4% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Facebookia käyttävät kaikkein vähiten perheen, jossa on monen ikäisiä lapsia, kanssa matkustavat sekä 

puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavat (Taulukko 59). Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa 

matkustavien joukossa on eniten niitä, jotka käyttävät Twitteriä. Perheen, jossa on monen ikäisiä lapsia, 

sekä puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavat käyttävät muita vähemmän YouTubea. 

MySpacea eniten käyttävät ne, jotka matkustavat ystävien ja/tai sukulaisten kanssa ja vähiten perheet, 

joissa on monen ikäisiä lapsia. Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavissa on myös eniten niitä, 

jotka käyttävät Flicria. Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa sekä puolison tai elämänkumppanin sekä 

ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavissa on reilusti enemmän niitä, jotka käyttävät Wikipediaa ja 

muita wikejä. Blogeja vähiten käyttävät puolison tai elämänkumppanin tai perheen, jossa on monen 

ikäisiä lapsia, kanssa matkustavat.  
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Taulukko 59. Sosiaalisen median käyttö 

  Matkaseura 
 Sosiaalinen 
media 

Puoliso/eläm
änkumppani 

Perhe (alle 12 
lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso sekä 
ystävät ja/tai 

sukulaiset 
Facebook 430 226 178 191 82 
  58,3% 66,7% 52,7% 68,0% 67,2% 
Twitter 17 10 7 19 0 
  2,3% 2,9% 2,1% 6,8% 0% 
Linkedln 25 17 7 8 4 
  3,4% 5,0% 2,1% 2,8% 3,3% 
YouTube 326 166 132 176 72 
  44,2% 49,0% 39,1% 62,6% 59,0% 
TripAdvisor 25 13 10 9 2 
  3,4% 3,8% 3,0% 3,2% 1,6% 
Irc-Galleria 19 10 9 14 3 
  2,6% 2,9% 2,7% 5,0% 2,5% 
MySpace 10 5 2 11 3 
  1,4% 1,5% ,6% 3,9% 2,5% 
Flickr 7 8 2 10 3 
  ,9% 2,4% ,6% 3,6% 2,5% 
Google Maps 288 148 135 117 56 
  39,0% 43,7% 39,9% 41,6% 45,9% 

Suomi24 187 83 92 92 33 

  25,3% 24,5% 27,2% 32,7% 27,0% 
Wikipedia tai 
muut wikit 

233 97 88 125 54 
31,6% 28,6% 26,0% 44,5% 44,3% 

Blogit 110 58 51 61 22 
  14,9% 17,1% 15,1% 21,7% 18,0% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Internet-kanavien käyttö ei suuresti eroa eri matkaseurassa matkustavien ryhmien välillä (Liite 3). 

Perheet käyttävät muita hieman enemmän matkailupalveluiden välittäjän internet-sivuja, kuten 

esimerkiksi Lomarengas.fi - sivustoa, mutta ero muihin ryhmiin ei ole merkittävä. Perheet, joissa on 

monen ikäisiä lapsia, eivät käytä keskustelupalstoja ja blogeja (10 %) eivätkä sosiaalista mediaa (kuten 

Facebook) (10 %) tiedonhankintaan yhtä paljoa kuin muut ryhmät. Muista ryhmistä etenkin ystävien 

ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat käyttävät muita enemmän keskustelupalstoja ja blogeja (24 %) 

sekä sosiaalista mediaa kuten esimerkiksi Facebookia (17 %).  

 

Puolison tai elämänkumppanin ja ystävien/sukulaisten kanssa matkustaneissa on eniten niitä, jotka ovat 

ostaneet majoituspalveluita internetin kautta viimeisen vuoden aikana (Taulukko 60). Ystävien ja/tai 

sukulaisten kanssa matkustavissa taas on vähiten majoituspalveluita ostaneita. Lentolippuja ovat vähiten 

ostaneet perheen kanssa matkustavat ja eniten taas puolison tai elämänkumppanin ja ystävien ja/tai 

sukulaisten kanssa matkustavat. Vähiten pakettimatkoja ovat ostaneet ne, jotka matkustavat ystävien 

ja/tai sukulaisten kanssa ja eniten puolestaan perheet. Matkakohteen pääsylippuja eniten internetin 

kautta ostaneita on ystävien ja/tai sukulaisten sekä puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai 
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sukulaisten kanssa matkustaneiden ryhmässä. Vähiten matkakohteen pääsylippuja internetistä ovat 

ostaneet puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustaneet. Muiden palveluiden ostamisessa ei ole 

merkittäviä eroja eri matkaseurassa matkustavien ryhmien välillä.  

 

Taulukko 60. Palvelut, joita matkailijat ovat ostaneet internetistä viimeisen vuoden aikana 

  Matkaseura 
Internetistä ostetut 
palvellut 

Puoliso/ 
elämänkumppani 

Perhe (alle 12 
lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisiä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso sekä 
ystävät ja/tai 

sukulaiset 

Majoituspalveluita 362 183 172 130 74 

  49,1% 54,0% 50,9% 46,3% 60,7% 

Lentolippuja 281 104 110 110 59 

  38,1% 30,7% 32,5% 39,1% 48,4% 

Pakettimatkan 142 72 73 42 23 

  19,2% 21,2% 21,6% 14,9% 18,9% 

Autovuokrauksen 43 25 18 16 5 

  5,8% 7,4% 5,3% 5,7% 4,1% 

Matkakohteen 
pääsylipun 

93 57 60 56 24 

12,6% 16,8% 17,8% 19,9% 19,7% 

Ohjelmapalvelu 
(esim. Husky-safari) 

29 13 8 12 4 

3,9% 3,8% 2,4% 4,3% 3,3% 

Ei mitään ylläolevista 

213 100 99 98 26 

28,9% 29,5% 29,3% 34,9% 21,3% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai sukulaisen kanssa matkustavien ryhmässä on vähiten 

niitä, jotka kirjoittavat arvosteluja internetiin ostamistaan tuotteista ja palveluista vähintään kerran 

kuukaudessa (Taulukko 61). Myös perheen, jossa on monen ikäisiä lapsia, kanssa matkustavissa on 

vähän niitä, jotka kirjoittavat arvosteluja vähintään kerran kuukaudessa. Puolison tai elämänkumppanin 

sekä ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavissa on eniten niitä, jotka kirjoittavat arvosteluja 

internetiin harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Suurin osa ei kirjoita arvosteluja internetiin 

ostamistaan palveluista ja tuotteista lainkaan, vähiten kuitenkin perheet, joissa on monen ikäisiä lapsia.    

 

Taulukko 61. Arvostelujen kirjoittaminen ostetuista tuotteista ja palveluista internetiin 

  Matkaseura 
Arvostelujen 
kirjoittaminen 
internetiin 

Puoliso/elämän
kumppani 

Perhe (alle 12 
lapsia) 

Perhe (monen 
ikäisä lapsia) 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso sekä ystävät 
ja/tai sukulaiset 

Kerran kuukaudessa 
  

46 23 12 20 4 

6,3% 6,9% 3,6% 7,2% 3,3% 
Harvemmin kuin 
kerran kuukaudessa 

144 70 61 65 38 

20,0% 20,8% 18,3% 23,3% 31,9% 
En kirjoita 
arvosteluja 
internetiin 

530 243 260 194 77 

73,6% 72,3% 78,1% 69,5% 64,7% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 
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Matkaseuralla on vaikutusta siihen, mitä matkailijat pitävät mieluisimpana matkakohteena (Taulukko 

62). Perheiden kanssa matkustavien keskuudessa on vähiten niitä, jotka haluavat matkustaa kaupunkiin 

ja ystävien ja/tai sukulaisten seurassa matkustavissa taas eniten. Kaikkein vähiten aurinkorannalle 

haluaisivat matkustaa puolison tai elämänkumppanin kanssa sekä ystävien ja/tai sukulaisten kanssa 

matkustavat vastaajat. Puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavissa on eniten niitä, jotka pitävät 

mieluisimpana vaihtoehtona vuoristoa. Maaseutua mieluisimpana vaihtoehtona taas pitävät perheet, 

joissa on monen ikäisiä lapsia, ja vähiten tämä vaihtoehto kiinnostaa ystävien ja sukulaisten kanssa 

matkustavia.  

 
Taulukko 62. Vastaajien mielestä mieluisin matkakohde 

  Matkaseura 
 Mieluisin matkakohde Puoliso/ 

elämänkumppani 
Perhe, alle 
12 lapsia 

Perhe, 
monenikäisiä 
lapsia 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso ja 
ystävät tai muut 
sukulaiset 

Kaupunkiin 154 51 36 76 25 
  20,9% 15,0% 10,7% 27,0% 20,5% 
Aurinkorannalle 202 116 109 76 44 
  27,4% 34,2% 32,2% 27,0% 36,1% 
Vuoristoon 80 26 17 24 6 
  10,8% 7,7% 5,0% 8,5% 4,9% 
Maaseudulle 245 115 144 74 35 
  33,2% 33,9% 42,6% 26,3% 28,7% 
Autenttiseen 
kehitysmaakohteeseen 

5 4 6 6 0 
,7% 1,2% 1,8% 2,1% ,0% 

En osaa sanoa 52 27 25 25 12 
 7,0% 8,0% 7,4% 8,9% 9,8% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 

Perheet ovat vähiten kiinnostuneita osallistumaan yöelämään, myös puolison tai elämänkumppanin 

kanssa matkustavissa on hyvin vähän niitä, jotka pitävät yöelämään osallistumista tärkeänä tekijänä 

lomakohdetta valitessaan (Taulukko 63). Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustaville sekä puolison 

tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustaville yöelämään osallistumisen 

mahdollisuus on muita ryhmiä tärkeämpää. Myös hemmottelu ja mukavuus ovat heille tärkeämpää 

verrattuna muihin ryhmiin. Yhteistä ajanviettoa elämänkumppanin kanssa arvostavat eniten puolison tai 

elämänkumppanin kanssa matkustavat sekä puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai 

sukulaisten kanssa matkustavat ja vähiten puolestaan ne, jotka matkustavat ystävien ja/tai sukulaisten 

kanssa.  Yhteistä ajanviettoa perheen kanssa tärkeänä pitävät erityisesti perheet ja kaikkein vähiten 

puolison tai elämänkumppanin kanssa matkustavat. Luonnosta ja maisemista nauttimista vähiten pitävät 

tärkeänä tekijänä puolison tai elämänkumppanin sekä ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavat. 

Perheet pitävät muihin ryhmiin verrattuna vähemmän tärkeänä tekijänä nähtävyyksiä ja kulttuuria 

lomakohdetta valitessaan. Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavissa on muihin verrattuna 

enemmän niitä, jotka pitävät mahdollisuutta tehdä spontaaneja valintoja tärkeänä tekijänä valitessa 

lomakohdetta.  
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Taulukko 63. Vastaajien mielestä tärkeimpiä tekijöitä valitessa lomakohdetta 

  Matkaseura 
 Lomakohdetta valitessa 
tärkeitä tekijöitä 

Puoliso/elämä
nkumppani 

Perhe, alle 
12 lapsia 

Perhe, 
monenikäisiä 
lapsia 

Ystävät ja/tai 
muut sukulaiset 

Puoliso ja ystävät 
tai muut 
sukulaiset 

Yöelämään 
osallistuminen 

41 7 4 56 14 

5,6% 2,1% 1,2% 19,9% 11,5% 

Hemmottelu ja 
mukavuus 

238 105 94 103 50 
32,2% 31,0% 27,8% 36,7% 41,0% 

Yhteinen ajanvietto 
elämänkumppanin 
kanssa 

505 65 53 29 68 

68,4% 19,2% 15,7% 10,3% 55,7% 

Yhteinen ajanvietto 
perheen kanssa 

64 292 258 38 29 

8,7% 86,1% 76,3% 13,5% 23,8% 

Luonnosta ja maisemista 
nauttiminen 

422 191 208 167 66 

57,2% 56,3% 61,5% 59,4% 54,1% 

Nähtävyydet ja 
kulttuurikohteet 

290 99 111 118 48 

39,3% 29,2% 32,8% 42,0% 39,3% 

Voin tehdä joustavia ja 
spontaaneja valintoja 

128 55 60 95 27 

17,3% 16,2% 17,8% 33,8% 22,1% 

Voin tehdä jotain 
parantaakseni 
ulkonäköäni tai 
hyvinvointiani 

19 8 11 13 4 
2,6% 2,4% 3,3% 4,6% 3,3% 

Voin urheilla 50 18 26 27 5 

6,8% 5,3% 7,7% 9,6% 4,1% 

Voin nauttia auringosta 
ja olla rannalla 

192 88 101 91 33 

26,0% 26,0% 29,9% 32,4% 27,0% 

Lihavoiduissa kohdissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0,05) 
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4. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Sukupuolen vaikutus matkustuskäyttäytymiseen 

Mies- ja naisvastaajat eivät merkittävästi eroa toisistaan matkustukseen tai tiedonhankintaan liittyviltä 

tottumuksiltaan. Pääpiirteittäin erot ovat hyvin pieniä tai niitä ei ole lainkaan. Suurimmat eroavaisuudet 

näkyvät kuitenkin hyvinvointipalveluiden ostohalukkuudessa ja osallistumisessa erilaisiin 

aktiviteetteihin maaseutuloman aikana. Vastaajista vain noin 27 % on miehiä, joten ero naisvastaajien 

määrään on huima, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa tuloksiin. Miesvastaajista 29 % on vähintään 50-

vuotiaita ja naisvastaajista puolestaan 22 % ja pienempi osuus miehistä (23 %) on alle 30-vuotiaita kuin 

naisista (30 %), joten myös tällä voi olla vaikutuksensa esimerkiksi miesten ja naisten väliseen eroon 

rahan käyttössä lomamatkan aikana.  

 

Maaseutuloman markkinoinnissa naisille voi suunnata miehiä enemmän perhelomia, sillä naisista 

miehiä useampi matkustaisi perheen kanssa. Majoituskohteen matala ranta ja mahdollisuus tuoda 

lemmikkieläin olivat naisten mielestä tärkeämpiä tekijöitä majoituskohdetta valitessa kuin miesten. 

Naisvastaajien joukossa on enemmän niitä, jotka haluavat mieluummin viettää lomansa yhdessä 

paikassa kuin tehdä kiertomatkan. Naismatkailijat ovat miehiä kiinnostuneempia pyöräilystä, eläinten 

tarkkailusta, kävelystä tai patikoinnista ja uinnista. Vastausten perusteella naiset matkustavat miehiä 

enemmän perheen kanssa, millä saattaa olla vaikutusta eroihin miesten ja naisten välisillä 

matkustusvalinnoilla ja –tottumuksilla. Matkustusajankohtana naiset ovat suosineet kevättä ja talvea 

enemmän kuin miehet. Naiset ovat selvästi miehiä kiinnostuneempia hyvinvointipalveluista ja 

rentoutumisesta lisäksi he luokittelisivat itsensä suhteessa miehiä useammin hyvinvointimatkailijaksi, 

joten markkinoinnissa hyvinvointipalveluita voi olla järkevää suunnata etenkin naisille. Aurinkoloma ja 

rannalla olo sekä auringosta nauttiminen ja uiminen ovat naisille selvästi tärkeämpi kuin miehille, joten 

näitä mahdollisuuksia kannattaa korostaa varsinkin naisille suunnatussa markkinoinnissa.  

Maaseutumatkailun markkinoinnin kannalta otollisia lähteitä tavoittaa naisasiakkaat olisivat Facebook 

sekä blogit, tietenkään perinteistä internetin hakukoneiden ja internet-sivujen, aikakausilehtien sekä 

esitteiden kautta tapahtuvaa markkinointia unohtamatta.       

 

Miesvastaajat ovat naisvastaajia avoimempia matkustusajankohdan suhteen. He ovat matkustaneet 

naisia enemmän syksyisin ja ovat myös halukkaita tekemään seuraavat maaseutumatkansa muina 

ajankohtina kuin kesällä. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että markkinointia voidaan ja kannattaakin 

suunnata jokaiselle vuodenajalle. Koska miesvastaajat näyttäisivät matkustavan naisia vähemmän 

perheen kanssa, markkinoinnissa voidaan keskittyä myös muihin ajankohtiin kuin koulujen loma-

aikoihin, ja tällä tavalla matkailua voidaan ohjata myös sesonkiaikojen ulkopuolelle. Miesvastaajat ovat 

naisia kiinnostuneempia tekemään kiertomatkan omalla autolla tai moottoripyörällä. Aktiviteetit, joita 
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miehet haluaisivat harrastaa lomansa aikana enemmän kuin naiset ovat moottorikelkkailu sekä kalastus. 

Näissäkään lajeissa erot naisten vastauksiin eivät kuitenkaan ole kovin suuria. Valitessa 

maaseutulomamajoitusta hyvien kalastusmahdollisuuksien läheisyys ja ilmainen internet-yhteys ovat 

miehille tärkeämpiä kuin naisvastaajille. Kalastus korostuu miesten vastauksissa näkyvänä erona naisten 

vastauksiin ja selittänee osaksi myös miesvastaajien syysajan suosimista maaseutumatkailussa. 

Miesvastaajat ovat naisvastaajia kiinnostuneempia osallistumaan yöelämään ja suhteessa suurempi osa 

miehistä on luokitellut itsensä sosiaaliseksi matkailijaksi kuin naisista. Miehet ovat naisia hieman 

kiinnostuneempia maaseudulle matkustamisesta. Miesasiakkaille kalastuslomat ja mahdollisuus 

majoittua yöelämän lähettyvillä sekä tehdä kiertomatka omalla autolla tai moottoriajoneuvolla ovat 

naismatkaajien maaseutulomaodotuksista ja tottumuksista poikkeavia ja huomionarvoisia myös 

markkinoinnin kannalta. Internetin käyttötottumuksissaan miehet suosivat naisia enemmän YouTube:a 

sekä Google Maps:a, ja ne olisivat varmasti markkinointikanavia, joiden hyödyntämistä kannattaisi 

harkita.  
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Iän vaikutus matkustuskäyttäytymiseen 

Matkustuskäyttäytymisessä on huomattavia eroja eri ikäluokkien välillä. Nuoremmat ikäluokat eroavat 

vanhemmista muun muassa mieluisan matkustusvuodenajan, aktiviteettien, joita lomalla harrastetaan 

sekä tiedonhankintatapojen osalta.  

Alle 20-vuotiaat 

Nuorin ikäluokka, alle 20-vuotiaat, on kiinnostunut matkustamaan maaseudulle kaikkina vuodenaikoina. 

He ovat muita kiinnostuneempia matkustamaan maaseudulle talvisin, joten tämä ikäluokka on 

potentiaalinen mahdollisuus laajentaa maaseutumatkailua ja markkinointia varsinaisten sesonkiaikojen 

ulkopuolellekin. He ovat myös kiinnostuneita kestoltaan hieman lyhyemmistä lomista ja viikonloput tai 

pidennetyt viikonloput voisivat olla sopivia maaseutulomavaihtoehtoja tälle ikäluokalle. Nuorin 

ikäluokka on myös kiinnostunut monenlaisista aktiviteeteista ja on mielellään myös tekemisissä muiden 

ihmisten kanssa. Talvi- ja kevätajan laskettelulomien markkinointi ja ryhmämatkojen järjestäminen 

nuorimmalle ikäluokalle olisi järkevää. Alle 20-vuotiaat viihtyvät myös suurempien henkilömäärien 

mökeissä ja heille voisi markkinoida myös muita aktiviteetteja laskettelun lisäksi, sillä kiinnostus 

esimerkiksi moottorikelkkailua kohtaan oli melko suurta. Kesäharrastuksista muista eroavina asioina 

voidaan huomata kiinnostus harrastaa golfia ja melomista. Nuoret ovat myös muita innokkaampia 

tekemään kiertomatkan omalla autolla tai moottoripyörällä ja osallistuisivat mielellään yöelämään.  

Nuorin ikäluokka on myös kaikkein kiinnostunein hyvinvointipalveluiden ostamisesta sekä itsensä 

kunnossa pitämisestä ja ulkonäön ja kunnon parantamisesta. Markkinoidessa näitä palveluita on hyvä 

muistaa myös nuorin ikäluokka. Auringon otto ja rannalla oleminen ovat heistä erityisen kiinnostavia 

kuin myös hemmottelu sekä rentoutuminen. Kohdentaessa markkinoita alle 20-vuotiaille tuleekin siis 

huomioida, että he ovat muita selvästi liikunnallisempia, aktiivisempia ja sosiaalisempia matkailijoita ja 

innokkaita osallistumaan monenlaisiin aktiviteetteihin. Vaikka nuoret ovatkin kiinnostuneita 

monenlaisista palveluista, täytyy huomioida, että he ovat myös valmiita käyttämään kaikista vähiten 

rahaa lomansa aikana verrattuna muihin ikäluokkiin.  

Markkinointi nuorille kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä puolet vastaajista suunnittelee seuraavan 

lomamatkaansa tekemistä yli 6 kuukautta etukäteen. Markkinointi alle 20-vuotiaille on järkevää sijoittaa 

internetiin ja suositeltavaa olisi hyödyntää etenkin Facebookia, mutta myös YouTubea, Twitteriä, 

Wikipediaa ja muita wikejä ja miksipä ei muutakin sosiaalista mediaa. He käyttävät muita huomattavasti 

enemmän blogeja ja saavat tietoa ystäviltään, tuttaviltaan ja sukulaisiltaan ja kirjoittelevat arvosteluja 

käyttämistään tuotteista ja palveluista internetiin paljon muita enemmän. 

20 – 29-vuotiaat 

Ikäluokkaan 20 – 29-vuotiaat kuuluvat ovat myös matkustaneet paljon muulloin kuin kesäaikaan, 

varsinkin syksyllä, mutta ovat kiinnostuneimpia kesällä matkustamisesta. He ovat myös kiinnostuneita 
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laskettelusta ja moottorikelkkailusta, joten talviajan matkustusta kannattaisi painottaa myös heille 

markkinoidessa. Markkinoinnin kannalta tämä ryhmä on ikäluokista kaikkiruokaisin ja 

matkustusajankohdan lisäksi he ovat kiinnostuneita myös erilaisista majoitusmuodoista ja sekä 

kiertomatkan tekemisestä, että yhdessä paikassa pysymisestä. Myöskään sillä, onko vuokrattavassa 

mökissä omia pesutiloja, ei ole tälle ryhmälle muihin verrattuna niin paljoa merkitystä. Lisäksi he ovat 

melko avoimia monenlaisille erilaisille aktiviteeteille ja palveluille. Markkinoinnissa heille voidaankin 

suunnata monenlaisia hoitopalveluita ja aktiviteetteja, sillä heidän kiinnostuksen kohteensa sekä 

matkailumieltymyksensä ovat moninaisia. Aktiviteeteista uiminen, melominen ja eläinten tarkkailu 

kiinnostavat heitä keskiarvoa enemmän. Syksyaikana matkailuun eläinten tarkkailu sopii erittäin hyvin, 

miksipä ei kevätkin, jolloin olisi taas mahdollisuuksia laajentaa kesäaikaan keskittynyttä 

maaseutumatkailua myös muille vuodenajoille. Mökkikokona kahden hengen mökit ovat suosituimpia 

kuten myös neljän hengen, mikä on loogista, sillä he matkustavat pariskunnittain (41 %), ystävien tai 

sukulaisten kanssa (22 %) tai perheen, jossa on alle 12-vuotiaita lapsia, kanssa (18 %).  

 

Mieluisimpana lomakohteena 20 – 29-vuotiaat pitävät aurinkorantaa ja kaupunkiympäristöä ja 

vanhempiin ikäluokkiin verrattuna mahdollisuus osallistua yöelämään on myös tärkeä tekijä. He pitävät 

myös hemmottelua ja mukavuutta, yhteistä ajanviettoa elämänkumppanin kanssa ja mahdollisuutta 

tehdä joustavia ja spontaaneja valintoja tärkeänä matkakohdetta valitessaan. Löyhäksi räätälöidyt melko 

omatoimiset lomamatkat ovat erityisesti sopivia tälle ikäryhmälle, joka pitävää mahdollisuudesta olla 

spontaani ja kiertomatkoista omalla kulkuneuvollaan tärkeinä. Tähän ikäluokkaan kuuluvista 22 % on 

itsensä sosiaalisiksi matkailijoiksi luokitelleita ja heissä on myös niitä, jotka osallistuisivat mielellään 

yöelämään, joten myös tämä saattaisi olla huomionarvoisena pidettävä seikka markkinointia 

kohdistaessa. Ystävät, tuttavat ja sukulaiset ovat tärkeä tietolähde suunniteltaessa lomamatkaa 

maaseudulle ja he käyttävät Facebookia muita ikäluokkia enemmän ja vanhempiin ikäluokkiin nähden 

huomattavan paljon myös YouTubea, Ira-galleriaa, Wikipediaa ja muita wikejä sekä blogeja, joten 

Facebookin sekä muiden sosiaalisen median palveluiden kautta kohdistettua markkinointia kannattaa 

pitää varteen otettavana vaihtoehtona etenkin tälle ikäluokalle markkinoitaessa. 

 

30 – 39-vuotiaat     

Ikäluokkaan 30 – 39-vuotiaat kuuluvat ovat vahvasti kesäaikaa suosivia. He ovat melko kiinnostuneita 

majoittumaan myös muualla kuin mökeissä, etenkin hotellissa ja valmiita käyttämään rahaa nuorempia 

ikäluokkia enemmän. Samoin kuin nuorimpiin ikäluokkiin kuuluvat, myös he ovat vanhempia 

ikäluokkia kiinnostuneempia laskettelusta, moottorikelkkailusta ja melonnasta. He eroavat monen lajin 

kohdalla vanhimmista ja nuoremmista sijoittumalla heidän välilleen. Tähän ikäluokkaan kuuluvista 37 

% matkustaa perheen, jossa on alle 12-vuotiaita lapsia, kanssa ja yhteensä jopa 50 % matkustaa perheen 

kanssa. Myös monet heidän valinnoistaan edellä kertovat siitä, että he matkustavat lasten kanssa, joten 
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myös markkinoinnissa tälle ikäryhmälle on hyvä ottaa huomioon perheiden tarpeet, kuten matala ranta 

ja mökkikoko. Yhteinen aika perheen kanssa on tärkeää tälle ikäluokalle. Heidän ikäluokassaan on 

vähiten hyvinvointimatkailijoita, eivätkä he myöskään ole innokkaimpia hyvinvointipalveluiden ostajia. 

Kuitenkin puolison kanssa matkustavia on tässä ikäluokassa 28 %, joten myös tämä on hyvä ottaa 

huomioon.  

 

Internetin kautta tapahtuva markkinointi ja sosiaalisen median hyödyntäminen tälle ikäluokalle on 

varmasti tarkoituksenmukaista, vaikka he käyttävätkin sosiaalisen median palveluita nuorempia 

ikäluokkia vähemmän. He ovat vuokranneet auton ja varanneet majoituspalveluja internetin välityksellä 

muita enemmän ja käyttävät internetiä useita tunteja viikossa. He käyttävät myös esitteitä hieman muita 

enemmän etsiessään tietoa maaseutulomaansa liittyen.  

 

 40 – 49-vuotiaat 

Ikäluokkaan 40 – 49-vuotiaat kuuluvat ovat matkustaneet kaikkein eniten kesäaikaan viimeisen vuoden 

aikana ja he ovat valmiita käyttämään muihin verrattuna enemmän rahaa matkansa aikana, ainoastaan 

50 – 59-vuotiaat käyttäisivät enemmän. Kesäajan matkustus saattaa johtua siitä, että monet matkustavat 

perheen kanssa ja ovat riippuvaisia koulujen loma-ajoista. Koulujen loma-ajat lukuvuoden aikana 

kannattaakin huomioida ja hyödyntää markkinoinnissa. Ikäluokassa 40 – 49-vuotiaat on myös eniten 

maatilamajoituksesta kiinnostuneita, mutta muutoin heidän vastauksensa sijoittuvat nuorten ja 

vanhempien vastaajien välille mieluisimman majoituspaikan suhteen, kuten myös muiden 

matkustusmieltymysten suhteen. Perhematkailijaksi heistä itsensä luokittelisi noin puolet ja perheen 

kanssa matkustavia saman verran, mikä kertoo aineiston luotettavuudesta. Suurin osa perheen kanssa 

matkustavista tässä ikäluokassa on niitä, jotka matkustavat perheen, jossa on monen ikäisiä lapsia, 

kanssa. Markkinointia on täten hyvä ohjata siihen suuntaan, että perheille löytyy tekemistä, 

majoituskapasiteetti on heille riittävä ja että puitteet ovat perheille sopivia. Esimerkiksi matala ranta on 

tälle ikäluokalle tärkeä tekijä majoituskohdetta valitessa ja aktiviteeteista uimisesta, patikoimisesta tai 

kävelystä sekä pyöräilystä kiinnostuneita on tässä ryhmässä eniten. Lomakohdetta valitessa tärkeänä 

tekijänä he pitävät mahdollisuutta viettää aikaa perheen kanssa enemmän kuin muut.  

 

Tässä ikäluokassa on kuitenkin myös melko paljon niitä, jotka matkustavat puolison tai 

elämänkumppanin kanssa (32 %) ja heidän tarpeensa eroavat varmasti perheen kanssa matkustavien 

tarpeista, joten markkinointia suunnitellessa tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Näin ollen perheille 

sopivien matkojen lisäksi tälle ikäryhmälle voi markkinoida pariskunnille sopivia matkoja ja tämän 

ikäluokan matkailijoista 43 % luokittelee itsensä hyvinvointimatkailijaksi, joten hyvinvointipalveluiden 

kysyntääkin tämän ikäluokan matkailijoiden keskuudessa on. Markkinointia kannattaa suunnitella niin, 

ettei välttämättä tukeudu ainoastaan internetiin vaan myös perinteisemmät muodot kuten, esitteet 
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kannattaa muistaa. He ovat melko tottuneita internetin käyttäjiä vaikka käyttävätkin internetiä 

nuorempia ikäluokkia vähemmän. Sosiaalisen median käytössä he ovat selvästi vähemmän tottuneita 

kuin nuoremmat ikäluokat. Etenkin Facebookia ja YouTubea, Wikipediaa sekä muita wikejä ja blogeja 

he käyttävät nuorempia selkeästi vähemmän. Sosiaalista mediaa ei silti tällekään ikäluokalle 

markkinoidessa kannata unohtaa.  

 

50 – 50-vuotiaat     

Tähän ikäluokkaan kuuluvat ovat matkustaneet toiseksi eniten kaikista ikäluokista maaseudulle 

edellisen vuoden aikana ja ovat halukkaimpia matkustamaan maaseudulle tulevaisuudessakin. He ovat 

nuorempia kiinnostuneempia syksyisin matkustamisesta, viihtyisivät maaseutulomalla pisimpään ja 

olisivat valmiita käyttämään muita enemmän rahaa matkansa aikana. Heille kannattaa markkinoida 

viikon ja jopa yli viikon kestäviäkin maaseutumatkoja. Suurin osa heistä haluaa matkustaa tutun paikan 

sijaa uuteen ja muihin nähden he haluavat mieluummin olla samassa paikassa koko lomansa ajan.  

 

Tähän ikäluokkaan kuuluvat ovat kaikkein selkeimmin mökkimajoittujia ja heidän joukossaan on eniten 

niitä, jotka eivät käyttäisi ruokapalveluita maaseutulomallaan. Muihin verrattuna he ovat melko 

omatoimisia ja aktiviteetit, joita he suosivat ovat myös pääosin omatoimisesti suoritettavia. Heille 

kannattaakin markkinoida kalastus, pyöräily- ja hiihtomahdollisuuksia, sekä etenkin kahden ja neljän 

hengen mökkejä, sillä noin puolet tähän ikäluokkaan kuuluvista matkustaa puolison kanssa ja 23 % 

perheen kanssa, jossa on monen ikäisiä lapsia. Tähän ikäryhmään kuuluvat eivät ole yhtä kiinnostuneita 

hyvinvointipalveluista kuin nuoremmat ikäluokat eivätkä pidä hemmottelua ja mukavuutta yhtä tärkeänä 

kuin muut, kuitenkin hyvinvointimatkailijaksi itsensä luokittelee noin kolmannes. He ovat joka 

tapauksessa valmiita käyttämään matkansa aikana enemmän rahaa kuin muut ikäluokat ja kiinnostusta 

hyvinvointipalveluita kohtaan löytyy, joten niiden markkinointiin kannattaa panostaa. Yhteistä 

ajanviettomahdollisuutta kumppanin kanssa pidetään tärkeänä, samoin kuin mahdollisuutta nauttia 

luonnosta. Myös mahdollisuus nauttia auringosta on heille muihin ikäluokkiin verrattuna melko tärkeää. 

Markkinointia 50 – 59-vuotiaille kannattaa internetin lisäksi toteuttaa myös perinteisempiä kanavia, 

kuten sanomalehtiä, esitteitä, matkatoimistoja, -opaskirjoja ja -messuja käyttäen. Facebookia vastaajista 

käyttää melko moni (41 %) ja YouTubea, GoogleMapsia, Suomi 24:ä ja Wikipediaa ja muita wikejä 

kannattaa myös hyödyntää markkinoinnissa.  

 

 

 

Vähintään 60-vuotiaat 

Ovat matkustaneet nuorimman ikäluokan tavoin vähiten kesällä viimeisen vuoden aikana, myös 

mieluisimpana aikana pidetään kesän rinnalla varsinkin syksyä. Heille kannattaa markkinoida myös 
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viikon ja yli viikon mittaisia lomia, vaikkakin 3 – 5 yön lomat ovat suosituimpia. Tähän ikäluokkaan 

kuuluvat ovat mökkimajoittujia ja majoittuisivat mieluiten kahden hengen mökeissä. Puolison kanssa 

heistä matkustaa 57 %, joten tämän mökkikoon suosiminen todistaa kyselyn luotettavuutta. Majoitusta 

valitessaan he toivovat, että lähistöllä olisi hoidettuja latuja, hyvät kalastusmahdollisuudet ja mökissä 

oma sauna. Näiden piirteiden esille tuominen markkinoinnissa tälle ikäluokalle on suositeltavaa. Lisäksi 

marjastus- ja sienestysmahdollisuudet kannattaa tuoda esille, sillä jopa 52 % tähän ikäluokkaan 

kuuluvista on siitä kiinnostuneita. Erityisesti kannattaa markkinoida mahdollisuutta ruokapalveluiden 

hyödyntämiseen päivittäin.  

 

Noin puolet vähintään 60-vuotiaista vastaajista on hyvinvointimatkailijaksi itsensä luokitelleita. He ovat 

kiinnostuneita ostamaan hyvinvointipalveluita, mutta hieman muita ikäluokkia vähemmän. Ainoastaan 

fysikaalisiin tutkimuksiin/kuntotesteihin he osallistuisivat muita mieluummin. Hemmottelu ja mukavuus 

eivät ole heille yhtä tärkeitä  lomakohdetta valitessa kuin muille. Vanhemmille ikäluokille on ehkä 

vieraampaa kokea hemmottelua hoitopalveluiden muodossa. Luonnossa liikkuminen kuten patikointi ja 

käveleminen sekä marjojen ja sienten poimiminen voi olla heidän mielestään rentouttavampaa. 

Hyvinvointipalveluiden markkinointia ei silti kannata unohtaa, sillä kiinnostusta niitä kohtaa kuitenkin 

on.  

 

Maaseutulomien markkinointi vanhimmalle ikäluokalle ei kannata välttämättä aloittaa liian aikaisin. He 

eroavat muista ikäluokista siten, että monet suunnittelevat tekevänsä lomansa kuukauden sisällä ja 

heidän ikäluokassaan on vähiten niitä, jotka suunnittelevat lomaansa yli puolen vuoden päähän. 

Markkinoinnin ei kannata olla liian internetkeskeistä, sillä tämän ikäluokan matkailijat eivät ole muihin 

ikäluokkiin verrattuna yhtä tottuneita internetin käyttäjiä. Sanomalehdet, messut, radio sekä 

matkatoimistot ovat kanavia, joita tämä ikäluokka käyttää muita enemmän. Sosiaalisen median 

palveluista he käyttävät muita paljon vähemmän Facebookia, mutta Suomi 24-palvelua muita enemmän. 

On huomioitava etenkin se, että vastaajat ovat tehneet kyselyn internetissä, joten tämä tutkimus tavoittaa 

ainoastaan internetiä käyttävät vastaajat, eikä siten anna kattavaa kuvaa vähintään 60 vuotta täyttäneiden 

maaseutumatkailijoiden internetin käytöstä.  
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Matkaseuran vaikutus matkustuskäyttäytymiseen 

Matkaseuralla oli hieman vaikutusta matkustuskäyttäytymiseen, vaikka erot ovatkin osin pieniä. Perheet 

ja pariskunnat, joita myös oli suhteessa eniten, erottuvat melko selkeästi tarpeineen ja tottumuksineen 

joiltakin osin muista matkailijaryhmistä.  

  

Puoliso 

Puolison kanssa matkustavat vastaajat ovat matkustaneet muihin ryhmiin verrattuna eniten syksyisin. He 

suunnittelevat tekevänsä lomamatkan seuraavan 3 – 6 kuukauden sisällä, mutta moni myös kuukauden 

sisällä. Tässä ryhmässä on vähiten niitä, jotka suunnittelisivat lomaansa yli puolen vuoden päähän. Näin 

ollen markkinoinnin pariskunnille voi ajoittaa hieman lähemmäksi matkustusajankohtaa. Heille 

kannattaa markkinoida lyhyempiä lomia, kuten viikonloppuja ja pidennettyjä viikonloppujakin, sillä he 

ovat kiinnostuneita 2 - 5 yön lomista ja kiertomatkoja kannattaa myös suunnata tälle matkailijaryhmälle.   

Heille markkinoitaessa kannattaa tuoda esille mahdollisuus ruokapalveluiden käyttöön maaseutuloman 

aikana ja painottaa etenkin kahden hengen mökkien markkinointiin.  

 

Pariskunnat ovat valmiita käyttämään rahaa matkansa aikana muihin verrattuna hieman enemmän, jopa 

21 % maksaisi vuorokauden kaikista kuluista henkilöä kohden vähintään 100 €. Puolison tai 

elämänkumppanin kanssa matkustavat eivät ole yhtä kiinnostuneita uimisesta tai erilaisten 

liikunnallisten aktiviteettien ostamisesta lomansa aikana kuin muut matkaseuran mukaan jaotellut 

ryhmät. Heille tärkeä tekijä lomakohdetta valitessa on se, että he voivat viettää aikaa elämänkumppanin 

tai puolison kanssa. Näyttäisi siis siltä, että pariskunnille voisi suunnata viikonloppumatkoja kesäajan 

ulkopuolellakin, etenkin syksyllä. Majoitus kahdenhengen mökeissä ja tarjottavat aktiviteetit sekä 

markkinointikanavat riippuvat matkailijoiden iästä enemmän kuin matkaseurasta. Kuitenkin 60 % 

ollessa hyvinvointimatkailijoita voisi kuvitella, etteivät vauhdikkaimmat aktiviteetit välttämättä 

houkuttele pariskuntia yhtä paljoa kuin muita matkailijaryhmiä. Tulostenkaan perusteella 

moottorikelkkailu ja laskettelu eivät ole saaneet yhtä paljoa suosiota tässä kuin muissa ryhmissä.  

 

Perheet 

Perheet ovat matkustaneet kaikkein vähiten syksyisin ja keväisin, etenkin perheet, joissa on alle 12-

vuotiaita lapsia ja perheet pitävät kesää sopivimpana matkustusaikana kuin muut ryhmät. Viimeisen 

vuoden aikana he ovat tehneet muita matkaseuran mukaan jaoteltuja ryhmiä enemmän matkoja 

maaseudulle talvisin. Markkinointi perheille kannattaa aloittaa aikaisemmin kuin kuukausi ennen 

matkustusajankohtaa. Markkinoidessa lapsiperheille tulee itsestäänselvyytenä pitää mielessä myös 

loma-ajat koulusta.  
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Perheet ovat valmiita käyttämään rahaa matkansa aikana hieman muita ryhmiä vähemmän henkilöä 

kohden vaikkakin maksaisivat majoituksesta yhdeltä yöltä yhtä henkilöä kohden eniten. Tässäkin 

tapauksessa saattaa olla, että vastaajat ovat ajatelleet perheen kustannuksia yhden henkilön 

kustannuksina, joka saattaa vääristää tuloksia hieman. Heille kannattaa markkinoida myös hieman 

pidempiä lomia, jopa viikon tai yli viikon pituisia. He myös viihtyisivät paremmin yhdessä paikassa 

kuin tekisivät kiertomatkan ja verrattuna muihin ryhmiin tämä ero on huomattava, etenkin perheissä, 

joissa on monen ikäisiä lapsia. Perheille markkinoitavien maaseutulomakohteiden olisi hyvä sijaita 

vesistön läheisyydessä, sillä lähes kaikki aktiviteetit, joista he ovat erityisen kiinnostuneita liittyvät 

veteen. Matalaa rantaa pidetään tärkeänä valitessa majoitusta ja perheissä, joissa on monen ikäisiä 

lapsia, myös hyvät kalastusmahdollisuudet ovat tärkeitä tekijöitä majoitusvalintaa tehdessä. 

Aktiviteeteista uiminen ja soutaminen ovat tärkeitä, varsinkin lapsiperheille, joissa lapset ovat monen 

ikäisiä. Pyöräilyä tärkeänä pitävät perheen, jossa on monen ikäisiä lapsia, kanssa matkustavat, mutteivät 

perheen, jossa on alle 12-vuotiaita lapsia, kanssa matkustavat. Perheille kannattaa myös markkinoida 

majoitusvaihtoehtoja, joissa on mahdollisuus ruokapalveluihin päivittäin ja majoitus neljästä kuuteen 

hengen mökeissä.   

 

Perheen, jossa on alle 12-vuotiaita lapsia, kanssa matkustavista 91 % luokitteli itsensä 

perhematkailijaksi, mikä kertoo tutkimuksen luotettavuudesta. Perheistä, joissa on monen ikäisiä lapsia, 

itsensä perhematkailijaksi luokitteli 75 % ja 25 % hyvinvointimatkailijaksi. Näissä perheissä lapset 

saattavat olla jo hieman vanhempia, joten lomalla hyvinvointi ja muut asiat kuin pelkkä perheen kanssa 

oleilukin saattaa nousta keskeiseksi. Siksi markkinoidessa maaseutulomia perheille, kannattaa ottaa 

huomioon se että, aktiviteetteja olisi hyvä tarvittaessa löytyä kaiken ikäisille, varsinkin suunnatessa 

markkinointia perheille, joissa on monen ikäisiä lapsia. Perheissä on muita ryhmiä vähemmän 

Facebookia ja Wikipediaa tai muita wikejä käyttäviä. Markkinointikanavat, joiden kautta markkinointia 

perheille kannattaa suunnata, saattaa kuitenkin riippua matkailijan iästä eikä niinkään matkaseurasta.  

 

Ystävät/sukulaiset 

Ystävien tai sukulaisten kanssa matkustavat vastailijat yhdistettiin samaan ryhmään, sillä heitä oli liian 

vähän muodostaakseen oman ryhmän. Tässä ryhmässä on vähiten niitä, jotka ovat matkustaneet kesällä 

viimeisen vuoden aikana. Heidän joukossaan on myös eniten niitä, jotka aikovat matkustaa maaseudulle 

maksullisessa majoituksessa yöpyäkseen seuraavan vuoden aikana. He myös suunnittelevat tulevaa 

lomaansa kaikkein kauimmin, muihin verrattuna tässä ryhmässä on eniten niitä, jotka suunnittelevat 

tekevänsä seuraavan lomamatkansa yli puolen vuoden päästä. Tämä kannattaakin ottaa huomioon 

markkinoitaessa maaseutulomia ystäväporukoille. He ovat myös enemmän kiinnostuneita matkustamaan 

syksyllä kuin mikään muu ryhmä. Tämä taas mahdollistaa suurempien mökkikokojen markkinoinnin 
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myös syksyllä, sillä he ovat kiinnostuneita vuokraamaan jopa yli kuuden hengen mökkejä. Tämä 

matkailijaryhmä on valmis käyttämään hieman muita enemmän rahaa matkansa aikana. 

 

Ystävien ja/tai sukulaisten kanssa matkustavia kiinnostaa muihin verrattuna vähän tehdä kiertomatka, 

laskettelu heitä taas kiinnostaa enemmän kuin muita. Tähän ryhmään kuuluvissa on eniten sellaisia, 

jotka eivät ole kiinnostuneita käyttämään majoituspaikan ruokapalveluita lainkaan. Mökkiä tai 

majoitusta valitessa monetkaan tekijät, kuten esimerkiksi naapurimökin etäisyys, eivät kiinnosta yhtä 

paljoa kuin muita ryhmiä. He ovat sen suhteen melko joustavia. Tähän matkailijaryhmään kuuluvat ovat 

myös eniten kiinnostuneita liikunnallisten aktiviteettien ostamisesta. Heidän ryhmässään onkin eniten 

niitä, jotka luokittelevat itsensä sosiaalisiksi matkailijoiksi, jotka pitävät muun muassa yöelämään 

osallistumista ja mahdollisuutta tehdä joustavia ja spontaaneja valintoja tärkeinä tekijöinä lomakohdetta 

valitessaan. Tähän ryhmään kuuluvissa on myös eniten niitä, jotka pitävät mieluisimpana kohteena 

kaupunkia maaseudun sijaan. Markkinointia tälle ryhmälle suunniteltaessa kannattaakin ottaa huomioon 

suuret ryhmäkoot ja mahdollisuudet liikunnallisten aktiviteettien harrastamiseen, etenkin talviaikaan 

laskettelun harrastusmahdollisuutta kannattaa korostaa. Markkinointikanavista YouTube ja Wikipedia 

sekä muut wikit ovat sopivia tämän matkailijaryhmän tavoittamiseen. Ikä saattaa selittää tätä, sillä tähän 

matkailijaryhmään kuuluvista 63 % alle 40-vuotaiaita.  

 

 

Puoliso ja ystävät/sukulaiset 

Puolison sekä ystävien ja/tai muiden sukulaisten kanssa matkustavat vastaajat eroavat huimasti muista 

sen suhteen, että he ovat matkustaneet kaikkein eniten maaseudulle viimeisen vuoden aikana ja eniten 

myös muina vuodenaikoina kuin kesäisin, varsinkin talvi- ja syysaikaan matkustaneita on muita ryhmiä 

enemmän. Tähän matkailijaryhmään kuuluville kannattaa markkinoida lyhyempiä lomia kuten 

pariskunnillekin, sillä heidän mielestään hieman lyhyemmät ajat 3 -5 sekä 2 yötä ovat sopivia kestoja 

maaseutulomalle. Toisin sanoen siis viikonloppu- tai pidennetyt viikonloppulomat, sekä kesäisin että 

myös muina vuoden aikoina, sopivat tälle matkailijaryhmälle. Laskettelu ja moottorikelkkailu 

kiinnostavat erityisesti heitä, joten he ovat sopiva kohderyhmä talvilomien markkinointiin.  

 

Majoituspaikan ruokailupalvelut kiinnostavat, vaikkeivät välttämättä joka päivä käytettäväksi. Tälle 

matkailijaryhmälle kannattaa markkinoida suurempia mökkikokoja, neljästä yli kuuden hengen 

mökkeihin. Oma sauna on myös tärkeämpi useammalle tässä ryhmässä kuin muissa, mutta 

mökkinaapurin etäisyydellä sitä vastoin ei ole niinkään väliä. Majoituskohdetta valitessa he kiinnittävät 

muita enemmän huomiota ilmaiseen internet-yhteyteen. Puolison ja kavereiden tai sukulaisten kanssa 

matkustavat hakevat lomaltaan muita enemmän hemmottelua ja mukavuutta ja ovat erityisen 

kiinnostuneita rantalomakohteista. Heille kannattaa myös markkinoida etenkin perinteisiä 
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terveydenhuoltopalveluita. Tähän ryhmään kuuluvat saavat tietoa lomaa suunnitellessaan erityisesti 

ystäviltään, tuttaviltaan ja sukulaisiltaan. Markkinointia suunnitellessa kannattaa huomioida, että tähän 

ryhmään kuuluvista jopa 47 % on alle 30-vuotiaita ja 63 % alle 40-vuotiaita. Markkinointia onkin hyvä 

suunnata internetiin ja etenkin sosiaaliseen mediaan, sillä ystävät, tuttavat ja sukulaiset ovat tärkeä 

tietolähde lomaa suunniteltaessa.  
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Johtopäätökset  

Tulosten perusteella ikä näyttäisi selittävän matkailijoiden matkailu-, tiedonhankinta- ja muita 

tottumuksia kaikkein parhaiten. Matkaseurallakin on tietenkin vaikutusta moniin matkailijoiden 

tarpeisiin ja tottumuksiin, mutta parhaiten erot näkyvät ikäluokkien mukaan jaetuissa ryhmissä. 

Sukupuolten välillä ei ole merkittäviä eroja, mutta luotettavamman tuloksen saamiseksi tulisi mies- ja 

naisvastaajien määrät olla hieman lähempänä toisiaan. Noin suuret erot saattavat vaikuttaa vastauksiin. 

Miesvastaajat ovat keskimäärin hieman naisvastaajia vanhempia jolla saattaa myös olla vaikutusta 

tuloksiin. Kuitenkin aineiston laajuuden vuoksi tutkimuksen tulokset vaikuttavat muutoin melko 

luotettavilta. Esimerkiksi perheen, jossa lapset ovat alle 12-vuotiaita, kanssa matkustavista 91 % pitää 

itseään perhematkailijana. Ja perheen kanssa matkustavista noin 80 % pitää lomakohdetta valitessaan 

tärkeänä tekijänä yhteistä ajanviettoa oman perheen kanssa. Aineiston luotettavuutta todistaa lisäksi 

myös mökkikoon ja matkaseuran välinen yhteys, eli esimerkiksi pariskunnat vuokraisivat mieluiten 

kahden hengen mökkejä.   

 

Vanhemmat ikäluokat, vähintään 50-vuotiaat, näyttävät muodostava vankan pohjan 

maaseutumatkailulle. He matkustavat maaseudulle ikäluokista eniten ja varmimmin myös 

tulevaisuudessa. Nuoremmissa ikäluokissa on kuitenkin potentiaalia laajentaa markkinoita. Nuorempien 

ikäluokkien asiakkaissa olisi myös se hyväpuoli, että he ovat kiinnostuneita laskettelusta sekä 

moottorikelkkailusta mikä tarkoittaa talviakaan matkustamista. Tässä olisi mahdollisuus laajentaa 

maaseutumatkailumarkkinoita talviajalle. Eläinten tarkkailusta kiinnostuneille taas matkustusaikana 

kevät ja syksy saattaisivat olla hyviä mahdollisuuksia ohjata matkailua muille kuin kesäajalle. Kuitenkin 

muistaen, että lapsiperheille markkinoitaessa kouluvuoden aikana olevat lomat on otettava huomioon.  

 

Internetin käyttöön liittyvät tulokset ovat hieman todellisuutta vääristäviä, sillä tämä kysely on toteutettu 

ainoastaan internet-kyselynä, joten tutkimukseen on sisällytetty ainoastaan ne, jotka ovat internetin 

käyttäjiä. Etenkin vanhempien ikäluokkien internetin käytössä saattaa olla virhettä todellisuudesta. 

Facebookia ja muita sosiaalisen median palveluita paljon käyttävät vastaajat ovat myös niitä, jotka 

saavat ystäviltä, tuttavilta ja sukulaisilta tietoa lomamatkaa suunnitellessaan. Kaiken kaikkiaan 

sosiaalisen median käyttäminen markkinoinnissa olisi potentiaalinen keino saavuttaa varsinkin 

nuorimmat ikäluokat, mutta myös muut.   
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Liitteet: 

Liite 1: http://dl.dropbox.com/u/48189958/Liite%201.pdf 

Liite 2: http://dl.dropbox.com/u/48189958/Liite%202.pdf 

Liite 3: http://dl.dropbox.com/u/48189958/Liite%203.pdf 

 


