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SARI KÄRKI

Tehtäväni on löytää ja tehdä
datasta johtopäätöksiä ja luoda näkemystä 

markkinoinnin suunnittelun tueksi

Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja median lisäksi 
olen työskennellyt myös teleoperaattoritoimialalla.

Data, kohderyhmä/toimiala-insight ja 
analyysit

Asiakkaita mm.
Raisio, Pihlajalinna, Masku, 

Ruohonjuuri, Valopilkku, Scandic



Sanoma tavoi t taa 97 % suomala i s i s ta v i iko i t ta in

U U T I S M E D I A

3,7 miljoonaa
VIIKKOTAVOITTAVUUS

(printti ja digi)

A I K A K A U S -
M E D I A

2,4 miljoonaa
VIIKKOTAVOITTAVUUS

(printti ja digi)

T O T A L  T V

3,9 miljoonaa
VIIKKOTAVOITTAVUUS

(TV ja online-TV)

T O T A L  A U D I O

2,1 miljoonaa
VIIKKOTAVOITTAVUUS

(radio ja audio)

D I G I

3,2 miljoonaa
VIIKKOTAVOITTAVUUS

(Sanoma display-
verkosto)

E V E N T S

0,5 miljoonaa
TAPAHTUMAKÄVIJÄÄ 

VUOSITTAIN

Koko Sanoma: Kantar Mind Kuluttaja 2021, 15-74
Uutis- ja aikakausmedia: KMT 2021, 15+
Total TV: Finnpanel, Total TV -tutkimus, 2021 (vkot 1-52), 4+
Total Audio: Finnpanel , KRT 1-12/2021, 9+
Digi: Kantar Mind Kuluttaja 2021, 15-74



Matkailun motiivit murroksessa
Vapaa-aika ja kotimaan matkailu

SANOMA INSIGHT



Patoutunutta
matkailuenergiaa

Epävarmuus vaikuttaa matkan 
suunnitteluun

Uusien kokemuksien ja 
kohteiden keräämisestä kohti 

yhdessä olemista

Lähimatkailu on tullut 
jäädäkseen eikä vain 

vastuullisuussyistä

Etätyön yleistyminen vaikuttaa 
myös matkailuun

Kaukomatkailun odotetaan 
silti palaavan ennalleen

Pandemia on muuttanut 
matkustusmotiiveja merkittävästi 

M I S T Ä  M A T K A I L U T O I M I A L A L L A  P U H U T A A N  2 0 2 2 ?  

Useita lähteitä

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Patoutunutta matkailuenergiaa halutaan päästä purkamaan ja säästöön jääneitä euroja halutaan kuluttaa reissussaKuluttajat haluavat parin vuoden tauon jälkeen kunnon irtiottoa elämästään. Suomi-love on kuitenkin hyvin vahvaa eikä kotimaan matkailun hiipumista ole näkyvissä. Alkuvuodesta oli selkeä piikki muodostumassa ulkomaan matkailun kiinnostukseen, kun omikron alkoi näyttää hiipumisen merkkejä, mutta Ukrainan sota nosti jälleen turvallisuushakuisuuden ylös.Pandemia on muuttanut matkailun motiiveja: uusien kokemuksien ja kohteiden keräämisestä kohti yhdessä olemista. Matkalle lähdetään joko tapaamaan kaukana asuvia ystäviä ja sukulaisia tai reissataan yhdessä, laatuaikaa viettäenPandemian aikana kontaktit läheisiin ihmisiin ovat painottuneet virtuaalisiin kohtaamisiin, menetettyä yhteistä aikaa halutaan nyt kompensoida lähtemällä yhdessä ystävien tai perheen eri sukupolvien kanssa reissuun – pääpainona nimenomaan yhdessä vietetty laatuaika, ei niinkään kohde ja sen tarjoamat erikoisuudet. Matkailualalla on valtava rooli näissä jälleennäkemisissä ja yhdessäolon juhlistamisessa. Etätyön yleistyminen vaikuttaa myös matkailuun: viikon reissut muuttuvat pidemmiksi kun paikan päältä tehdäänkin töitäB2B-matkailu on valtavan murroksen keskellä teams-palaverien takia, silti töiden takia matkustaminen on jälleen kasvussa, se vain muuttaa muotoaan. Työmatkoihin yhdistetään yhä enemmän myös vapaa-ajan viettoa – perjantain palaveriputkesta jäädäänkin viettämään kaupunkilomaa perheen kanssa ja kotiin palataan sunnuntaina TAI vaihtoehtoisesti etätöihin lähdetään ulkomaille tai Lappiin, samalla tavalla kuin kesämökille. Miten toimiala vastaa muuttuviin tarpeisiin: vaateena ainakin riittävän hyvät yhteydet videopalavereihin tai ehkä yhteisiä ”co-working” työtiloja, joihin voi vetäytyä keskittymään työpäiväksi. Epävarmuus vaikuttaa myös matkan suunnitteluun: kansainvälisesti varauksia tehdään lyhyellä aikajänteellä, etenkin lähikohteisiin, jotta mahdolliset rajoitukset vaikuttavat mahdollisimman vähänEnnen pandemiaa matkoja suunniteltiin kauan ennen itse reissuun lähtöä – inspiroiduttiin, vertailtiin, fiilisteltiin, suunniteltiin. Rajoitusten yllättäessä reissuja ei ole haluttu suunnitella liikaa ja sitten pettyä kun matka joudutaankin siirtämään taas hamaan tulevaisuuteen. Saksassa varausjänne on lyhentynyt merkittävästi, ennen pandemiaa varauksia tehtiin vuotta etukäteen, tällä hetkellä vain kuukautta ennen reissua. Samalla myös pakettimatkojen suosio on noussut – jos reissuun ei päästäkään, ainakin muutokset hoituvat helposti yhdeltä luukulta! Kuluttajien sietokyky tulevaisuuden suunnittelusta on siis kasvanut merkittävästi!Lähimatkailu on tullut jäädäkseen eikä vain vastuullisuussyistä: kuluttajat ovat huomanneet, että lähellä on kokemisen arvoisia kohteita ja lomafiilikseen pääsee myös kotikaupungissaLähimatkailun suosio on kasvanut paitsi pandemian takia mutta myös vastuullisuussyistä: kuluttajat arvostavat aiempaa enemmän kestävää ja vastuullista matkailua – millaisia vaikutuksia omilla matkustamiseen liittyvillä valinnoilla on ympäristöön. Silti pandemia on näyttänyt, että lähellä on valtavasti kohteita, jotka ovat näkemisen ja kokemisen arvoisia. Erityisesti luontokohteet ovat kasvattaneet suosiotaan. Matkailututkimus kertoo, että suomalaiset aikovat ainakin tänä vuonna matkailla kotimaassa enemmän kuin ennen. Viime marraskuussa 82 prosenttia suomalaisista suunnitteli matkustavansa tänä vuonna kotimaassa, kun kaksi vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 53 prosenttia.Kaukomatkailun odotetaan silti palaavan ennalleen, paluun nopeus on kuitenkin riippuvainen maailman kriiseistähttps://www.accenture.com/ch-en/blogs/travel/five-trends-shaping-tomorrows-travellerhttps://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000008625428.htmlhttps://navigate.visa.com/europe/economic-insights/preparing-for-the-return-of-travel-in-a-post-covid-world/https://www.pwc.com/us/en/industries/consumer-markets/library/five-travel-trends.html



KORONATILANTEEN VAIKUTUS VAPAA-AJAN VIETTOON
”Kuinka paljon koronatilanne vaikuttaa vapaa-ajan viettoosi?”

9% 14% 29% 24% 23% 0%
Vaikuttaa

erittäin
paljon

Vaikuttaa
melko
paljon

Vaikuttaa
jonkin
verran

Ei vaikuta
kovin
paljon

Ei vaikuta
lainkaan

En osaa
sanoa

Koronatilanne vaikuttaa 
vapaa-ajan viettoon 

vielä osittain. Ilmassa on 
vielä pelkoja, 

epävarmuutta ja 
varovaisuutta.

Kaikki vastaajat, N=896

Suunnitelmat jää enemmän 
viime tinkaan, kun minkään 

toteutumisesta ei ole voinut olla 
varma

Ei uskalla/kannata ostaa 
lippuja: ulkomaille, keikoille, 
konsertteihin, mihinkään. Kun 

ei tiedä peruuntuuko. Jää 
rahat jumiin turhaan jonnekin.

23 %

Korona on rajoittanut 
tapahtumiin ja harrastuksiin 

osallistumista, Vaikka varsinaiset 
rajoitukset ovat päättyneet, 

suuri osa kaveripiiristä arkailee 
lähtemistä kotoa

ei tule lähdettyä ex-
tempore

en ole vielä tehnyt 
suunnitelmia ollenkaan 

esim. kesäksi

Pitää olla varovaisempi 
missä ja miten liikkuu 

ihmisten joukossa.

Lähde: Vapaa-aika & kotimaan matkailu: toimialatutkimus - Sanoma 2022 

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Noin puolet suomalaisista ei koe, että korona enää juurikaan vaikuttaa heidän vapaa-aikaansa. Fraklyn Next New tekemässä tutkimuksessa havaittiin mm. se että suomalaisten huoli tartunnasta ja hygienian riittävyydestä on selvästi lieventynyt. Kuitenkin korona aiheuttaa vielä jonkin verran epävarmuutta ja kuluttajat itsekin tunnistvata sen, että suunnittelun aikajänne on lyhentynyt. 



KORONATILANTEEN VAIKUTUS LOMASUUNNITELMIIN
”Kuinka paljon koronatilanne vaikuttaa lomasuunnitelmiisi?”

14% 19% 26% 18% 22% 1%
Vaikuttaa

erittäin
paljon

Vaikuttaa
melko
paljon

Vaikuttaa
jonkin
verran

Ei vaikuta
kovin
paljon

Ei vaikuta
lainkaan

En osaa
sanoa

Ulkomaille suuntaavien 
lomamatkoihin sisältyy 

monella paljon 
harkintaa ja epäilyksiä.

Vielä en koe, että 
on turvallista lähteä 

ulkomaille.

Ei huvita matkustaa 
epävarmassa 

tilanteessa

33 % Kaikki vastaajat, N=896

Mietin tarkemmin
kannattaako ja mihin voi 

matkustaa.Ei kiinnosta saada tautia 
lomamatkalta kun sen on 

onnistunut muuten 
välttämään.

Odotan, että 
tilanne rauhoittuumatkustan 

kotimaassa

Matkakohde on 
valittava tilanteen 

mukaan.

Lähde: Vapaa-aika & kotimaan matkailu: toimialatutkimus - Sanoma 2022 

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Lomasuunnitelmiin korona vaikuttaa vielä hieman voimakkaammin kuin “normaalin” vapaa-ajan suunnitelmiin, etenkin ulkomaille matkustamisen osalta. Franklyn Next new tutkimuksen mukaan 2021 ulkomaille matkustamista suunnitteli 13 % ja nyt luku on jo 36 %. Samaan aikaan kuitenkin kotimaan matkoja suunnittelee Franklyn next new tutkimuksen mukaan peräti 43 % suomalaisista. 



Miltei viidesosa aikoo 
matkailla kotimaassa 
enemmän seuraavan 

vuoden aikana.  

MATKAILU KOTIMAASSA SEURAAVAN VUODEN AIKANA
”Miten arvioit matkustavasi kotimaassa seuraavan 12 kk:n aikana loma-/ vapaa-ajallasi?”

Kotimaassa matkailevat, N=824

18%

64%

10% 8%

Matkailen
kotimaassa
enemmän

Matkailen
kotimaassa

kuten aiemmin

Matkailen
kotimaassa
vähemmän

En osaa
sanoa

Lähde: Vapaa-aika & kotimaan matkailu: toimialatutkimus - Sanoma 2022 

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Kun otetaan huomioon, että Kotimaan matkailu on kasvanut huomattavasti pandemian aikana niin silti 18 % vastaajista kertoo lisäävänsä matkailua kotimaassa. 64 % matkailee kuten aiemmin ja ainoastaan 10 % kertoo vähentävänsä matkailua kotimaassa. Maailma alkaa siis hiljalleen avautua ja lomasuunnitelmia tehdään varsin ahkerasti vaikka epävarmuutta onkin ilmoilla. 



x.

KOTIMAASSA MATKAILU
”Minkä verran teet lomamatkoja kotimaassa yleensä?”

Kaikki vastaajat, N=896

11%

25%

41%

15%

6% 3%

EOS

Harvemmin 
kuin kerran 
vuodessa

Yli 5 matkaa / vuosi

1-2 matkaa / vuosi

3-5 matkaa / 
vuosi

En 
koskaan

Miltei 80 % käy kotimaan lomamatkalla 
vähintään kerran vuodessa.

Lähde: Vapaa-aika & kotimaan matkailu: toimialatutkimus - Sanoma 2022 

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Suomalaiset matkustavat verrattain paljon kotimaassa sillä peräti 80 % kertoo lomailevansa kotimaassa vähintään kerran vuodessa.  Kotimaan matkat ovat verrattain lyhyitä ja tyypillisemmin kestävät 5 päivää tai alle. Naisten keskuudessa korostuu 1-2 päivän reissut. Sen sijaan hieman yllättäen yli 60 vuotiaiden keskuudessa korostuu harvemmin kuin kerran vuodessa matkustaminen. Valitettavasti tästä ei ole olemassa vertailudataa mutta koronapandemialla saattaa olla tähän vaikutusta. 



KOTIMAAN MATKAILUN AJANKOHTA
”Entä mihin vuodenaikaan matkustat yleensä kotimaassa?”

29%

86%

34%

25%

6%

Kevät

Kesä

Syksy

Talvi

En osaa sanoa

Kotimaassa matkailevat, N=824

Kesä on kotimaan matkailun 
kulta-aikaa.

Lähde: Vapaa-aika & kotimaan matkailu: toimialatutkimus - Sanoma 2022 

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Ei liene Yllätys että 86 % tutkimukseen vastanneista kertoo, että kesä on se aika jolloin kotimaassa matkustetaan. Tässä kysymyksessä vastaaja on voinut valita useampia vaihtoehtoja ja aktiivisimmat matkailijat varmasti matkustavat kaikkina vuodenaikoina. Kuitenkin 



Luonto ja nähtävyydet 
kiinnostavat edelleen 

eniten kotimaan 
lomamatkoilla.

KIINNOSTAVAT AKTIVITEETIT KOTIMAAN MATKOILLA
”Kuinka kiinnostavina pidät seuraavia aktiviteetteja/kohteita kotimaan matkoilla?” 

Kotimaassa matkailevat, N=824

31%

25%

20%

17%

13%

12%

9%

10%

9%

51%

57%

51%

39%

41%

37%

39%

33%

27%

82%

82%

71%

56%

54%

49%

48%

43%

36%

Luontokohteet yleensä

Jonkin paikkakunnan nähtävyyksiin tutustuminen

Kulinaristiset elämykset & ravintolat

Vuokramökkeily

Kylpylät

Musiikkitapahtumat (esim. festarit, ooppera, musiikkijuhlat)

Muut kulttuuritapahtumat

Urheilu- tai liikuntamahdollisuudet kohteessa

Lapsikohteet (esim. huvipuistot, eläintarhat)

Erittäin kiinnostava Melko kiinnostava

Lähde: Vapaa-aika & kotimaan matkailu: toimialatutkimus - Sanoma 2022 

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Suomalaiset ovat luontokansaa, eli kaikenlainen luontomatkailu kiinnostaa meitä.  Yleisesti vapaa-ajan ja loman viettäminen ei eroa suomalaisilla kovinkaan merkittävästi toisistaan. Monet samat asiat toistuvat arjen vapaa-ajalla kuin lomallakin. Selkeimmät kasvut nähdään ravintoiloiden kulutuksessa lomalla sekä kulttuuritapahtumiin osalllistumisessa. 



x.

STAYCATION
”Miten itse suhtaudut tällaisiin staycation -lomiin?”

Kaikki vastaajat, N=896

15%

5%

33%
39%

10%

EOS

En ole ollut, 
enkä koe 
tällaista 
lomailua 

kiinnostavana.

Olen ollut staycation -
lomalla ja menen 
varmasti toistekin.

En ole ollut, mutta 
olen kiinnostunut 

tällaisesta lomasta.

Olen ollut 
staycation -

lomalla, mutta 
en usko että 

menen 
uudelleen 
tällaiselle 
lomalle.

Miltei puolet vastaajista on kiinnostunut 
staycation -lomailusta.

Lähde: Vapaa-aika & kotimaan matkailu: toimialatutkimus - Sanoma 2022 

Etelä-Suomi 
& Alle 30v

Mies
& Alle 30v

60-69v

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Viime vuosina on paljon puhututtanut staycation trendi eli kotikaupungissa maksetussa majoituksessa lomailu. Epävarmassa maailmantilanteessa virkistyminen lähilomilla ja nopeat maisemanvaihtelut lähellä kotia innostavat. Lähimatkailu on myös vastuullinen valinta ja moni kuluttaja arvostaa sitä, että lomille ei tarvitse lähteä lentokoneella tai kauas. Hemmottelua ja luksusta haetaan uudistuneista tai täysin uusista, upeista hotelleista. Risteilyt alkavat myös kiinnostaa aiempaa enemmän. 



Tuttavat ovat tärkeä 
tiedonlähde ja 

tarjoavat monelle 
kotimaan matkailijalle 

ideoita ja vinkkejä.

LÄHTEET KOTIMAAN LOMAMATKOIHIN LIITTYEN
”Mistä lähteistä yleensä saat ideoita, vinkkejä tai inspiraatiota kotimaan lomamatkoihin liittyen?”

44%

31%

27%

26%

22%

17%

8%

6%

6%

4%

19%

Tuttavat

Aihepiiriin liittyvät verkkosivustot

Lehtijutut

Sosiaalinen media

Mainonta

Tv-ohjelmat

Tuotearviot/-vertailut

Blogit

Vaikuttajat

Jostain muualta

En mistään näistä

Esim. aikaisemmista 
kokemuksista, Google, 
juttelemalla kavereille, kirjoista, 
kartoista, Matkakohteen 
nettisivut, oma inspiraatio, Perhe, 
ystävät, Sähköpostitarjoukset, 
Tiktok, Yhdistykset, YouTube

Kotimaassa matkailevat, N=824

Lähde: Vapaa-aika & kotimaan matkailu: toimialatutkimus - Sanoma 2022 

Naiset: 34%, Alle 30v: 45 %

Alle 30v: 18 %

45-59v: 28 %

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Korostumat:�Tv-ohjelmat  45-59v: 23 %Sosiaalinen media  Naiset: 34%, Alle 30v: 45 % Tuttavat  45-59v: 28 %Vaikuttajat  Alle 30v: 18 %  �En mistään näistä  Mies: 24 % 



63%

24%

4% 4% 3% 1%

10%

23%

17% 13%
6%

4%

6%

12%

16%
10%

8%
5%

Useimmiten
omalla
autolla

Useimmiten
junalla

Useimmiten
bussilla

Useimmiten
kimppakyydillä

 (kaverin
 tai

tuntemattoman
 kanssa)

Useimmiten
lentokoneella

Jollain
muulla

kulkuvälineellä

Kotimaan 
matkakohteisiin 

matkustamisessa ei 
ole havaittavissa 

suuria muutoksia. 

KOTIMAAN MATKAKOHTEISIIN MATKUSTAMINEN
”Kuinka matkustat kotimaan matkakohteisiin? Valitse maksimissaan kolme yleisintä.”

Yleisin

3. yleisin

2. yleisin

79 %

59 %

37 %
27 %

17 % 10 %

Kotimaassa matkailevat, N=824

Lähde: Vapaa-aika & kotimaan matkailu: toimialatutkimus - Sanoma 2022 

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Kotimaan matkakohteisiin matkustamisessa ei ole havaittavissa suuria muutoksia. Omalla autolla matkustaminen mahdollistaa joustavat aikataulut ja siirtymät ex tempore. Tänä kesänä saattaa lähilomailu kiinnostaa entistä enemmän korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. Pienet irtiotot keskitetään kodin tai mökin lähimaastoon. Hintatietoisuus nousee tänä vuonna muutenkin, kuluttajat ovat viime kesää varovaisempia hintojen nousun vuoksi. Lomailla kuitenkin halutaan!  Vaikka Suomessa on runsaasti reittimahdollisuuksia liikkua junalla ja vuokrata auto vasta kohteessa, niin Junan suosio on korkeinta nuorissa (alle 30) kuluttajissa. Kuitenkin voi olla, että tulevaisuudessa entistä monimuotoisemmat tavat matkustaa ja lomailla kasvavat.
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