
Tutkimus: Kotimaan matkoilla vieraillaan ja yövytään sukulaisissa, 60 euroa on hotelliyöpymisen kipuraja

Kesä on kotimaanmatkailun kulta-aikaa. Omena Hotellien tekemän kyselytutkimuksen mukaan kolmannes suomalaisista ilmoitti
kotimaanmatkailun syyksi sukulaisten ja ystävien luona vierailun. Kun toisella paikkakunnalle lähdettiin, monet yöpyivät myös
mielellään sukulaisten luona. Hotelliyöpymistä voitiin ajatella alle 60 euron hinnalla.

Omena Hotellien toimitusjohtaja Ville Valorinta ei ole yllättynyt tutkimuksen tuloksista. 

 ‒ Moni suomalainen on tottunut yöpymään vierailun aikana sukulaisten luona, ja hotelliyöpyminen saatetaan kokea ehkä liian hienoksi tai
kalliiksi vaihtoehdoksi. Jotkut eivät ehkä kehtaa mennä hotelliin vierailun ajaksi, vaikka se voisi olla kaikille osapuolille kätevämpi ratkaisu
etenkin kaupungeissa, arvioi Valorinta.

Samassa tutkimuksessa vastaajat arvioivat keksimäärin noin 58 euron olevan sopiva hinta, jotta he nukkuisivat kotimajoituksen sijaan
hotellissa tai pidentäisivät yksipäiväistä matkaa sisältämään hotelliyöpymisen.

‒ Kotimaassa hotelliyöpymisen halutaan olevan edullista, jotta rahaa jää käyttää muuhun tekemiseen, nautiskeluun ja huvitteluun. Matkan syy
eli elämykset ja aktiviteetit ovat kuitenkin useimmiten muualla kuin hotellissa. Varsinkin keskisuurissa ja suurissa kaupungeissa on
valinnanvaraa yöpymisten suhteen, ja tarjolla on myös edullisia vaihtoehtoja.

Valorinnan mukaan hotelliyöpymisen hintaerot koostuvat usein oheispalveluista ja henkilökunnan palkkakaluista.

‒ Hotelliyöpymisen hintaerot ainakin isoimmissa kaupungeissa voivat olla jopa sadan euron luokkaa. Kesämatkalla on usein niin paljon muuta
tekemistä ja yhdessäoloa, että hotellissa ei välttämättä ehditä viettää aikaa. Hotellin oheispalvelut menevät ikään kuin hukkaan, jos hotellissa
käydään vain nukkumassa.

Hänen mukaansa Omena Hotelleista on karsittu tarkoituksella pois kaikki ylimääräinen, jotta asiakkaiden ei tarvitse maksaa sellaisista
oheispalveluista, joita he eivät tarvitse. Esimerkiksi hotelliin saapuminen ja poistuminen on tehty konstailemattomaksi: vieraat liikkumat omilla
koodeillaan sisään ja ulos ilman erillisiä jonotuksia sisään- tai uloskirjautumiseen liittyen.

Matkailuaiheinen tutkimus

*Omena Hotellien kotimaan vapaa-ajan matkailua kartoittanut tutkimus toteutettiin Haaga-Helian kanssa keväällä 2016, ja tutkimukseen
osallistui 10 585 vastaajaa.

yli kolmannes vastaajista kertoi toisella paikkakunnalla vieraillessaan yöpyvänsä ystävän tai sukulaisen luona. 
sukulaisten ja ystävien tapaaminen oli noin 30 prosentilla kotimaanmatkan syy riippumatta siitä, yövyttiinkö matkalla vai ei.
Seuraavaksi yleisimpiä kotimaan matkan syitä olivat ostosmatka/kaupunkiloma (16,0 %) ja konsertti, teatteri tai muu kulttuuriohjelma
(14,7 %)
Urheilun seuraaminen paikan päällä sen sijaan vaikuttaisi olevan Suomessa hyvin paikallista, vain 3,9 % vastaajista kertoi viimeisimmän
kotimaan matkansa liittyneen urheilutapahtumaan
Yleisintä matkaseuraa oli puoliso, n. 35 % vastaajista
Yksin/perheen/ystävien kanssa matkustaneet jakautuivat lähes tasan, n. 20 % kussakin kategoriassa
vastaajat arvioivat keksimäärin noin 58 euron olevan sopiva hinta yöpymiselle, jotta he lähtisivät kotimaan matkalle tai lisäisivät
matkapäiviään
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