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SUOMALAISET KARTUTTAVAT LOMAKASSAA SÄÄNNÖLLISELLÄ SÄÄSTÄMISELLÄ 

 
Monet suomalaiset lihottavat säästöpossua säännöllisesti päästäkseen reissuun. Flickr © joiseyshowaa 

 
Reissuun pitäisi päästä, mutta miten kasata sen vaatima budjetti? Hyödynnä vaikkapa momondon alle kokoamia 
säästövinkkejä. Lento- ja hotellihakukone momondo.fi selvitti kansainvälisessä tutkimuksessaan, miten ihmiset eri 
maissa kartuttavat matkakassaansa. Tutkimustulosten perusteella suomalaiset ovat ahkeria säästäjiä ja lähes puolet 
laittaakin rahaa sivuun säännöllisesti lomamatkoja varten. 
 
momondo.fi otti tutkimuksessa selvää muun muassa siitä, miten matkailijat varmistavat, että heillä on lomamatkallaan 
riittävästi rahaa käytettävissä. Suomalaisista vastaajista 41 prosenttia kertoi säästävänsä matkustelua varten 
säännönmukaisesti. Toiseksi suosituin tapa (15 %) kartuttaa kassaa on myydä tarpeettomaksi käyneitä tavaroita 
esimerkiksi kirpputorilla tai verkossa. Sen sijaan osamaksusuunnitelmat (5 %) tai kulutusluotot (3 %) eivät juuri suomalaisia 
kiinnosta. 
 
”Suomalaiset haluavat kerryttää lomakassansa jo etukäteen ja säästävät rahaa matkusteluun suunnitelmallisesti”, 
kommentoi momondon Suomen markkinointipäällikkö Miina Malkki. ”Kuitenkin kansainväliseen keskitasoon nähden 
yllättävän harva suomalainen varautuu lomaan säästämällä”, Malkki tarkentaa. ”Keskimäärin yli puolet (52 %) kaikista 
vastaajista laittaa rahaa sivuun ennen lomamatkaa. Esimerkiksi ruotsalaisista vastaajista 60 prosenttia kertoi säästävänsä 
säännöllisesti lomaa varten ja brasilialaisista peräti 71 prosenttia. Tähän verrattuna suomalaisten 41 prosenttia on 

https://www.flickr.com/
https://flic.kr/p/57rULv
https://momondo.fi/


alhainen luku.” 
 
Suomalaiset ovat kuitenkin tarkan markan matkailijoita, sillä suurin osa kertoo säästävänsä jostakin matkaan liittyvästä 
kuluerästä. Mieluiten suomalaiset säästävät shoppailusta kohteessa (33 %), lentolipuista (27 %) tai majoituksesta (24 %). 
Ruuasta säästää vain 14 prosenttia suomalaisista, kun esimerkiksi amerikkalaisille ateriat ja välipalat ovat tärkein 
säästökohde (38 %). 
 
”Tulosten perusteella Suomessa naiset ovat säästäväisempiä matkailijoita kuin miehet. Miehistä 21 prosenttia ei murehdi 
lomamatkan kustannuksista lainkaan, kun naisista vain 16 prosenttia on yhtä huolettomia. Miehistä 43 prosentilla on 
varaa matkustella säästämättä sitä varten etukäteen, kun taas naisista samoin vastasi vain 33 prosenttia”, sanoo Miina 
Malkki. 
 
Tässä momondon säästövinkit matkakassan kerryttäjälle: 
 
1.     Jätä take away -kahvit ostamatta. Kun jätät päivittäisen neljän euron latten ostamatta ja keität kahvit kotona, säästät 
80 euroa kuussa kuin varkain. 
2.     Laita rahaa sivuun säännöllisesti. Aloita pienellä summalla ja kasvata sitä hiljalleen. Kun säästämisellä on selkeä 
tavoite, on matkakassan kerryttäminen tyydyttävämpää. 
3.     Peru tarpeettomat kuukausimaksut. Mieti voisitko peruuttaa lehtitilauksen tai kuntosalijäsenyyden jolle sinulla ei 
riitä aikaa, tai tarkista puhelinliittymäsi hinnoittelu. 
4.     Myy tarpeettomat tavarasi. Vie kaapin perälle jääneet vaatteet ja kellariin hylätyt käyttötavarat kirpputorille tai myy 
ne netissä. 
 
TIETOA TUTKIMUKSESTA: 
Lento- ja hotellihakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun 
trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 2.–12. tammikuuta 2017, ja siihen osallistui 1011 
iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. 
Suomen lisäksi kysely toteutettiin 22 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, 
Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Turkissa, 
Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa. 
 
Kaikkia numeroita ja lainauksia saa vapaasti käyttää julkaisemistarkoituksiin. Lähdeviittauksen osoite tulisi olla 
http://www.momondo.fi 
Kuva: http://www.flickr.com 
 
Lisätiedot: 
Ona Aula 
Miltton 
ona.aula@miltton.fi 
040 828 6697 
 
momondosta (FI): 
momondo.fi on ilmainen ja riippumaton kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee miljardeja lento-, hotelli- ja 
matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, 
kuten  CNN, Frommer’s,  The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, 
ja yritys palvelee matkustajia yli 30 kansainvälisellä markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla 
ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille. momondoa hallinnoi KAYAK, joka on Priceline Groupin itsenäinen tytäryhtiö. 
 
Liite 1. 
 

FAKTAT LYHYESTI: 
 
Suomalaiset säästävät lomamatkoja varten säännöllisesti rahaa: 

http://www.momondo.fi/
http://www.momondo.fi/
http://www.flickr.com/
https://itunes.apple.com/fi/app/momondo-halvat-lennot-matka/id436736538?l=fi&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi


• 41 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi laittavansa rahaa säännöllisesti sivuun lomamatkalla käytettäväksi. 
Kaikkien mukana olleiden maiden vastaajista näin tekee keskimäärin 52 prosenttia. 60 prosenttia ruotsalaisista ja 
71 prosenttia brasilialaisista vastaajista vastasi näin. Vähiten sukan varteen säästäjiä on norjalaisissa ja 
belgialaisissa, joista molemmista 40 prosenttia kertoi laittavansa rahaa säännöllisesti sivuun lomamatkalla 
käytettäväksi. 

• 15 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi myyvänsä tavaroitaan kirpputorilla tai verkossa tienatakseen rahaa 
lomamatkaa varten. 

• 12 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi hankkivansa ekstratöitä lomamatkaa edeltävälle ajalle tienatakseen 
rahaa lomamatkaa varten. 

• 9 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi säästävänsä matkaa varten laittamalla rahaa yhteiseen rahastoon 
ystävien tai perheenjäsenten kanssa. 

• 5 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi maksavansa matkansa osamaksulla. 

• 3 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi lainaavansa matkaa varten rahaa pankista tai muulta rahoittajalta ja 
3 prosenttia kertoi lainaavansa rahaa ystäviltä tai perheenjäseniltä. 

• 1 prosentti suomalaisista vastaajista kertoi antavansa kotinsa vuokralle loman ajaksi. 

• 4 prosenttia säästää jollakin toisella tavalla, ja 2 prosenttia ei osannut sanoa. 

• 38 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi, ettei tee mitään erityistä, jotta matkaan olisi varaa. Itävaltalaisista 
46 prosenttia toimii samoin, kun taas brasilialaisista vain 7 prosenttia vastasi näin. 

 
Lomamatkan yhteydessä suomalaiset säästävät mieluiten shoppailusta: 

• 33 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi säästävänsä matkaillessaan rahaa shoppailusta. 

• 27 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi säästävänsä lentolipuista. 11 prosenttia säästää matkustamalla 
kohteeseen lentokoneen sijasta esimerkiksi junalla tai autolla. 

• 24 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi säästävänsä majoituksesta. 

• 23 prosenttia suomalaisista vastaajista säästää autonvuokrauksesta ja 16 prosenttia säästää liikennevälineiden 
käytöstä loman aikana. 

• 21 prosenttia suomalaisista vastaajista säästää illanvietoista ulkona ja 15 prosenttia säästää nähtävyyksistä ja 
retkistä. 

• 14 prosenttia suomalaisista säästää aterioista ja välipaloista loman aikana. Yhdysvaltalaisista vastaajista 38 
prosenttia valitsi saman vastauksen. 

• 19 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi, että ei murehdi siitä, kuinka kalliiksi lomamatka tulee. 
 
Suomalaisten keskuudessa naiset ovat säästäväisempiä matkailijoita kuin miehet: 

• Suomalaisista miesvastaajista 37 prosenttia kertoi säästävänsä säännöllisesti käyttääkseen rahat lomamatkalla. 
Naisvastaajista 46 prosenttia vastasi näin. 

• Suomalaisista miesvastaajista 43 prosenttia kertoi, että ei tee mitään erityistä varmistaakseen, että lomailuun on 
varaa. Naisvastaajista 33 prosenttia vastasi näin. 

• Suomalaisista miesvastaajista 21 prosenttia kertoi, että ei murehdi siitä, kuinka kalliiksi lomamatka tulee. 
Naisvastaajista 16 prosenttia vastasi näin. 

 


