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SUOMALAISET KÄYTTÄVÄT NETIN MATKAHAKUKONEITA ENITEN 

KAIKISTA POHJOISMAISTA 

 
Suomalaisille on keskimääräistä tärkeämpää, että lomalento lähtee sopivana ajankohtana. Kuva: Fabian Irsara / Unsplash 

 

Milloin lomamatka pitäisi varata, jotta hinta on oikea ja mieluisa majapaikka löytyy varmasti? Lento- ja 

hotellihakukone momondo.fi on selvittänyt lomamatkojen varaamiseen liittyviä tottumuksia 

kansainvälisessä tutkimuksessa. Tulokset kertovat, että suurin osa suomalaisista varaa lentonsa ja 

majoituksensa kahdesta kolmeen kuukautta ennen matkaa. Lennot ovatkin tutkitusti halvimmillaan 

keskimäärin 60 päivää ennen lähtöä. 

 

Tutkimustulosten perusteella suomalaiset varaavat lomamatkansa mieluiten omatoimisesti verkossa. Yli puolet 

momondon teettämään kansainväliseen kyselytutkimukseen vastanneista suomalaisista (53 %) kertoi ostavansa 

lentoliput yleensä verkon matkahakukoneen kautta. Vain alle seitsemännes (15 %) suomalaisista kertoi ostavansa 

lennot suoraan lentoyhtiöiltä ja kivijalkamatkatoimistoja suosii vain 6 prosenttia vastaajista. 

 

”Suomalaiset ovat löytäneet verkon matkahakukoneet ja ne ovat tutkimuksen mukaan korvanneet suoraan 

lentoyhtiöiden kanssa asioimista”, kommentoi momondon Suomen edustaja Miina Malkki. ”Muissa 
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Pohjoismaissa matkahakukoneita ei käytetä yhtä aktiivisesti. Esimerkiksi norjalaisista noin kolmasosa ostaa lennot 

suoraan lentoyhtiöltä. Kivijalkamatkatoimistojen suosion hiipuminen näkyy niin Suomessa kuin muissakin 

Pohjoismaissa, joissa kaikissa alle 10 prosenttia vastaajista suosii perinteisiä matkatoimistoja.” 

 

HALVAT LENNOT NAPATAAN KAKSI KUUKAUTTA ENNEN LÄHTÖÄ 

 

Tutkimustuloksista selviää myös, että suomalaiset varaavat matkansa useimmiten (29 %) kahdesta kolmeen 

kuukautta ennen lähtöä. Vastaajista 15 prosenttia ostaa lennot noin kuukautta ennen matkaa ja 15 prosenttia on 

liikkeellä jo neljästä kuuteen kuukautta etukäteen. Todellisia äkkilähtöjä suosii harva: vain 7 prosenttia ostaa 

lennot viikosta kolmeen ennen matkaa ja 2 prosenttia alle viikkoa ennen. 

 

Majoitus varataan suunnilleen samaan aikaan kuin lennotkin. 28 prosenttia vastaajista varaa majapaikan kahdesta 

kolmeen kuukautta etukäteen, mutta viidesosa (21 %) hoitaa varausten tekemisen vasta kuukautta ennen lähtöä. 

 

”Suomalaiset matkailijat ovat taitavia ajoittamaan lentojen varaamisen siihen ajankohtaan, jolloin hinnat ovat 

matalimmillaan”, Malkki huomauttaa. ”Lennot ovat momondon vuosittaisen hakuanalyysin mukaan halvimmillaan 

keskimäärin 60 päivää ennen lähtöä. Lentoja ostaessa suomalaisille tärkein valintakriteeri onkin hinta, mutta myös 

itselle sopivin lentopäivä ja -aika painavat suomalaisten päätöksenteossa muita Pohjoismaita selvästi enemmän.” 

 

Yli puolet (54 %) suomalaisista ilmoittaa hinnan tärkeimmäksi lentojen ostoon vaikuttavaksi tekijäksi. Halpoja 

lentoja ei kuitenkaan etsitä hinnalla millä hyvänsä: 41 prosenttia valitsee lennot sopivan lähtöajankohdan 

perusteella, ja noin kolmasosalle (31 %) on tärkeintä, että lento on suora. Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset 

painottavat matkustusajankohtaa enemmän kuin muut. Esimerkiksi ranskalaisista alle neljäsosa valitsee lennon 

ajankohdan perusteella. 

 

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 inspiroiva 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 
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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 ostavat lennot kahdesta kolmeen kuukautta ennen lomamatkaa: 

• 29 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi ostavansa lentoliput 2–3 kuukautta ennen matkaa. 

• 15 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi ostavansa lentoliput noin kuukautta ennen matkaa. 

• 15 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi ostavansa lentoliput 4–6 kuukautta ennen matkaa. 

• 7 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi ostavansa lentoliput 1–3 viikkoa ennen matkaa. 

• 6 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi ostavansa lentoliput yli 6 kuukautta ennen matkaa. 

• 2 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi ostavansa lentoliput alle viikon ennen matkaa. 

• 11 prosenttia ei osannut sanoa. 

Suomalaiset varaavat majoituksen kahdesta kolmeen kuukautta ennen lomamatkaa: 

• 28 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi varaavansa majoituksen 2–3 kuukautta ennen matkaa. 

• 21 prosenttia suomalaisista kertoi tekevänsä varauksen noin kuukautta ennen matkaa. 

• 14 prosenttia suomalaisista kertoi tekevänsä varauksen 4–6 kuukautta ennen matkaa. 

Suomalaisille on tärkeää, että lähtöajankohta on sopiva: 

• 54 prosentille suomalaisista lennon hinta on tärkein kriteeri lomalentoa valitessa. 

• 41 prosentille suomalaisista tärkeintä on, että lennon ajankohta on itselle sopiva. 

• 31 prosentille suomalaisista tärkeintä on, että lento on suora. 

• Kaikista vastaajista keskimäärin 32 prosenttia piti tärkeimpänä, että lennon ajankohta on itselle sopiva. 

• Esimerkiksi ranskalaisista vastaajista 22 prosentille on tärkeintä, että lennon ajankohta on itselle sopiva. 

• Vastaajat saivat valita useita vastausvaihtoehtoja. 

Suomalaiset suosivat verkon matkahakukoneita enemmän kuin muut: 

• Suomalaisista vastaajista 53 prosenttia kertoi hankkivansa lentoliput yleensä verkon matkahakukoneista. 

17 prosenttia varaa lentoliput yleensä suoraan lentoyhtiöltä, 7 prosenttia käyttää online-matkatoimistoja 

ja 6 prosenttia kivijalkamatkatoimistoja. 17 prosenttia ei osannut sanoa. 

• Ruotsalaisista 29 prosenttia, norjalaisista 33 prosenttia ja tanskalaisista 45 prosenttia kertoi hankkivansa 

lentoliput yleensä verkon matkahakukoneista. 
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