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SUOMALAISIA EI MM-JALKAPALLO KIINNOSTA – VAIN HARVA 

LÄHDÖSSÄ BRASILIAAN 
 

Kiinnostuksen puute, kalliit lento- ja pääsyliput sekä tämänvuotisten kisojen kaukainen sijainti 

pitävät suomalaiset kaukana Brasiliasta MM-kisojen aikaan. Vaikka jalkapallo onkin vuosi 

vuodelta suositumpaa suomalaisten keskuudessa, tarvittaisiin oman maajoukkueen 

menestystä, jotta suuret kansanjoukot innostuisivat lajista enemmän. Matkahakukone 

momondo.fi vertaili suomalaisten ja 11 muun maan MM-kisaintoa. 

 
Koko maailma valmistautuu tällä viikolla alkaviin jalkapallon MM-kisoihin, jotka mitellään tänä 

vuonna kuumien lämpöilojen ja sambarytmien keskellä Brasilian Rio de Janeirossa ja Sao 

Paulossa. Kisojen kaukainen sijainti ja kalliit lentomatkat ovat kuitenkin latistaneet 

uskollisimpienkin jalkapallofanien intoa. Matkahakukone momondo.fi tutki, millä maalla on 

kaikkein innokkaimmat kannattajat. 

 

SUOMALAISET JÄÄVÄT KOTIIN – ITALIAN JA ESPANJAN FANIT AKTIIVISIMPIA 
Kysyttäessä kiinnostusta tämän vuoden MM-kisoja kohtaan vain kaksi prosenttia 

suomalaisista vastasi aikovansa matkustaa Brasiliaan. Valtaosa vastaajista (94 %) aikoo jättää 

kisat väliin, ja 4 prosenttia vielä harkitsi asiaa. Suurimmalle osalle (58 %) suomalaisista 

kisaturisteista tärkein syy lähetä kisoihin Brasiliaan asti on päästä kokemaan MM-

kisatunnelma paikan päällä. 

 

Kyselyn mukaan uskollisimmat fanit on jalkapallokansana tunnetulla Italialla: peräti 8 

prosenttia italialaisista suunnitteli matkustavansa kannustamaan tiimiään ja 14 prosenttia 

harkitsi vielä asiaa. Myös Espanjan ja Venäjän kannattajat osoittautuivat lojaaleiksi, sillä 5 

prosenttia molempien maiden vastaajista sanoi matkustavansa kisoihin. Vähäisintä MM-

kisainto on tanskalaisten, norjalaisten ja hollantilaisten keskuudessa, sillä näiden maiden 

vastaajista vain yksi prosentti aikoo matkustaa Brasiliaan seuraamaan pelejä. 

 

”Suurten jalkapallomaiden kuten Italian ja Espanjan fanit seuraavat joukkueidensa pelejä 

hyvin aktiivisesti ja ovat valmiita matkustamaan kauaskin tiiminsä perässä. Suomi on 

jalkapallomaana vielä nuori, ja meiltä puuttuu kansainvälisen tason menestys. Monet 

varmasti seuraavat kisoja kotikatsomoissa, mutta harva jaksaa matkustaa Atlantin yli kisojen 

perässä”, selventää momondon Suomen markkinointipäällikkö Petteri Jalonen. 

 

KIINNOSTUKSEN PUUTE JA KALLIS MATKA PITÄVÄT SUOMALAISET KOTONA 
Suomalaisten ykkössyy olla matkustamatta Brasilian kisoihin on kiinnostuksen puute: 63 

prosenttia suomalaisvastaajista ei ole lainkaan kiinnostunut jalkapallosta. Vain amerikkalaisia 

(65 %) eurooppalainen jalkapallo kiinnostaa suomalaisia vähemmän. Yllättäen myös 

jalkapallokansana tunnetuista ranskalaisista valtaosa (62 %) mainitsi kotimaassa pysymisen 

syyksi sen, ettei laji juurikaan kiinnosta. Suurinta jalkapalloinnostus sen sijaan on Saksassa, 

jossa vain reilu kolmasosa (38 %) ei ole kiinnostunut lajista. 

 

Suomalaisten toiseksi yleisin syy jäädä kotikatsomoon ovat kulut (40 %), sillä matka- ja 

pääsylipuista kertyy äkkiä suuri summa. Kaikkein piheimpiä kyselyyn vastanneista olivat 

http://www.momondo.fi/


kuitenkin saksalaiset, joista peräti 57 prosenttia koki kisat liian suureksi investoinniksi. 

 

Lisäksi espanjalaisia (29 %) ja saksalaisia (23 %) huolettaa turvallisuus Brasiliassa. 

Suomalaiset eivät kuitenkaan pelkää: vain 10 prosenttia sanoo turvallisuusseikkojen 

vaikuttavan päätökseen olla matkustamatta kisoihin. 

 

TIETOA TUTKIMUKSESTA: 
Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja 

matkailun trendeistä online-tutkimuksena Research Now -paneelin kautta. Kysely toteutettiin 

9.–19. tammikuuta 2014, ja siihen osallistui 1 032 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely 

on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. 
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momondo 
Matkahakukone www.momondo.fi etsii ja vertailee lentojen, hotellien ja matkatarjousten 

hintoja miljardeista hakutuloksista. Vuonna 2006 perustettu momondo on voittanut lukuisia 

lentovertailutestejä, ja yritystä ovat suositelleet lukuisat arvostetut kansainväliset mediat, 

kuten New York Times, CNN, NBC, CBS, Frommer's ja The Daily Telegraph. momondon 

ilmainen mobiilisovellus on saatavilla iPhone, Android ja Blackberry -laitteisiin. 

mailto:ulla.helander@miltton.fi
http://www.momondo.fi/
https://itunes.apple.com/fi/app/momondo-cheap-flights-travel/id436736538?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/27815442/?countrycode=FI

