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Melkein joka kolmas suomalaisista kertoo lomailevansa tarkoituksella myös sosiaalisesta 

mediasta. Turvallisuussyistäkin voi olla järkevintä jättää lomapäivitykset myöhemmäksi, mutta 

myös loman aikana etenkin Facebookia päivitetään edelleen ahkerasti. Matkahakukone 

momondo.fi selvitti suomalaisten käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa lomien aikana. 

 

Suomalaiset tarvitsevat lomaillessaan irtioton myös sosiaalisesta mediasta, kertoo 

matkahakukone momondo.fi:n teettämä tutkimus. Tänä vuonna lähes puolet (47 %) 

suomalaisista kertoo lomailevansa myös sosiaalisesta mediasta. Määrä on kasvanut hieman viime 

vuoteen verrattuna, jolloin vain 43 prosenttia suomalaisista kertoi välttelevänsä sosiaalista 

mediaa lomiensa aikana.  

 

”Yksi selkeä syy sosiaalisen median tauolle on se, että usealla suomalaisella mökillä ei ole 

internetyhteyttä, eikä välttämättä edes sähköä. Myös ulkomailla ollessa nettiyhteys saattaa 

puuttua, ja kalliiden hotelliyhteyksien sijaan matkabudjettia säästellään muihin huveihin”, 

selventää momondon Suomen markkinointipäällikkö Petteri Jalonen. ”Toisaalta vaikka yhteys 

olisikin, lomalla halutaan usein irrottautua arjen hulinoista täysin, jolloin myös sosiaalisen median 

tuomista paineista halutaan päästä edes hetkellisesti eroon.” 

 

Vastanneista lähes kolmasosa (31 %) kertoi pitävänsä tarkoituksella lomaa myös sosiaalisesta 

mediasta, kun taas 14 prosenttia oli tehnyt niin tahattomasti ja 9 prosenttia vain siksi, että 

sosiaaliseen mediaan ei loman aikana ollut pääsyä. Toisinaan (3 %) myös matkaseura saattaa 

vaatia sosiaalisesta mediasta irtautumista matkailun ajaksi. Kaikilta sosiaalisesta mediasta 
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pidättäytyminen ei kuitenkaan onnistu: melkein viidesosa (18 %) suomalaisista myönsi, ettei 

tahdostaan huolimatta pysynyt erossa virtuaalimaailmasta. 

 

FACEBOOKIA PÄIVITETÄÄN ENITEN – TURVALLISINTA KUITENKIN VASTA 

LOMAN JÄLKEEN 
Reippaasti yli puolet (57 %) lomallaan sosiaalista mediaa käyttävistä kertoi päivittävänsä 

enimmäkseen Facebookia, mutta myös Instagramia lomansa aikana päivittää 11 prosenttia. Vain 7 

prosenttia suomalaisista muistaa myös päivittää Twitter-tiliään loman aikana.  

 

Sosiaalista mediaa ei kuitenkaan tarvitse välttämättä käyttää kesken loman, kuten 20 prosenttia 

vastaajista kertoi tekevänsä, vaan eniten (35 %) päivityksistä lomamatkaa koskien tehdään vasta 

jälkikäteen. Lähes kymmenes (9 %) hehkuttaa tulevaa lomaansa jo etukäteen. Lomansa aikana 

sosiaalista mediaa käyttävät tekevät useimmiten niin vain suunnilleen joka kolmas päivä (18 %) tai 

kerran viikossa (15 %). 

 

”Lomailua ei välttämättä kannata paljastaa sosiaalisessa mediassa, sillä silloin ikään kuin ilmoittaa 

murtovarkaille kotinsa olevan tyhjillään. Tätäkin kannattaa miettiä lomakuvia päivitellessään, ja 

ehkä suosiolla jakaa lomapäivitykset vasta jälkikäteen”, Jalonen huomauttaa.  

 

NAISET JA NUORET JAKAVAT ENITEN KUVIA  
Miehet (49 %) irtautuvat kokonaan sosiaalisesta mediasta lomansa aikana useammin kuin naiset 

(45 %). Naisista jopa 27 prosenttia kertoo jakavansa lomastaan kuvia sosiaalisessa mediassa, kun 

taas miehestä ainoastaan 20 prosenttia myöntää tekevänsä samoin. Yli 56 vuotiaista vastanneista 

61 prosenttia kertoi välttelevänsä täysin sosiaalista mediaa loman aikana, kun taas vähiten 

sosiaalisesta mediasta pitävät taukoa odotetusti 23–35 vuotiaat (37 %). 

 

TIETOA TUTKIMUKSESTA: 
Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja 

matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin12.–25. 

tammikuuta 2015, ja siihen osallistui 1 006 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on 

maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely 

toteutettiin 14 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Italiassa, 

Espanjassa, Ranskassa, Portugalissa, Iso-Britanniassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Turkissa ja 

Kiinassa. 
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momondosta: 

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, The New York Times ja The Daily 

Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia 30 

markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone- ja Android-

laitteille. 
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FAKTAT LYHYESTI: 
 

Suomalaiset lomailevat myös sosiaalisesta mediasta: 

 19 prosenttia suomalaisista kirjoittaa päivityksiä sosiaaliseen mediaan lomalla 

 24 prosenttia suomalaisista lisää kuvia sosiaaliseen mediaan lomalla 

 3 prosenttia suomalaisista lisää videoita sosiaaliseen mediaan lomalla 

 47 prosenttia suomalaisista ei käytä sosiaalista mediaa lomalla 

 17 prosenttia suomalaisista ei käytä sosiaalista mediaa ollenkaan 

 4 prosenttia ei osaa sanoa 

 

Sosiaalista mediaa päivitetään lomalla vain harvakseltaan: 

 2 prosenttia päivittää sosiaalista mediaa useamman kerran päivässä lomalla 

 7 prosenttia päivittää sosiaalista mediaa päivittäin lomalla 

 18 prosenttia päivittää sosiaalista mediaa 2-4 päivän välein lomalla 

 8 prosenttia päivittää sosiaalista mediaa 5-7 päivän välein lomalla 

 15 prosenttia päivittää sosiaalista mediaa kerran viikossa lomalla 

 6 prosenttia ei osaa sanoa  

 

Lomasta kerrotaan eniten jälkikäteen: 

 9 prosenttia päivittää lomastaan sosiaaliseen mediaan etukäteen 

 20 prosenttia päivittää lomastaan sosiaaliseen mediaan lomansa aikana 

 35 prosenttia päivittää lomastaan sosiaaliseen mediaan kotiin palattuaan 

 36 prosenttia ei osaa sanoa 

 

Facebookia ja Instagramia päivitetään ahkerimmin: 

 57 prosenttia päivittää lomallaan Facebookia 

 11 prosenttia postaa lomallaan Instagramiin 

 7 prosenttia päivittää lomallaan Twitteriä 

 7 prosenttia päivittää lomallaan Google+:aa 

 3 prosenttia viestittelee lomallaan Snapchatissä 

 2 prosenttia päivittää lomallaan LinkedIniä 

 1 prosentti käyttää lomallaan Tinderiä 

 0 prosenttia käyttää lomallaan Grindriä 

 7 prosenttia päivittää muuta sosiaalista mediaa 

 31 prosenttia ei osaa sanoa 

 

Myös sosiaalisesta mediasta tarvitaan lomaa: 

 31 prosenttia on pitänyt tarkoituksella lomaa myös sosiaalisesta mediasta 

 18 prosenttia ei ole pitänyt lomaa sosiaalisesta mediasta, mutta haluaisi 

 14 prosenttia on pitänyt tahattomasti lomaa myös sosiaalisesta mediasta 

 9 prosenttia on pitänyt lomaa sosiaalisesta mediasta vain, koska ei pystynyt sitä 

käyttämään 

 3 prosenttia on pitänyt lomaa sosiaalisesta mediasta, koska matkaseura niin vaati 

 18 prosenttia ei ole pitänyt lomaa sosiaalisesta mediasta 

 11 prosenttia ei osaa sanoa 


