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SUOMALAISTEN MIELESTÄ PUOLISO SAA MATKUSTELLA KENEN KANSSA HALUAA,
KAVERIPORUKASSA MATKAILUN SUOSIO KASVAA

Suurin osa suomalaisista ei ole moksiskaan, jos kumppani haluaa matkustella itsekseen. Kuva: Steven Worster

Suomalaiset valitsevat muihin kansallisuuksiin verrattuna poikkeuksellisen harvoin mieluisimmaksi
matkakumppanikseen seurustelukumppaninsa. Tiedot käyvät ilmi lento- ja hotellihakukone momondo.fin teettämästä
tutkimuksesta. Suomalaiset eivät myöskään halua rajoittaa kumppaninsa soolomatkustelua yksin tai omien kavereiden
kanssa. Puolison matkustelu toisen sukupuolen edustajan kanssa häiritsee alle neljäsosaa suomalaisista vastaajista, ja
yhä useampi suomalainen matkusteleekin mieluiten kaveriporukassa.
Vaikka kumppani on yhä monen mieluisin matkakumppani, ei puolison kanssa matkusteleminen ole suomalaisten
keskuudessa yhtä suosittua kuin muissa maissa. Lento- ja hotellihakukone momondo.fin teettämästä kyselytutkimuksesta
selviää, että 56 prosenttia suomalaisista valitsee mieluiten matkakumppanikseen kumppaninsa. Muihin kansallisuuksiin
verrattuna luku on alhainen: 22 kansallisuutta kattavassa tutkimuksessa keskimäärin 66 prosenttia vastaajista matkailee

mieluiten sydänkäpysensä kanssa, ja suomalaisten kohdalla prosentti on kaikista pienin. Tiiviiten kumppaninsa kanssa yhtä
pitävät kiinalaiset, joista 79 prosenttia reissaa mieluiten siippansa kanssa.
Suomalaiset valitsevat yhä useammin matkaseurakseen ystävät. Kyselyyn vastanneista suomalaisista 40 prosenttia kertoi
matkustavansa mieluiten ystävien kanssa, kun vuonna 2014 vastaava luku oli vielä 30 prosenttia. Naiset suosivat miehiä
useammin seurassa matkustelua. Suomalaisista miehistä yli kymmenesosa (12 %) matkustaa mieluiten yksin, kun naisista
vain kuusi prosenttia vastasi samoin.
”Tulosten perusteella ystävien kanssa matkustelu on kasvava trendi. Sinkun ei tarvitse matkustella yksin, jos ei halua, ja
kaveriporukan kesken kustannuksia on mahdollista jakaa pienemmiksi. Parisuhteessa oleville kavereiden kanssa matkailu
taas tarjoaa mahdollisuuden hoivata muitakin tärkeitä ihmissuhteita”, momondon Suomen markkinointipäällikkö Miina
Malkki kommentoi tutkimustuloksia. ”Lisäksi netin välityksellä on entistä helpompaa löytää isommallekin porukalle sopiva
yhteinen majoitus – vaikkapa yksityinen huvila omalla uima-altaalla.”

ENEMMISTÖ SUOMALAISISTA EI MUREHDI PUOLISON MATKAKUMPPANEISTA
Kyselyyn vastanneista suomalaisista puolet (50 %) ei stressaa, jos kumppani matkustelee ilman vastaajaa. Muihin
kansallisuuksiin verrattuna tämä on poikkeuksellista: keskimäärin vain 37 prosenttia tutkimukseen vastaajista oli valmiita
siunaamaan kumppaninsa omat matkat. Vahvimmin seurustelukumppanin soolomatkustelua vastustivat romanialaiset (65
%) ja turkkilaiset (63 %).
Lähes joka neljäs suomalainen ei haluaisi, että kumppani lähtee matkalle toista sukupuolta olevan ystävän (23 %) tai
kollegan (22 %) kanssa. Suurin osa (57 %) suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä, että heidän kumppaninsa saa matkustaa
kenen kanssa haluaa. Suomalaisiakin sallivampia ovat ruotsalaiset (64 %), tanskalaiset (61 %) ja hollantilaiset (59 %). Eniten
kumppanin matkustelu muiden kanssa häiritsee brasilialaisia, joista vain joka kymmenes (10 %) hyväksyy puolison
matkustamisen kenen kanssa lystää.
”Vastauksista voi tulkita, että suomalaiset luottavat puolisoonsa keskimääräistä enemmän”, Malkki kommentoi.
”Ystävyyttä toisen sukupuolen edustajien kanssa ei ehkä pidetä täällä niin uhkaavana parisuhteen kannalta. Toisaalta
omien juttujen tekeminen ja toisen ikävöiminen välillä voi piristää suhdetta.”

TIETOA TUTKIMUKSESTA:
Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä onlinetutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 2.–12. tammikuuta 2017, ja siihen osallistui 1011 iältään 18–65vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi
kysely toteutettiin 22 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, IsoBritanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Turkissa, Venäjällä,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa.
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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, 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. momondo on itsenäinen brändi Priceline Groupin tytäryhtiö KAYAKin
brändiportfoliossa.
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FAKTAT LYHYESTI:
Suomalaiset matkustelevat mielellään kaveriporukassa:
• 56 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi matkustavansa mieluiten puolisonsa tai kumppaninsa kanssa.
• 40 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi matkustavansa mieluiten ystävien kanssa.
• 28 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi matkustavansa mieluiten lastensa kanssa, 17 prosenttia kertoi
matkustavansa mieluiten vanhempiensa kanssa, ja 12 prosenttia kertoi matkustavansa mieluiten muiden
perheenjäsenten kanssa.
• 9 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi matkustavansa mieluiten yksin.
• Vastaajat saivat valita useita vastausvaihtoehtoja.
Suomalaisten enemmistöä ei haittaa, että kumppani matkustaa yksin tai jonkun muun kanssa:
• 50 prosenttia suomalaisista vastasi myöntävästi kysymykseen ”Sopiiko sinulle, että kumppanisi lähtee lomalle
ilman sinua?” Kielteisesti vastasi 16 prosenttia, ja 9 prosenttia ei osannut sanoa. 26 prosentilla vastaajista ei ollut
kumppania.
• Romanialaisista vastaajista 65 prosenttia ja turkkilaisista 63 prosenttia vastasi samaan kysymykseen kieltävästi.
Yli puolet suomalaisista katsoo, että kumppani saa matkustella kenen kanssa haluaa:
• 57 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että heidän kumppaninsa saa matkustaa kenen kanssa haluaa.
• Ruotsalaisista vastaajista oli samaa mieltä 64 prosenttia, tanskalaisista 61 prosenttia ja alankomaalaisista 59
prosenttia. Brasilialaisista vastaajista 10 prosenttia oli samaa mieltä.
• Kaikista vastaajista keskimäärin 45 prosenttia oli samaa mieltä.

