Suomalaiset haluavat matkailla
kotimaassa kulttuurista nauttien
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Matka 2019 –messujen toteuttaman
Matkailututkimuksen mukaan suomalaisia
kiinnostaa matkalla erityisesti paikallisen kulttuurin
ja arjen kokeminen sekä rentoutuminen.
Matkalla suomalainen on vastuullinen ja noudattaa kohteiden tapoja
sekä ohjeita. Matkamessujen Matkailututkimus 2019 selvitti
suomalaisten matkustamisen syitä ja matkailuun liittyviä mielipiteitä.
Matka 2019 on auki yleisölle Messukeskuksessa Helsingissä 18.20.1.2019.
Lepoa ja paikallista kulttuuria, kiitos!
Suomalaisia matkalla kiinnostaa paikallisen kulttuurin ja arjen
kokeminen hotellialueilla pysyttelyn sijaan. Kiinnostavampina koettiin
myös paikalliset putiikit ennemmin kuin suuret ostoskeskukset tai
hotellien ostosmahdollisuudet. Vastaajista 62 % kertoi suuntaavansa
mieluummin vähemmän tunnettuihin kohteisiin kuin suosittuihin
turistikohteisiin ja 75 % kertoi matkalla syövänsä mieluummin
katukeittiöissä kuin kuuluisissa ravintoloissa.
Matkalta haetaan ensisijaisesti lepoa ja rentoutumista, ja yli 60 %
vastaajista suosiikin yli viikon mittaisia lomamatkoja. 84%
vastaajista haluaa myös pitää työ- ja lomamatkat erillään näiden
yhdistämisen sijaan.
”Suomalaiset ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostuneita paikallisen
kulttuurin kokemisesta. Tämä näkyy esimerkiksi ostoksilla
käymisessä paikallisten kaupoissa ja toreilla. Arjessa olevat
elämykset ja paikalliset tavat, myös katukeittiöiden ja pienten
ravintoloiden ruoka – näitä suomalaiset haluavat matkoiltaan”, kertoo
Kantar TNS:n tutkimuspäällikkö Anne Lahtinen.
Suomalainen on vastuullinen matkalla – oma kuluttajansuoja
matkailussa ei kuitenkaan kiinnosta
Suurin osa suomalaisista on matkustaessaan suosinut paikallisia
palveluntarjoajia, kuten esimerkiksi hotelleja tai ravintoloita. Suuri
osa on myös vähentänyt kohteen kuormitusta matkustamalla
kiireisimmän sesongin ulkopuolella. Suomalainen matkailija onkin
vastuullinen ja noudattaa paikallisen kulttuurin tapoja sekä ohjeita.
Vastuullisuus lentomatkoissa hiilidioksidikompensaatiota
maksamalla on vasta yleistymässä. Lentomatkoista
hiilidioksidikompensaatioita kertoi maksaneensa 9 % vastaajista.
Tietoa asiasta tarvitaan lisää, sillä 18 % saman kysymyksen
vastaajista kertoo, ettei tiedä onko maksanut
hiilidioksidikompensaatioita lentomatkoistaan.
Tieto heinäkuussa 2018 voimaan tulleesta, EU-laajuisesta uudesta
matkapakettilainsäädännöstä ei myöskään ole vielä lyönyt läpi
matkustavan kansan keskuudessa. Noin 60 prosenttia vastanneista
ei ollut aiemmin kuullut tai osannut sanoa oliko kuullut matkustajan
oikeuksia koskevasta lainsäädännöstä. Tietoisuus on kuitenkin
lisääntynyt, sillä edellisvuoden kyselyssä vastaava luku oli 79
prosenttia.
”Uudella matkapakettilainsäädännöllä niin EU:n kuin kansalliset
lainsäätäjät ovat halunneet laajentaa taloudellisen ja
sopimusoikeudellisen turvan koskemaan entistä useampaa
matkustajaa ja matkaa. Myös matkailutoimiala on ollut tässä
kehitystyössä aktiivisesti mukana, jotta matkustajat voisivat tehdä
valveutuneita päätöksiä ostaessaan matkoja. Siinä mielessä on
harmillista, että peräti 55 prosenttia kyselyyn vastanneista ei usko,
että matkapakettilainsäädäntö vaikuttaa heidän
matkavaraustottumuksiinsa tai asia ei heitä kiinnosta tai heillä ei ole
asiasta edes mielipidettä”, pohtii Suomen matkatoimistoalan liitto
ry:n (SMAL) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.
Inspiraatiota ystäviltä somessa sekä matkanjärjestäjien,
lentoyhtiöiden ja hotellien mainoksista
Suomalaisten matkustuspäätöksiin ja matkustusinspiraatioon
vaikuttivat eniten ystävien tai tuttavien matkustuskokemukset.
Seuraavaksi eniten matkustuskimmokkeita saatiin
matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden ja hotellien mainoksista. Erityisesti
naiset saivat inspiraatiota laajasti eri lähteistä. Nuoret alle 25vuotiaat saivat kimmokkeen ystäviensä päivityksistä ja kuvista
sosiaalisessa mediassa, ja kaikista vastaajista kolmannes saikin
matkustusinspiraationsa sosiaalisen median kanavissa
näkemästään sisällöstä, kuten Instagram-kuvista, blogeista tai
YouTube-videoista.

Suurimmaksi osaksi päätöksen vapaa-ajan matkasta tekee henkilö
itse. Mitä vanhemmaksi tullaan, sitä enemmän
matkustuspäätöksissä kuunnellaan puolisoa tai kumppania. Naiset
tekevät miehiä enemmän päätöksen itse tai vanhempia tai lapsia
kuunnellen, miehet mukautuvat puolison tai kumppanin päätökseen
useammin.

