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1 Johdanto 

Turismi Kanarian saarilla on viime vuosina lisääntynyt ja ilmiöstä voidaan pu-

hua jo massaturismina. Tutkimus on ajankohtainen, sillä turismi kasvaa tasai-

sesti ja Kanarian saaret ovat entistä suositumpi matkakohde suomalaisille. 

Kanarian saarista on uutisoitu paljon, sillä se uudistuu jatkuvasti palvellakseen 

matkailijoita. Turismi on Kanarialle yksi tärkeimmistä tulolähteistä. Opinnäyte-

työn tarkoitus on selvittää massaturismin vaikutukset Kanarian saarilla suoma-

laisiin perhematkustajiin. Tutkimus tehtiin, jotta selviäisi, vaikuttaako massatu-

rismi Kanarialla palvelun laatuun suomalaisen perhematkailijoiden mielestä ja 

kuinka he kokevat muut turistit kohteessa. Massaturismi kasvaa, ja palvelut 

Kanarialla lisääntyvät, mutta voivatko ne tukea toisiaan? Työssä selvitettiin, 

saavatko matkailijat tarvitsemaansa palvelua kohteessa, etenkin sesonkiai-

kaan. Tutkimus on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Tutkimusta tukee 

viitekehys, jossa on aiheeseen liittyvää faktatietoa Kanarian saarista, massa-

turismista sekä vastuullisesta ja kestävästä matkailusta.  

2 Tutkimusasetelma 

2.1 Työn tavoitteet 

Opinnäytetyön tutkimuksen päätavoitteenani on selvittää, mitä mieltä suoma-

laiset matkailijat ovat muista matkailijoista Kanarialla. Suomalaiset perheet 

matkustavat usein lomalle Kanarialle, joten työssä selvitettiin heidän tietoisuu-

destaan massaturismista ja matkailijoiden vaikutuksesta toisiin matkailijoihin. 

Tutkimuksella selvitetään, onko massaturismilla vaikutusta suomalaisten mat-

kailuun Kanarialla ja pyritään saada nostetta vastuulliselle matkailulle, jotta jo-

kainen turisti voisi nauttia matkastaan massaturismista huolimatta. Tutkimuk-

sella selvitetään lisäksi, vaikuttaako turismin määrän kasvu kohdemaan tarjo-

amien palveluiden laatuun. Perhematkailu opettaa samalla uusille sukupolville 

vastuullista matkailua, ja siksi tässä työssä keskitytään perhematkustajiin.  
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2.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymys on, mitä mieltä suomalaiset perhematkustajat ovat massa-

turismista Kanarialla. Toinen tutkimuskysymys on, saavatko suomalaiset per-

hematkustajat Kanarialla toivomaansa palvelua. Tutkimusongelma on, saa-

vatko suomalaiset perheet Kanarian lomalla laadukasta palvelua ja viihtyvätkö 

he massaturismista huolimatta. Tutkimus rajataan perheisiin, sillä Kanaria on 

perheiden yksi suosikkilomakohde. Lisäksi matkailu on kehittyvä elinkeino, ja 

perheessä vanhemmat opettavat lomakäyttäytymistä lapsilleen. Perheiden tie-

toisuutta massaturismin haitoista olisi hyvä lisätä, sillä vanhemmat opettavat 

lapsiaan matkustamaan, jolloin myös uudet sukupolvet matkustaisivat tulevai-

suudessa vastuullisesti. 

2.3 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyö on tutkimus, joka koostuu kolmesta suuresta osa-alueesta: 

suunnittelu, operationaalinen prosessi ja arviointi. Suunnittelu on prosessi, 

jossa määritellään tutkimuksen sisältö, selvitetään tutkimusongelma ja tarve, 

mitä varten tutkimus tehdään. Suunnitteluvaiheessa päätetään myös strategia 

datan keräämiseen, selvitetään resurssit tutkimuksen tekemiseen sekä määri-

tellään ja aikataulutetaan koko prosessi.  Suunnittelun jälkeen poimitaan otos, 

laaditaan kyselylomake, kerätään teoreettista viitekehystä tukemaan aihetta 

sekä analysoidaan tulokset ja tehdään johtopäätökset tutkimuksesta. Viimei-

nen vaihe on tutkimuksen julkaiseminen. (Laatua tilastoissa 2002, 24-29.) Tut-

kimuksen suunnitteluvaiheessa pohditaan, mikä aihe on ajankohtainen ja kiin-

nostava, ja tutkitaan tietoa kyseisestä aiheesta ennen itse työn tekoa. Strate-

gian ja aikataulu laaditaan tutkimuksen tekemiseen. Taustatietoa etsiessä luo-

tettavista lähteistä, sovelletaan tietoa omaan tutkimukseen.  

Tutkimus laadittiin pääosin kvantitatiivisesti, mutta tehtiin myös kaksi avointa 

kysymystä, jotta tutkimus olisi myös vähän laadullinen. Tutkimusmenetelmänä 

käytettiin kyselyä. Tutkimusta varten tehtiin valmis online- kysymyspohja, 

jossa kysyttiin aiheeseen liittyviä kysymyksiä, ja sitä kautta selvitettiin suoma-

laisten perheiden ajatuksia massaturismista Kanarialla. Kyselyn avoimiin kysy-

myksiin vastaajat saivat kirjoittaa omin sanoin kokemuksistaan. Monipuoliset 
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aiheeseen liittyvät kysymykset rajasivat vastaajista perheelliset ja antoivat 

myös useita avoimia vastauksia analysoitavaksi.  

Kvantitatiivinen tutkimus perustuu taulukointiin. Taulukot laaditaan tutkimuk-

sessa saatujen lukujen ja niiden välisten suhteiden perusteella. Tutkimustulos-

ten yleistämistä koko väestöön rajataan sillä, että tutkimusotanta on satunnai-

sesti valittu. Usein kvantitatiivisella tutkimuksella mitataan eroavaisuuksia ja 

argumentoidaan syitä ja seurauksia. (Alasuutari 2007, 36-37.) Tässä tutkimuk-

sessa käytetään pääasiassa kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, sillä se on 

nopea tapa tavoittaa suurempi otanta. Tutkimuksen resurssit ovat sen verran 

niukat, ettei tutkimuksen tuloksia voi verrata koko Suomen perheisiin. Vas-

taukset ovat näin pienessä tutkimuksessa suuntaa antavia. 

Laadullinen tutkimus käsittelee enemmän kokonaisuutta. Laadullisessa tutki-

muksessa on usein vähemmän osallistujia mitä kvantitatiivisessa tutkimuk-

sessa. Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluvat haastattelut. (Mts. 

38-39.) Laadullisen tutkimuksen piirteistä kyselyyn lisättiin avoimia kysymyk-

siä, joihin vastaajat voivat kertoa omin sanoin, mikäli kysymysten lisäksi heillä 

on lisää sanottavaa. Näin ollen saadaan vastaajilta perusteluja, miksi he vas-

tasivat, kuten vastasivat. Avoimet kysymykset helpottavat tulosten analysoin-

tia, sillä vastaajat voivat itse kertoa, mistä heidän mielipiteensä johtuu. 

2.4 Aineiston keruu 

Ryväsotantamenetelmässä jokaisella henkilöllä, jota tutkimus koskee, on yhtä 

suuri mahdollisuus tulla valituksi tutkimukseen. Otantaa valittaessa etsitään 

yksi tai useampi ryhmä “ryväs”, josta valitaan satunnaisesti kyselyyn vastaajat. 

Tutkimuksen taloudelliset resurssit useimmiten rajaavat, kuinka suuren otok-

sen tutkimukseen voi ottaa. Lomakekyselyssä tärkeä seikka, johon kannattaa 

kiinnittää huomiota on visuaalisuus. Tietokoneella laadittu kysely vähentää vir-

heiden määrää ja lisää tavoitettavuutta nopeasti useille tutkimuksen kohteena 

oleville henkilöille. Sähköisen kyselyn voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse 

tai jakaa kyselyn linkin tutkimuksen kohteille. Sähköiset lomakkeet eivät tar-

vitse paljon resursseja tai taloudellista tukea. Sähköisen kyselyn vastaukset 

ovat helpompi ja nopeampi tapa analysoida, sillä tietokoneavusteiset kyselyt 
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saa kaavioiksi erilleen. Sähköinen kyselylomake tehdään niin, että jokainen 

vastaaja ymmärtää kysymyksen, ja vastaamisesta tehdään mahdollisimman 

helppoa ja miellyttävää. Vastausprosenttia voi parantaa esimerkiksi tarjoa-

malla vastaajille palkinnon arvonnan kautta. Sähköistä lomaketta laatiessa on 

tarkistettava, kuinka kauan aikaa kyselyyn vastaaminen vie, jotta vastaaja jak-

saa vastata jokaiseen kysymykseen. Kysymysten on oltava selkeitä ja väärin-

ymmärryksen riski mahdollisimman pieni. (Laatua tilastoissa 2002, 45-56.) 

Tutkimuksessa käytettiin ryväsotantaa, koska se on luotettava ja nopea toteut-

taa ja on lisäksi resursseja vastaava. Löysin Facebook-ryhmän, joka toimi 

tässä tapauksessa “ryväksenä”. Aineistoa kerättiin lähettämällä Google Drive -

kyselyn linkkinä Kanarian Ystävät -Facebook ryhmään. Ryhmässä on yli 6 000 

jäsentä, joten kysely tavoittaa useita Kanarialla jatkuvasti lomailevia perheel-

listä. Kyselyä laatiessani pyysin ystäviäni vastaamaan kyselyyn kokeeksi, jotta 

he voivat kertoa, mikäli joku kysymys olisi epäselvä tai kysely liian monimut-

kainen tai pitkä. Tämä vaihe paransi kyselyn ymmärrettävyyttä ja teki kyse-

lystä helpomman vastata. Resursseja kyselyn laatimiseen ei ollut niin paljon, 

että olisin voinut järjestää arvonnan kaikkien vastaajien kesken. 

Tutkimustulosten esittäminen on hyvä esittää visuaalisesti selkeästi, mitä var-

ten ovat taulukot. Tulosten ymmärrettävyyttä auttavat visuaaliset kuvat, joita 

tukee analysoiva teksti. Taulukot ovat kuitenkin myös sellaisenaan ymmärret-

täviä ja luettavia kokonaisuuksia. Taulukossa ilmaistut tiedot ovat loogisia ja 

selkeitä, ensivilkaisulla ymmärrettäviä tietoja. (Laatua tilastoissa 2002, 72-73.) 

Tulosten taulukointi helpottaa ymmärrystä siitä, että tutkimuksen tulokset vas-

taavat tutkimuskysymyksiä. Taulukko laadittiin tutkimuksen jokaisesta kvanti-

tatiivisestä kysymyksestä, jolloin tulosten analysointi on helpompaa ja tilasto-

jen lukijalle viesti välittyy jo ensivilkaisulta. 

2.5 Luotettavuusvarauma 

Hyvän ja luotettavan datan kerääminen ei ole itsestään selvä tehtävä. Data on 

epäluotettavaa, mikäli siitä puuttuu osa havaintoja. Kyselyn täyttäneet henkilöt 

ovat voineet salata asioita vastatessaan, joten kyseessä ei olisi niinkään va-
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lehtelu, vaan kertomatta jättäminen. On myös mahdollista, että vain tietynlai-

set ihmiset ovat vastanneet kyselyyn, ja tietyntyyppiset ihmiset jättäneet kyse-

lyn huomiotta. Tämä voi johtaa siihen, ettei tulosta voidaan verrata kaikenlai-

siin ihmistyyppeihin. Osa vastaajista voi jättää vastaamatta joihinkin kyselyn 

kysymyksiin, mutta vastata osaan. Tässä tapauksessa data voi olla vääristy-

nyttä, sillä datan määrä on pienempi ja sieltä puuttuu tärkeitä osia. Ennen 

analyysin tekemistä on tärkeää tarkistaa datasta mahdolliset virheet ja tarkis-

taa kyselyyn saadut vastaukset. Tämä vaihe tehdään siksi, että itse analyysi 

tehdään luotettavasta ja tarkistetusta datasta, jotta analyysin tuloksesta tulisi 

mahdollisimman luotettava ja todellinen.  (Hand 2008, 51-62.) Opinnäytetyön 

kyselyssä merkitsin jokaisen kysymyksen pakolliseksi vastata, lukuun otta-

matta avoimia kysymyksiä, jotta dataa saataisiin riittävästi, eikä kävisi niin, 

että vastaajat valitsevat kysymykset, joihin haluavat vastata. Vastaukset saa-

tuani tarkistin ne läpi, että kaikki vastaukset ovat järkeviä ja näyttävät rehelli-

siltä. Näin ollen kyselyn tulokset ja niiden pohjalta tehdyt analyysit ovat mah-

dollisimman luotettavia ja paikkaansa pitäviä. 

Tutkimuksesta tekee luotettavan se, että tutkimus tehdään tutkimukselle ase-

tettujen kriteerien perusteella. Validiteetti ja reliabiliteetti kuvaavat tutkimuksen 

kokonaisluotettavuutta. Luotettavuutta voivat horjuttaa vastauskadon aiheut-

tama vääristymä tai otannan valinnassa tapahtuvat virheet. (Heikkilä 2010, 

185) 

Reliabiliteetti tutkimuksessa tarkoittaa sitä, etteivät tulokset ole sattumanvarai-

sia. Sisäistä reliabiliteettia tutkimuksessa voidaan korostaa mittaamalla asiat 

useaan kertaan tai lähettämällä kysely kaksi kertaa. Mikäli tulokset ovat samat 

molemmilla kerroilla, tutkimus on reliaabeli. Ulkoinen reliabiliteetti tarkoittaa, 

että tutkimustulokset ovat todistettavissa myös muissa tutkimuksissa. Tutki-

muksen reliabiliteettia voivat heikentää otoksen pienuus ja tulosten käsittely-

virheet. Mitä suurempi otos, niin sitä luotettavammin tulosta voi verrata koko 

tutkimuksen kohderyhmään. (Mts, 187.) Tutkimuksen reliabiliteettia parantaa, 

että kyselyn vastaukset ovat täysin anonyymeja, kysely lähetettiin ryhmään, 

jossa se kohtaa halutun kohdeyleisön ja kyselyyn vastanneita on 204 henki-

löä.  
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Validiteetti kertoo, kuinka tutkimuksessa tutkitaan juuri sitä, mitä alun perin on 

tarkoitus tutkia. Kyselytutkimuksessa tärkeää on validiteetin kannalta tehdä 

kyselyn kysymyksistä selkeitä ja oikein ymmärrettäviä. Sisäinen validiteetti on 

sitä, että tutkimus vastaa tutkimuskysymyksiä ja teoreettinen viitekehys tukee 

aihetta. Ulkoinen validiteetti on tutkimuksen ymmärrettävyys muille lukijoille. 

Kyselyssä valehteleminen, kertomatta jättäminen ja vastausten hienostelu tai 

liioittelu voivat väärentää tuloksia ja heikentää tutkimuksen validiteettia. (Mts. 

186-187.) 

Tutkimuskysymykset tarkentavat sen, ovatko vastaajat kohderyhmää ja tulok-

sista tein taulukot, jotka havainnollistavat tuloksia. Kyselyssä kysyin, keiden 

kanssa vastaajat matkustivat viimeksi Kanarialle, mikä poissulkee vastaajista 

ne, ketkä eivät matkusta perheensä kanssa. Perheeksi kyselyssä luin kaikki 

ne, jotka matkustivat lastensa, vanhempiensa, puolisonsa tai sisarustensa 

kanssa. Ja näin ollen voin tutkia juuri niitä, ketkä ovat tutkimukseni kohteena. 

Tutkimuskysymykset vastaavat tutkimuksen tarkoituksia. Olen pohtinut kysy-

myksiä useaan otteeseen, ja kysynyt tuttavilta mielipiteitä ovatko kysymykset 

tutkimuskysymystä vastaavia. Validiteettia tutkimuksessa korostaa se, että Fa-

cebook ryhmän jäsenet ovat tutkimuksen kohderyhmää. 

       

3 Matkailun ja massaturismin teoria 

3.1 Matkailu 

Käsitteet matkailu ja matkailija käsitetään eri tavalla eri maissa ja kulttuu-

reissa.  UNWTO:n mukaan matka kestää vähintään yhden yön ja korkeimmil-

laan vuoden. Matka on yli 50 kilometrin matka tavanomaisesta elinympäris-

töstä. Mikäli matka kestää vähemmän kuin yhden yön, on kyseessä vierailu. 

(Edelheim & Ilola 2017, 20.) Matkailu on usein sesonkiluontoista, mikä puoles-

taan lisää massaturismin vaikutuksia. Huippusesongin aikana suosituissa mat-

kakohteissa kysyntä voi olla suurempaa kuin tarjonta. Tällöin matkailun laatu 

kärsii. Sesonkien ulkopuolella asia on päinvastainen, palvelut saattavat sulkea 
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ovensa vähäisen kysynnän vuoksi. Kausiluonteisuus on yksi syy massaturis-

miin, joten sen pienentämiseksi tulisi tehdä muutoksia. Kausiluonteisen mat-

kailun tasaamiseksi monipuolistetaan matkailutuotteita ja markkinointia, ajoite-

taan tapahtumat ympärivuotisesti sekä uudistetaan yhteiskunnan rakennetta. 

(Mts. 115-119.) Tutkimukseni yksi tavoitteista on selvittää kohtaavatko kysyntä 

ja tarjonta Kanarialla. Kanarian saaret ovat matkakohde, jossa kausiluontei-

suus vaikuttaa palveluiden määrään. Onko Kanarialla tarpeeksi palveluita ym-

päri vuoden palvellakseen matkailijoita ja tyydyttääkseen heidän tarpeensa? 

Matkailu ei lainkaan tapahdu aina samasta syystä ja samoin periaattein. Ihmi-

sillä on eri motivaatiot lähteä matkalle. Viime vuosina reppureissaus ja vapaa-

ehtoistyön perässä matkustaminen ovat olleet suosiossa. Matkustaminen ei 

aina myöskään ole vapaa-ajan loma, se voi olla työmatka tai pakon edessä 

tehty matka, kuten pakolaisuus. Vuonna 2012 rikottiin ensimmäisen kerran 

miljardin ulkomaanmatkailijan raja vuodessa. Suomalaisten kolmanneksi suo-

situin kohdemaa ulkomaanmatkoilla oli Espanja vuonna 2012. Vieraanvarai-

suus on käsite, joka liitetään usein matkailuun läheisesti. Vieraanvaraisuus on 

matkailussa yksi tärkeimmistä kulmakivistä, oli kyseessä sitten majoituspal-

velu, ohjelmapalvelu tai ravintolapalvelu. (Veijola 2013, 16-19.) Tutkimuksessa 

halusin selvittää toisena tutkimuskysymyksenä vaikuttaako massaturismi pal-

velun laatuun. Tämä aihe viittaa matkailun vieraanvaraisuuteen, ja siihen, että 

kärsiikö vieraanvaraisuus, kun matkailijoita on koko ajan enemmän? Matkaili-

joiden määrän kasvaessa tulisi myös palveluiden määrän kasvaa tasaisesti. 

Palveluiden määrän kasvaessa tulisi pitää kiinni palveluiden laadusta ja siitä, 

että sesonkiaikaankin jokainen matkustaja saisi yhtä laadukasta ja yksilöllistä 

palvelua. 

3.2 Vastuullinen matkailu 

Vastuullinen matkailu pyrkii tekemään paikoista parempia asua ja vierailla. 

Matkailussa tärkeä on muistaa, että se tehdään paikallisen väestön ehdoilla, 

heidän ympäristöään ja kulttuuria kunnioittaen. Kestävä matkailu eroaa vas-

tuullisesta matkailusta niin, että kestävässä matkailussa pyritään tyydyttä-

mään nykyhetken tarpeet, niin että seuraavilla sukupolvilla olisi myös mahdol-

lisuus samaan. Vastuullisen matkailun painopiste keskittyy toimintaan. Toisin 
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sanoen, kestävä matkailu on tavoite ja vastuullinen matkailu on prosessi. Vas-

tuullinen matkailu voidaan jakaa viiteen osaan: Sosiaalinen, kulttuurillinen, ta-

loudellinen, ekologinen ja poliittinen. (Mts. 21-24.) Vastuullinen matkailu on 

suuri puheenaihe nykyaikana. Turismin kasvaessa ja muuttuessa massaturis-

miksi vastuullisuuteen on erityisesti muistettava kiinnittää huomiota. Vastuulli-

nen ja kestävä matkailu on hyväksi paikallisille, mutta myös takaa matkailijoille 

kestävän ja vastuullisen matkan. Sesonkiaikana massaturismi on suurimmil-

laan, ja voi suosituimmissa kohteissa aiheuttaa paikallisille yrityksille kiirettä. 

Matkailijoiden olisi hyvä olla tietoisia matkakohteen sesonkiajoista ja halutes-

saan voisivat välttää kiireisiä aikoja matkakohteessa tai valita matkakohteen 

hiljaisemmilta alueilta, joissa kysyntää ei ole enempää kuin tarjontaa. 

Vastuullisella matkustamisella voidaan tarkoittaa joko ekologista tai eettistä 

matkustamista. Ekologinen matkustaja pohtii matkustaessaan kuluttamiansa 

luonnonvaroja, ja kuinka voisi toimia ympäristöystävällisesti matkallaan. Eetti-

nen matkustaja puolestaan ajattelee paikallisen väestön oikeuksia toiminnoil-

laan. Vastuullinen matkailija ottaa ennen matkaansa selvää matkakohteensa 

säännöistä ja kulttuurista. (Kalmari & Kelola, 2009, 17.) Matkakohteen enna-

koiva tutkiminen edistää vastuullisuutta matkalla, sekä myös lisää kohteen tie-

toisuutta, ja tätä kautta voi ennakoida matkan suunnittelua ja saada enemmän 

irti matkasta. Kohteen tutkiminen ja matkan suunnittelu etukäteen helpottaa 

valitsemaan vastuulliset ja kestävät palveluntuottajat, esimerkiksi hotellin.  

Vastuulliseen matkailuun vaikuttavat kaikki sidosryhmät matkailutoiminnan 

osana. Vastuullinen matkailija pyrkii siihen, että matkailun haitalliset vaikutuk-

set paikalliseen väestöön olisivat mahdollisimman pienet. Vastuullinen matkai-

lija myös arvostaa paikallista kulttuuria ja paikallisten asukkaiden arvoja. Vas-

tuullista matkailua sidosryhmien kannalta on se, että toiminta on kannattavaa, 

ja tuottaa alueelle työpaikkoja, eikä ole haitaksi muille elinkeinoille. Haitallisten 

ympäristövaikutuksien vähentäminen on vastuullista matkailua. Oikeudenmu-

kaiset päätökset tukevat poliittista vastuuta. (Edelheim & Ilola 2017, 229-234.)  

Valmismatkalain pykälän (3.3§) mukaan matkustajan määritelmäksi luetaan 

se, että on solminut matkanjärjestäjän tai -välittäjän kanssa sopimuksen val-

mismatkasta, jossa käy ilmi, että matkustajalla on oikeus osallistua matkalle. 

Matkailuoikeus turvaa matkailijoiden ja matkatoimijoiden oikeuksia huomioon-
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ottaen matkakohteen paikallisen väestön, kestävän kehityksen, sekä luonnon 

ja paikallisen kulttuurin suojelemisen. Näitä oikeuksia turvataan vuonna 1994 

voimaan tulleella valmismatkalailla, joka takaa matkailijan turvallisuuden. (Mts. 

193-194.) Kanarialle tehdään paljon pakettimatkoja, jotka ovat erityisesti per-

heiden suosiossa. Tässä tapauksessa pakettimatkojen tarjoama matkailuoi-

keus suojelee turisteja, paikallisia sekä myös paikallista luontoa. Miten matkai-

luoikeus näkyy käytännössä Kanarialla? Matkailu on kasvava elinkeino, ja tu-

ristikohteille erittäin tärkeä tulonlähde. Useat pakettimatkat keskittyvät kestä-

vään ja vastuulliseen matkailuun. Lisäksi pakettimatkat voivat tarjota asiakkail-

leen erilaisia palveluita, kuten aktiviteetteja tai esimerkiksi lentokenttäkuljetuk-

sen hotellille. Näissä tapauksissa massaturisminkin aikana matkailijoille on 

tarjolla useita palveluita, ja suuren kysynnän vuoksi on resursseja järjestää 

erilaisia palveluita matkailijoille. Valmispakettimatkat voivat olla etenkin van-

huksille hyödyllinen tapa lähteä matkalle, kielitaitoa ei tarvitse, sillä matkanjär-

jestäjä usein puhuu suomea ja suomalaisten suosituimmissa matkakohteissa 

Kanarialla palvelua voi saada suomeksi esimerkiksi baareissa. Valmismatka-

paketit ovat hyväksi silloin, kun on paljon matkailijoita, joille järjestää yhteisiä 

retkiä tai muita aktiviteettejä. Toisin sanoen, ne auttavat massaturismin lisää-

miä riskejä ruuhkautumisen ja kiireen suhteen. 

Ympäristömerkit paljastavat, mitkä majoituspalvelut tai matkanjärjestävät toi-

mivat vastuullisesti. Matkailun tärkeimpiä ympäristömerkkejä ovat muun mu-

assa joutsenmerkki, EU-kukka, Energy Star, The Green key, ISO 14000, Pan 

Parks, Green, Globe, Blue Flag, Green Tourism Business Scheme, Bra Mijö-

val ja Naturens Bästa. Kun valitsee ympäristömerkillisen yrityksen matkallaan, 

voi olla varma. että tekee ekologisen valinnan ja näin ollen on hyväksi ympä-

ristölle. Ympäristömerkin saaminen vaatii yrityksiltä tiettyjen standardien saa-

vuttamista. Esimerkiksi Joutsenmerkin saamisen vaatimuksina on sitoutua vä-

hentämään veden- ja energiankultusta, vähentämään kuljetusten aiheuttamia 

ympäristöhaittoja, kierrättämään tarkasti, suosimalla turvallisia kemikaaleja 

sekä tekemään toiminnalleen ympäristösuojelutavoitteet. Joutsenmerkillä mer-

kattuja yrityksiä voi löytää Pohjoismaista. (Kalmari & Kelola 2009, 94-95.) Mi-

käli matkan suunnittelee yksin, on vastuullisen matkailun kannalta tärkeää tut-

kia majoituspalveluiden ja muiden palveluiden toimintatavat, joita haluaa mat-

kallaan hyödyntää. Nopea tapa selvittää yrityksen toiminnan periaatteet on 
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tarkistaa, onko yritykseltä ympäristömerkkiä ja onko sen kotisivuilla kerrottu 

toimintaperiaatteista ja visiosta.  

 

3.3 Massaturismi 

Massaturismi tarkoittaa matkailua, jossa suuri ihmisjoukko matkustaa samaan 

matkakohteeseen. Massaturismi on useimmiten alueellinen ilmiö, eikä sitä ta-

pahdu globaalisti. Massaturismialueille olennaista ovat suuret hotellialueet, 

useat ravintolat ja muut palvelut sekä ihmisten aiheuttamat ruuhkat käyttäes-

sään palveluita. Pakettimatkat ja valmismatkat liitetään usein massaturismi-

kohteisiin. Valmismatkoilla oppaat pitävät huolta matkailijoista, joita voi saa-

pua kerralla hotelliin linja-autoittain. Massaturismi voi aiheuttaa liiallisella kas-

vulla negatiivisia vaikutuksia matkakohteeseen, kuten paikallisen kulttuurin ja 

luonnon tuhoutumista sekä sosiaalisten ongelmien lisääntymistä. Massatu-

rismi on ihmisten matkailua matkakohteeseen niin, että matkustava väkijoukko 

on suuri suhteessa matkakohteeseen. (Vainikka 2016, 124-126.) 

Massaturismin negatiiviset seuraukset voivat vaikuttaa matkakohteen paikal-

listen asukkaiden elämänlaatuun tai turistien kokemukseen. (Overtourism- Un-

derstanding and Managing Tourism Growth Beyond Perceptions 2018, 3). Ka-

narialla turismi on muuttunut kausittain massaturismiksi, joten olisi tärkeä tut-

kia, onko massaturismilla negatiivisia vaikutuksia Kanarialle matkustaviin ihmi-

siin. Massaturismin tunnuspiirteitä ovat valmismatkapaketit, kaupallistetut, 

standardoidut ja tuotteistetut matkat. Massaturismia ovat kohdanneet erityi-

sesti suositut rantalomakohteet, nähtävyydet, kaupungit ja tapahtumat. (Edel-

heim & Ilola 2017, 28-29.) 

Massaturismi on ollut otsikoissa maailmanlaajuisesti, sillä matkailijoiden 

määrä on kasvanut ja paikallisten turvatoimet ovat kasvaneet turistikohteissa. 

Massaturismin ilmiötä, jossa matkakohde, paikalliset asukkaat ja matkailijat 

kärsivät turismin kasvun takia, kutsutaan liikamatkailuksi. Tilan ahtaus turisti-

kohteissa on myös aiheuttanut negatiivisia seurauksia paikallisen väestön li-
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säksi myös itse turisteille. vuonna 2017 tehdyn World Travel Monitor- tutki-

muksen mukaan, noin 25 % kansainvälisistä matkailijoista ovat tunteneet 

olonsa ahtaaksi väenpaljoudesta. Suurin osa ihmisistä, jotka olivat sitä mieltä, 

että väenpaljous on haitannut heidän lomaansa kohteessa, olivat perheitä ja 

nuoria matkailijoita. Massaturismin liiallinen kasvu ei ole hyväksi paikalliselle 

kulttuurille, luonnolle, väestölle eikä turisteille. Kuitenkaan kansainvälien tu-

rismi ei ole kohdannut rajaansa vielä. Monet kohteet haluaisivat lisää turisteja 

joko ympärivuotisesti tai hiljaisempina kausina. Toisin sanoen, matkailulla ei 

ole kasvuongelmaa, vaan alueellinen ja kausiluontoinen ongelma. (ITB World 

Travel Trends Report 2017, 17-18). Turismi ei ole saavuttanut vielä rajaansa 

Kanarialla, sillä turismilla on varaa kasvaa sesonkien ulkopuolella ja kaupun-

geissa, jotka eivät ole niin suosittuja matkailijoiden keskuudessa. 

 

Massaturismilla on useita seurauksia kuten paikallisen väestön vieraantumi-

nen, infrastruktuurin ylikuormittuminen, kulttuuriperinnön ja luonnon kärsimi-

nen sekä vaikutukset matkailukokemukseen. Kansainvälisen matkailun epäta-

sainen leviäminen pahentaa massaturismin vaikutuksia. Tästä syystä kohtei-

den sekä heidän sidosryhmien tulisi kehittää strategioita turismille. Kohteet 

voisivat esimerkiksi kehittää palveluitaan tietynlaisia turisteja varten, sen si-

jaan että hankittaisiin mahdollisimman paljon turisteja. Kehitystä voitaisiin 

tehdä muun muassa laajentamalla infrastruktuuria, aktivoida paikallisia yhtei-

söjä, suojella kulttuuriperintöjä ja käyttää teknologiaa tutkiakseen kävijämääriä 

paremmin. Näillä ratkaisuilla voitaisiin tarjota turisteille palveluita ruuhkaisten 

kohteiden sijaan vähemmän tunnetuilla alueilla. Massaturismiin ei kuitenkaan 

ole yhtä oikeaa ratkaisua, sillä jokainen kohde on erilainen. Jokaisen kohteen 

strategiat kohti kestävää turismia ovat erilaiset, sillä kohteilla on omat haas-

teensa ja omat vahvuutensa. (ITB World Travel Trends Report 2017, 19-20). 

Massaturismi voidaan käsittää niin, että paikalliset katsovat turismin heikentä-

vän paikallista kulttuuria, elämänlaatua ja luontoa. Massaturismi voidaan myös 

käsittää vastakohtana vastuulliseen matkailuun. Kun massaturismi aiheuttaa 

kyseiset huolenaiheet, ei kohteessa viihdy paikalliset eivätkä vieraat. Turismin 

kääntyessä massaturismiksi alkavat haasteet säilyttää matkailu vastuullisena 

ja paikallisuutta kunnioittavana. Monissa maissa on niin kutsuttuja ”hot spot” 
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kohteita, jotka houkuttavat matkailijoita muun muassa nähtävyyksillään. Turis-

min kasvaessa tiettyyn kohteeseen, palvelut siellä lisääntyvät. Turismi tuo 

useita työpaikkoja paikallisille ravintoloille, palveluille ja majoitusliikkeille.  Koh-

teesta tulee arvokas ja vierailun arvoinen, mutta samalla matkailun kasvaessa 

riski kohteen säilymisestä kasvaa. (Goodwin 2017.) Tutkin kyseistä ilmiötä sel-

vittääkseni, onko massaturismi vaikuttanut Kanarian saariin niin, että matkaili-

jat kokevat sen haittaavan matkaa vai ovatko Kanarian saaret massaturis-

mista huolimatta säilyneet viihtyisänä matkakohteena. Massaturismi on tuonut 

Kanarialle paljon palveluita ja lisännyt tieverkostoa. Tutkimuksessa selvitän 

ovatko matkailijoita varten tehdyt palvelut säilyneet turismin kasvusta huoli-

matta vieraanvaraisena ja turisteja tyydyttävänä vai laskeeko massaturismi 

palvelun tasoa. 

3.4 Massaturismin historia 

Euroopan ensimmäiseksi massaturismin lähtökohdaksi on kutsuttu 1800 lu-

kua, ja silloin alkanutta kehitystä matkailun saralla höyryjunan, merenranta-

kohteiden ja Thomas Cookin matkapakettien myötä. Toinen massaturismin al-

kukohta on 1900 luvulla toisen maailmansodan jälkeinen lentoliikenteen ja 

matkapakettien kehitys. Turismin muuttuminen massaturismiksi on edellyttä-

nyt matkailun kehittymistä ja laajenemista. 2010 luvulla massaturismi oli tun-

nettu länsimaiden ja muiden hyvinvointivaltioiden kohdalla. (Edelheim & Ilola 

2017, 26-27.)  

3.5 Kanarian saaret matkakohteena 

Kanarian saaret ovat seitsemän saaren saariryhmä Afrikan länsipuolella, 

mutta kuuluvat Espanjalle. Kanarian saaret ovat syntyneet tuliperäisten maan-

tieteellisten syiden seurauksena. (Seitsemän saarta.) Kanarian saaret sijaitse-

vat 108 kilometriä Afrikan rannikolta länteen. Saaria ovat Gran Canaria, Fuer-

teventura, Teneriffa, La Palma, Lanzarote, La Gomera ja Ferro. Vuonna 1982 

Kanariasta tuli autonominen. Kanarian ilmasto vaihtelee hyvin vähän kausit-

tain, esimerkiksi Las Palmasin keskilämpötila kesäpäivänä on 29 astetta, kun 
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taas talvella se on 21 astetta. Teneriffa ja Santa Cruz ovat Kanarian suosi-

tuimmat turistikohteet. Suurin turistikausi on tammi-maaliskuussa. (Canary Is-

lands 2019.) 

Vuonna 2014 turismi Kanarialla saavutti huippunsa. Jopa 26% Espanjaan 

matkustavista ihmisistä suuntasivat Kanarian saarille. Puolestaan vuosien 

2009 ja 2010 talouskriisin aikaan turismi laantui entisestään. Kanarian saaret 

ovat parantaneet infrastruktuuriaan viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 2018 

avattiin junaraide La Palmaksen ja Meloneraksen välille. Teneriffan moottoritie 

valmistui vuonna 2015 Adejen ja Santiago del Teiden välille. Teneriffan sata-

maa paranneltiin jo vuonna 2013. (Corne & Quintero 2016, 236-237.) Uskon 

Kanarian infrastruktuurin parantaneen palvelun laatua turistien silmissä. Turis-

min määrän kasvettua, myös ihmismäärä Kanarialla kasvaa ja näin ollen julki-

set kulkuneuvot ruuhkautuvat. Infrastruktuurin kehittäminen mahdollistaa turis-

teille ja paikallisille helpomman liikkumisen paikasta toiseen etenkin sesonkiai-

kaan. 

Tammi-huhtikuun aikana vuonna 2015 vapaa-ajan matkoja Kanarian saarille 

tehtiin 160 000. Samaan aikaan vuonna 2016 matkojen määrä oli 180 000. 

Turistien määrä Kanarialla kasvaa tasaisesti. Tammi-huhtikuussa 2017 turis-

tien matkojen määrä oli 210 000. Työmatkoja tilaston mukaan Kanarialle ei ole 

tehty. (Ulkomaanmatkat matkatyypin ja kohteen mukaan tammi-huhtikuussa 

2015-2017, 2017.) Turismin kasvu Kanarialla edistää massaturismia, ja siksi 

turistien olisi hyvä olla tietoinen keinoista matkustaa vastuullisesti. 

Vuosina 2010-2018 turismi Kanarialla on kasvanut. Vuonna 2010 turisteja 

matkusti Kanarialle 10 432 046, kun taas vuonna 2018 turisteja oli 15 559 

787. Tosin vuonna 2017 turisteja kävi Kanarialla 415 720 enemmän kuin 

vuonna 2018. (Tourist Arrivals. Historical data: 2010-2018.) 
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Kuvio 1. Matkailijoiden määrä Kanarialla. 

(Canary islands: Tourists arrivals 2019, 2.) 

Kanarian saaret ovat erinomainen esimerkki matkakohteesta. Matkakohteessa 

on nähtävyyksiä ja turisteja palvelevia sidosryhmiä, kuten majoituspalvelut ja 

vieraanvaraisuus palveluissa (Goodwin 2011, 5-6). Kanarian saaret on tun-

nettu rantalomakohde, jonne järjestetään useita pakettimatkoja erityisesti per-

heille. Pakettimatkat Kanarialla koostuvat useista sidosryhmistä, jotka palvele-

vat matkailijoita. 
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4.1 Otanta 

Kvantitatiivinen kysely laadittiin Google Driveen. (Liite 1) Kyselyn loppuun li-

sättiin muutama avoin kysymys, jotta saataisiin monipuolisempia vastauksia ja 

hieman laadullisia piirteitä tutkimukseen. Kysely oli avoinna viisi päivää, ja ke-

räsi 204 vastausta. Kyselyn vastaukset ovat anonyymejä. Kyselyn jaettiin Ka-

narian Ystävät -Facebook ryhmässä, jossa on lähes 7000 jäsentä. Ryhmän 

toimintaa tarkkailtiin muutamia viikkoja ennen kyselyn jakamista, jona aikana 

huomattiin ryhmän olevan aktiivinen ja siksi kysely julkaistiin kyseiseen ryh-

mään. Facebook -ryhmäläiset ovat kiinnostuneet Kanarialla matkailusta ja 

suuri osa heistä on matkustanut Kanarialla. Avoimiin kysymyksiin saatiin myös 

useita kymmeniä vastauksia. Vastauksia kertyi riittävästi tulosten analysoimi-

seen.  

Ohessa on näyttökuva kyseisestä Facebook - ryhmästä. Kuvasta ilmenee, 

että ryhmä on suljettu, ja sinne pääsee vain pyynnöstä. Ryhmä on aktiivinen, 

ja ryhmän jäsenet päivittävät noin viisi kertaa päivässä. Ryhmässä jäseniä on 

yhteensä 6 972. 

 

Kuva 1. Näyttökuva 
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4.2 Tutkimustulokset 

Vastaajien ikä jakautui keski-iän molemmille puolille. Vastaajista 51 % oli 41- 

60 vuotiaita. Vastaajista 34,8 % oli iältään 61 – 80-vuotiaita. Tästä voi pää-

tellä, että Facebook - ryhmän jäsenistä suurin osa sijoittuu keski-iän molem-

mille puolille, mikä on tutkimuksen kannalta positiivinen asia, sillä vastaajat 

ovat todennäköisesti myös perheellisiä. Alla on kuvio ikäjakaumasta havain-

nollistamassa jakaumaa.  

 

 

Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma 

Voidakseen selventää, missä Kanarialla massaturismi koetaan, miten se koe-

taan, vastaajilta kysyttiin, millä saarella vastaajat matkustivat viimeksi Kanari-

alla. Kysymys nosti selvästi kaksi saarta esille. 75,2 % eli 148 vastaajaa kertoi 

matkustaneensa viimeksi Gran Canarialle. Vastaajista 44 eli 21,6 % kertoi 

matkustaneensa viimeksi Teneriffalle. Vastaukset kertovat siis, että yli 80% 

vastaajaa matkusti viimeksi joko Teneriffalle tai Gran Canarialle. Vastaukset 
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kertovat, että nämä kaksi saarta ovat suosituimmat kohteet Kanarialla. Tutki-

mustuloksia voi siis kohdentaa etenkin näille kahdelle saarelle, sillä vastaajat 

ovat käyneet viimeksi kyseisillä saarilla lomalla. 

 

Kuvio 3. Vastaajien saarijakauma 

Suurin osa vastaajista, 107 vastaajaa, kertoi matkustaneensa Kanarialle vii-

meksi puolison kanssa kahdestaan. 23 vastaajaa puolestaan matkustivat vii-

meksi puolison ja lasten kanssa. 14 kertoi matkustaneensa viimeksi vanhem-

pien ja/tai sisarusten kanssa. Loput 60 vastaajaa vastasivat kysymykseen joi-

denkin muiden kanssa tai yksin. Tulosten analysoinnissa keskityin heihin, 

ketkä ovat olleet matkalla perheenä. Perheitä ovat ne vastaajat, jotka ovat 

matkustaneet lastensa, sisarustensa tai puolisonsa kanssa. Eli ne 60 vastaa-

jaa, ketkä kertoivat matkustaneensa yksin, tai muiden kuin perheen kanssa, 

jätin huomiotta, jotta tulokset koskisivat suomalaisia perhematkustajia. 
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Kuvio 4. Vastaajien matkaseura 

Kyselyyn vastanneet ovat viimeksi Kanarian matkallaan viihtyneet pääasiassa 

viikosta kahteen viikkoon. 42,9 % vastaajista kertoivat olleensa edelliskertana 

Kanarian lomallaan 7-13 päivää. 24,1 % oleskeli viimeksi Kanarialla kaksi viik-

koa. Yli kaksi viikkoa vastanneita puolestaan oli 27,6 %. Vain muutamat ker-

toivat olleensa Kanarialla viimeksi alle viikon.  
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Kuvio 5. Vastaajien edellisen matkan kesto 

Suurin osa vastaajista (55,9 %) kertoi yleensä matkustaneensa Kanarialle tal-

visin. Toiseksi suurin vastaajaprosentti (17,2 %) kertoi yleensä matkustavansa 

Kanarialle syksyisin, eli syys-, loka- ja marraskuussa. Näitä lukuja pohtiessani 

uskon vahvasti Suomen kylmän talven ja lomakausien (syysloma ja hiihto-

loma), vaikuttavan suomalaisten aikaan matkustaa Kanarialle. Alla kaavio vas-

tausten selventämiseksi. Talvikuukaudet ovatkin Kanarialla suomalaisten suo-

sima sesonkikausi.  

 

Kuvio 6. Vuodenaika, jolloin vastaajat matkustivat yleensä 

Suurin osa vastaajista matkusti viimeksi Kanarialle talvella (54,4 %). Seuraa-

vaksi suurin prosenttiosuus vastaajista matkusti keväällä (29,4 %). Uskon vas-

tauksiin vaikuttaneen se, että kyselyyn vastattiin heinäkuussa. Eli edelliset 

vuodenajat ovat olleet kevät ja talvi. Talvella matkustaneet ovat käyneet Kana-

rialla joulu-, tammi- tai helmikuussa. Keväällä matkustaneet puolestaan maa-

lis-, huhti- tai toukokuussa. Kaaviosta voi huomata, että kysymykseen vaikutti 

se, mihin vuodenaikaan kysymykseen vastattiin. Siksi tämä taulukko poikkeaa 

edellisestä. 
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Kuvio 7. Vuodenaika, jolloin vastaajat viimeksi matkustivat 

Opinnäytetyössä pohdin suomalaisten perheiden käsitystä massaturismista 

Kanarialla. Vastaajat uskovat tietävänsä mitä käsite massaturismi tarkoittaa, 

sillä 68,6% heistä vastasi käsitteen olevan tuttu. 9,8 % vastaajista kuitenkin 

kertoi, ettei tiedä mitä käsite tarkoittaa. Seuraavaan kysymykseen lisäsin avoi-

men vastauskohdan, johon vastaajat saivat kertoa mitä massaturismi heidän 

mielestään tarkoittaa. Vastauksista ilmeni, että vastaajat käsittivät massaturis-

min niin, että matkakohteessa on paljon turisteja, mikä haittaa paikallista väes-

töä ja kulttuuria. Tämä kysymys oli vapaavalintainen, mutta sain siihen siitä 

huolimatat 149 vastausta. Esimerkkivastaus kysymykseen mitä massaturismi 

sinun mielestäsi tarkoittaa oli: “Paikka, jossa turistit käyvät valmismatkoilla 

sankoin joukoin.” Useissa vastauksissa selvisi, että vastaajat yhdistävät val-

mismatkat massaturismiin. Vastauksissa myös ymmärretään miten tärkeitä tu-

ristit ovat paikallisille, kuten eräässä vastauksessa sanotaan: “Kohde, jossa 

maan asukkaat saavat pääosin elantonsa turismista.” Vastauksissa kävi myös 

ilmi se, että vastaajat käsittävät massaturismin siten, että matkakohde on ra-

kennettu turismia varten. “Turisteille rakennettu ja heille tarkoitettu matka-

kohde ja –alue". Vastaajat olivat hyvin tietoisia massaturismista ja siitä, että 

turismi on paikallisille tärkeä elinkeino. 
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Avoimiin kysymyksiin sain useita vastauksia. Ensimmäinen kysymys oli, että 

vaikuttiko muiden matkailijoiden määrä matkan viihtyvyyteen. 80 % vastaajista 

eivät koe massaturismin vaikuttavan millään tavalla heidän matkaansa. 

Useimmat vastaukset, jotka olivat sitä mieltä, etteivät muut matkailijat vaikuta 

heidän matkaansa, eivät kommentoineet sen enempää. Muutamia esimerkki-

vastauksia kuitenkin sain tältä valtaosan näkökannalta. “Ei vaikuttanut. Olen 

itsekin turisti siinä missä muutkin. Toki pyrimme liikkumaan myös alueilla, 

missä tapaa paikallisia ihmisiä.” Toinen samankaltainen vastaus oli seuraava, 

“Ei vaikuta, olemme tykästyneet lyhyeen lentoon, taattuun lämpöön, paikan 

siisteyteen, turvallisuuteen ja ystävällisiin ihmisiin.” 10 % vastaajista kertoi 

muiden matkailijoiden haittaavan lomaa kohteessa. Puolet heistä kertoivat 

välttelevänsä turistirysiä. 10 % vastaajista eivät osanneet sanoa. Esimerkkinä 

kommentti “Kyllä, paikallisuus katosi ja turisteja oli kaikkialla.” Toinen samaa 

ajatusta kantava vastaus oli: “Joka paikka oli täynnä turisteja, jolloin ei niin 

paljon pääse näkemään paikallista kulttuuria.” Useissa vastauksissa kerrottiin 

syitä, miksi massaturismi on haitaksi matkalle, kuten, “Suomalaiset tanssipai-

kat täynnä suomalaisia. Linja-autot täynnä matkailijoita. Oma hotelli ihan täysi, 

henkilökuntaa vähän suhteessa asiakasmäärään.” Vastaajien kommentit, 

ketkä kokevat massaturismin haitaksi, ovat hyvin toisiaan tukevia ja saman 

asian ajavia vastauksia. 

Toiseen avoimeen kysymykseen sain 138 vastausta, joista 24:ssä ilmeni, että 

palvelu on ollut odotettua kehnompaa. Viidessä vastauksessa hinnan nousu 

turistipaikoilla koettiin negatiiviseksi. Suurin osa, eli 114 vastaajaa ei kuiten-

kaan koe matkailijoiden määrän vaikuttavan palvelujen laatuun kohdemaassa. 

Vastauksista, joissa oltiin tyytyväisiä palvelun laatuun, ilmeni, että paikalliset 

ovat tietoisia siitä, että turismi on heille tärkeä elinkeino ja käyttäytyvät sen 

mukaisesti. “Palvelu on hyvää, paikalliset saavat usein elannon turismista”, oli 

yksi esimerkkivastaus. Heidän mukaansa paikalliset panostavat siihen, mikä 

on heille tärkeää, eli turismi. “Paikassa, missä käy paljon turisteja, on myös 

paljon palveluita.”  “Kun on paljon turisteja, niin saa tarvittaessa palveluja suo-

meksi.” Tämä on varmasti hyödyllistä niille, keiden kielitaito vaatii hiomista, 

etenkin iäkkäämpien ihmisten. Vähemmistö, eli ne, jotka kokivat palvelun laa-

dussa heikennystä massaturismin myötä, kertoivat palvelun laadun kärsineen 
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etenkin sesonkiaikana. “Ehkä palveluun esimerkiksi kaikissa hotelleissa ei pa-

nosteta niin paljon koska turisteja riittää”, on yksi näkökanta.  “Pahimmissa tu-

ristirysissä laatu saattaa olla heikkoa ja hinnat kalliita, mutta ei tarvitse mennä 

kauaskaan, että palvelun hinta ja taso kohtaa. Myös huijatuksi tuleminen on 

yleisempää turistialueilla.” Suurin osa vastaajista kuitenkin kokee saamansa 

palvelun kohteessa riittävän hyväksi. Jos suuri osa asiakkaista on tyytyväisiä, 

ei asialle kannata tehdä suuria muutoksia. Vähemmistön vastaukset saattavat 

johtua tietyistä pienistä epäkohdista ja huonoista kokemuksista, jotka ovat yk-

silöllisiä. 

5 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tuloksista voi päätellä, että ennakko-odotuksista poiketen,  

suurimmalle osalle Kanarialle matkustavista suomalaisista perheistä 

massaturismista kohteessa ole haittaa. Noin 90 % vastajista koki, ettei 

matkailijoiden määrä Kanarian saarilla vaikuta heidän matkaansa. Loput 10 % 

vastaajista kokivat muiden matkailijoiden häiritsevän lomaa. Ennakko-

odotukseni tuloksista oli, että suurin osa matkustajista olisi kokenut 

massaturismin lomaa häiritseväksi tekijäksi. Toki 10 % vastaajista oli sitä 

mieltä, että muut turistit häiritsevät heidän lomaansa Kanarialla ja he pyrkivät 

välttämään ns. turistirysiä. Tuloksista voi päätellä, että ne suomalaiset 

perheet, jotka eivät välitä toisista turisteista tai ns. turistirysissä matkailusta, 

lomailevat Kanarian saarilla, etenkin Teneriffalla ja Gran Canarialla. Ne 

perheet, jotka välttelevät matkakohteita joissa on paljon turismia, tuskin ovat 

liittyneet Kanarian Ystävät -Facebook ryhmään, eli eivät ole ollenkaan 

osallistuneet kyselyyn.  

Tuloksia voi yleistää etenkin talvisesongin aikana Gran Canarialle ja 

Teneriffalle, sillä suurin osa vastaajista matkusti kyseisille saarille viimeksi 

talvella, eli heidän vastauksensa kuvaavat turismiin ja palveluiden laatua 

Kanarialla talvikuukausina. Vastaajat olivat keskimäärin keski-iän molemmin 

puolin, joten voidaan päätellä, että heidän ikäluokkansa on tyytyväinen 

Kanariaan lomakohteena massaturismista huolimatta. Nuoret ihmiset voisivat 
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olla asiasta eri mieltä. Tuloksista selviää myös, että vastaajat viettävät 

Kanarian lomallaan keskimäärin alle kaksi viikkoa, kyseisessä ajassa ehtii 

tutustumaan saatavilla oleviin palveluihin, joten heillä on kokemusta jonka 

pohjalta vastata kysymykseen vaikuttaako massaturismi palvelun laatuun 

kohdemaassa. 

Yhteenvetona vastaukset voi analysoida niin, että Kanarian saarilla 

massaturismista huolimatta kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Turisteja on 

Kanarialla sesonkiaikaan paljon, mutta kyseisenä aikana palveluitakin on 

enemmän. Suomalaiset perheet ovat pääosin tyytyväisiä matkailuun Kanarian 

saarilla. 

6 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suomalaisten perhematkustajien 

mielipiteitä massaturismista Kanarian saarilla. Kanaria on suomalaisille 

suosittu matkakohde, ja siksi kiinnostuin aiheesta. Minua kiinnosti onko 

turistien määrällä vaikutusta turistien saamaan palveluun kohdemaassa. Olin 

tyytyväinen, että rajasin suomalaiset matkailijat perheisiin, sillä perheiden 

matkustustavat opetetaan tuleville sukupolville. Rajaaminen selkeentyi siinä, 

kun analysoin kyselyyn vastanneiden vastaukset vain niiltä, jotka olivat 

matkustaneet perheensä kanssa.  

Tuloksiin olen tyytyväinen, sillä ne antoivat selkeän vastauksen 

tutkimuskysymykseen. Suurin osa vastanneista ei kokenut muita turisteja 

haitaksi lomalla, eikä kokenut palvelun laadun heikentyneen massaturismin 

myötä. Olisi ollut hankala analysoida tuloksia, jos ne olisivat olleet eriäviä 

keskenään. Tulokset ovat kuitenkin hypoteesistäni eriävät, mutta se teki 

opinnäytetyöstä mielenkiintoisemman.  

Google Drive ei anna tuloksista kaavioita suoraan, mikä oli haasteena 

tuloksien tulkitsemisessa. Onnistuin erityisesti keräämään vastauksia 
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riittävästi nopeassa ajassa. Facebook -ryhmä oli hyvä paikka lähettää kysely, 

sillä sitä kautta sain juuri oikealta kohdeyleisöltä vastauksia. 

Kyselyn vastaukset ovat anonyymeja, joten ei voi tietää, onko vastaaja 

perheellinen ja onko hän vastannut todenmukaisesti jokaiseen kysymykseen. 

Tuloksia ei voi verrata koko Suomen väestön perhematkustajiin, sillä otanta 

on pieni. Tulokset ovat suuntaa antavia. On olemassa riski, ettei kysymyksiin 

ole vastattu rehellisesti tai totuutta on kaunisteltu tai liioiteltu. Tutkimus on 

pienillä resursseilla tehty, joten tulokset ovat sen mukaiset. 204 saadusta 

vastauksesta täytyi vähentää ne 60 vastaajaa, jotka eivät matkustaneet 

perheensä kanssa. Tästä huolimatta vastauksia on riittävästi, jotta tutkimus on 

luotettava. 

Tutkimustulokset saivat minut uteliaaksi siitä, mitä matkailijat lomamatkoiltaan 

Kanarialle haluavat. Mitkä ovat heidän motiivinsa matkustaa useiden muiden 

turistien kanssa massaturismikohteisiin. Kyseisestä aiheesta voisi tehdä toi-

sen opinnäytetyön. Toinen hyvä opinnäytetyön aihe voisi olla se, miten paikal-

linen väestö kokee massaturismin kotimaassaan.  
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