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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa uutta ajankohtaista tietoa siitä, mitkä 
asiat vaikuttavat nuorten aikuisten päätökseen ostaa pakettimatka. Työn päätavoitteena on 
saada selville tietoa, mitkä asiat vaikuttavat nuorten aikuisten päätökseen ostaa paketti-
matka. Alatavoitteena on selvittää, mitkä taustatekijät vaikuttavat nuorten aikuisten moti-
vaatioon ostaa pakettimatkoja. Toisena alatavoitteena on tutkia, mitä asioita nuoret aikui-
set pitävät kielteisinä pakettimatkoissa. Viimeisenä alatavoitteena on selvittää, millainen on 
hyvä pakettimatka nuorten aikuisten mielestä. 
 
Opinnäytetyö on tutkimustyyppinen. Tietoperustassa käsitellään matkailutottumuksia, pa-
kettimatkoja, nuoria aikuisia ja ostokäyttäytymistä. Tietoperustan jälkeen käsitellään tutki-
musmenetelmää, minkä jälkeen käsitellään tuloksia. Viimeisenä osana työssä on pohdinta. 
 
Ihmisten matkailutottumukset ovat muuttuneet ja nykyisin etenkin jakamistalous on yksi 
vahva trendi, joka vaikuttaa matkailussa. Pakettimatkat eivät ole enää automaattisesti se 
matkavaihtoehto, mihin kuluttajat päätyvät. Nuoret aikuiset ovat kasvaneet teknologian ke-
hittyessä ja kuluttajina he voivat usein olla vaativia. Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat monet 
asiat ja ihmiset kuluttavat hyvin eri tavalla riippuen esimerkiksi heidän läheistensä kulutta-
misesta. 
 
Opinnäytetyössä toteutettiin määrällinen tutkimus kyselyn muodossa aineiston kerää-
miseksi. Kyselyyn vastasi yhteensä 90 nuorta aikuista. Vastauksista 80 % tuli Uudelta-
maalta. Kyselyn tuloksissa selvisi, että suurin osa vastaajista ostaa matkansa verkosta ja 
hyödyntää älypuhelinta matkan aikana. Suurin syy siihen, miksi vastaajat eivät ostaisi pa-
kettimatkaa oli se, että he eivät tunne tarvetta pakettimatkan ostamiseen. Kielteiseksi 
asiaksi pakettimatkoissa koettiin etenkin matka-aikataulujen joustamattomuus. Verkkosivu-
jen helppo käytettävyys vaikutti eniten vastaajien päätökseen ostaa mikä tahansa matka. 
Houkutteleva kohdemaa ja hyvä hinta-laatusuhde olivat vastaajien mielestä tärkeimpiä asi-
oita hyvässä pakettimatkassa. Parhaana pakettimatkavaihtoehtona pidettiin matkaa, jossa 
pääsee kokemaan rantaloman ja kaupunkiloman, sekä näkemään monia eri paikkoja. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että vaikka jakamistalous on kasvava trendi, se ei toistaiseksi pysty 
kilpailemaan perinteisen matkailun kanssa nuorista aikuisista. Nuoret aikuiset ovat joko ko-
keneita matkailijoita, tai he tutustuvat huolella matkavaihtoehtoihin ennen matkustamista, 
sillä perinteiset turistikohteet eivät riitä nuorille aikuisille ja he odottavat matkoiltaan autent-
tisuutta ja ekologisuutta. Nuoret aikuiset pitävät matkoista, joita he saavat muokata omaan 
makuun. Nuorille aikuisille hyvä pakettimatka sijoittuu houkuttelevaan turvalliseen kohde-
maahan ja matka ei keskity pelkkiin turistikohteisiin ja sillä on hyvä hinta-laatusuhde. 
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1 Johdanto 

Matkailu on muuttunut paljon viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Lentäminen on 

edullisempaa, kuin mitä se on aiemmin ollut ja erilaisia halpalentoyhtiöitä on tullut kilpaile-

maan perinteisten lentoyhtiöiden kanssa. Pitkäkestoisten lomamatkojen lisäksi nykyään 

on suosittua mennä lyhyille matkoille. Matkakohteeksi voi valikoitua paikka, joka olisi vielä 

90-luvulla ollut harvinainen matkakohde. Matkailijat haluavat nähdä perinteisten turistikoh-

teiden sijaan myös muuta. Matkoja ei enää välttämättä osteta matkatoimistoista, vaan 

niitä voi myös ostaa itse verkosta erilaisten sivustoiden kautta. Nykyään matkailija voi ha-

lutessaan yöpyä paikallisen vuokraamassa kodissa, hotellin sijaan. Matkailijat ovat entistä 

itsenäisempiä ja ei ole poikkeuksellista, että matkat kasataan itse valmiin pakettimatkan 

ostamisen sijaan. (Dorling Kindersley 2018.) Tätä opinnäytetyötä on tehty aikana, jolloin 

koronaviruspandemia on vaikuttanut vahvasti matkailuun. Matkailuala on kärsinyt ko-

ronaviruspandemiasta, joten tätä työtä on tehty sitä edeltäneiden vuosien näkökulmasta, 

jotta työssä saatavaa tietoa voisi hyödyntää myös koronaviruspandemian jälkeisenä ai-

kana. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa uutta ajankohtaista tietoa nuorten aikuis-

ten pakettimatkojen ostamisesta. Työssä selvitetään kyselyn avulla, mitkä asiat ovat nuo-

rille aikuisille tärkeitä heidän ostaessa pakettimatkaa ja mitkä niistä ovat eniten tärkeitä, tai 

vähemmän tärkeitä. Työ on tutkimustyyppinen. Kiinnostuin aiheesta, sillä huomasin, että 

tuntemani nuoret aikuiset eivät osta pakettimatkoja ja halusin selvittää lisää nuorten ai-

kuisten suhtautumisesta pakettimatkoihin. 

 

Työn päätavoitteena on saada selville tietoa, mitkä asiat vaikuttavat nuorten aikuisten 

päätökseen ostaa pakettimatka.  

- Alatavoitteena on selvittää, mitkä taustatekijät vaikuttavat nuorten aikuisten moti-
vaatioon ostaa pakettimatkoja.  

- Toisena alatavoitteena on tutkia, mitä asioita nuoret aikuiset pitävät kielteisinä pa-
kettimatkoissa.  

- Viimeisenä alatavoitteena on selvittää, millainen on hyvä pakettimatka nuorten ai-
kuisten mielestä.  

 

Tutkin työssä nuorten aikuisten pakettimatkan ostopäätöstä, en muiden ikäryhmien. Tut-

kittava ryhmä on rajattu iältään siksi, että tutkittava ryhmä ei olisi liian laaja tai epämääräi-

nen. Tutkittavat nuoret aikuiset ovat suomalaisia, Suomessa asuvia ja/tai suomen kieltä 

osaavia, sillä kansainvälisellä tasolla aiheen tutkiminen ei onnistuisi kattavasti yhden hen-

kilön voimin. Työssä selvitetään, mikä vaikuttaa pakettimatkan ostopäätökseen, mikä ra-

jaa kaikki muut matkat aiheen ulkopuolelle. Rajaus on tehty siksi, että ideana on selvittää, 
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mitkä asiat vaikuttavat päätökseen ostaa pakettimatka, sillä muiden matkojen ostopäätök-

siin vaikuttavat asiat voivat erota paljon pakettimatkan ostopäätökseen vaikuttavista asi-

oista. Ajallisesti tutkimus on rajattu 2010-luvun loppupuolelle mahdollisimman ajankohtai-

sen tiedon saamiseksi. 2020-luku on ollut käynnissä hyvin vähän aikaa, joten rajausta ei 

voi sijoittaa 2020-luvun alkuun.  

 

Opinnäytetyö alkaa tietoperustalla. Tietoperustassa avataan työlle olennaiset käsitteet ja 

tietoperustan lukemisen jälkeen lukija pystyy ymmärtämään opinnäytetyön aiheen. Tieto-

perustan jälkeen käsitellään tutkimusmenetelmää. Tutkimusmenetelmä-luvussa kerrotaan 

tietoa tutkimuksen tekemisestä ja tutkimuksen suunnittelusta. Tutkimusmenetelmän jäl-

keen siirrytään tutkimuksen tuloksiin. Tulokset-luvussa kerrotaan alkuun, toteutuiko tutki-

mus suunnitellun mukaan, minkä jälkeen käsitellään tutkimuksen tuloksia. Tuloksia ristiin-

taulukoidaan, sillä tarkoituksena on vertailla miten ikä, koulutus ja talousmuoto vaikuttavat 

nuorten aikuisten pakettimatkojen ostamiseen. Tulosten jälkeen vuorossa on pohdinta. 

Pohdinnassa esitetään johtopäätöksiä, pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä, 

sekä esitetään jatkotutkimusehdotuksia ja hyödynnettävyysehdotuksia. Lopuksi työssä 

pohditaan opinnäytetyöprosessia ja omaa oppimista sen aikana. 
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2 Muutokset matkailutottumuksessa 

Matkailun trendit vaihtuvat ja muuttuvat vuosien kuluessa. Vuonna 2019 kuluttajan tren-

dejä matkailussa UNWTO:n (2019, 5) mukaan olivat: matkat, jotka tukevat hyvinvointia ja 

terveyttä, autenttiset matkat, joissa eletään mahdollisimman paljon kuten paikalliset, ym-

päristöystävälliset matkat, näyttävät matkat mullistavineen kokemuksineen, monen suku-

polven matkat ja yksin tehtävät matkat. Myös jakamistalous on ollut viime vuosien aikana 

nouseva trendi matkailussa. 

 

Matkojen sisältö muuttuu trendien mukana, mutta myös tapa, miten matkat ostetaan, 

muuttuu. Verkossa toimivat matkatoimistot, kuten Booking.com ja Skyscanner.com, ovat 

kasvattanet suosiotaan ja niiden tulot kasvoivat noin viisi kertaa nopeammin vuonna 2016, 

kuin Yhdysvalloissa toimivien hotellien tulot. Yhdysvalloissa eniten ladattujen matkasovel-

lusten joukkoon kuului verkossa toimivia matkatoimistoja, kun taas hotellien sovellusten 

on hyvin vaikeaa päästä hyville sijoille. (Hong 2018, 4.) 

 

2.1 Jakamistalous muuttaa matkailua 

Jakamistaloudessa asioita ja palveluita jaetaan ihmisten välillä. Erilaiset digitaaliset alustat 

ovat helpottaneet jakamistalouden toimintaa ja etenkin teknologian kehitys on syynä sii-

hen, miksi jakamistalous on kasvanut nopeasti. Jakamistalouden voi jakaa kolmeen 

osaan: oikeaan jakamiseen, lahjan antamiseen ja pseudojakamiseen. Oikeassa jakami-

sessa jaetaan ilmaiseksi asioita ja palveluita ilman, että siitä saa mitään takaisin. Hyvä 

esimerkki oikeasta jakamisesta on asioiden ja palveluiden jakaminen ystävien ja perheen 

kesken. Lahjaa antaessa annetaan ilmaiseksi asia tai palvelu, mutta siitä odotetaan saa-

van jotain takaisin. Esimerkiksi syntymäpäivälahjaa antaessa on odotus, että lahjan saa-

nut antaa myöhemmin syntypäivälahjat kaikille lahjoja antaneille. Pseudojakamisessa on 

kyse kaupallisesta toiminnasta, jossa mitään ei jaeta ilmaiseksi. Hyvä esimerkki pseudoja-

kamisesta on Uberin toiminta. (Lovick 2020.) 

 

Jakamistaloutta hyödyntävät yritykset ovat kasvaneet nopeasti ja levinneet useisiin mai-

hin, mikä mahdollistaa toiminnan matkailualalla. Vuonna 2016 Airbnb kasvatti vierailijoi-

den saapumismäärää noin 40 miljoonaa aiemmasta vuodesta (Hong 2018; 5). Vuonna 

2015 Uber oli yli kolminkertaistanut tulonsa edellisestä vuodesta (Hong 2018; 11). Nopeaa 

kasvua helpottaa se, että yritykset hyödyntävät ihmisten omaisuutta ja siten omia tiloja, 

esimerkiksi majoitusta, ei tarvitse rakentaa ja rahaa säästyy (Hong 2018; 5). Airbnb ja 

Uber ovat edelläkävijöitä jakamistaloudessa. Molemmat yritykset kohtaavat kuitenkin vas-

tustusta. Uberin toiminta Berliinissä kiellettiin kokonaan ja Airbnb:n toimintaa rajoitetaan 
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useissa maissa erilaisilla lyhyttä vuokraamista koskevilla säännöillä (Guttentag 2018; 

Hong 2018, 7; Penn & Wihbey 2016). Vastustuksesta huolimatta etenkin nuoret aikuiset 

ovat omaksuneet jakamistalouden. Airbnb:n asiakkaista 58 % on millenniaaleja (iProperty-

Management 2020). Yhdysvalloissa Uberin asiakkaista 37 % on iältään 16–24-vuotiaita ja 

28 % 25–34- vuotiaita (McGrath 2017). 

 

Phocuswrightin tutkimuksessa selvisi, että vuonna 2014 22 % yli 18-vuotiaista matkaili-

joista valitsi tavallisen hotellin sijaan yöpyä vuokrattavassa majoituksessa (Chipkin 2015). 

MMGY Globalin (MMGY Global s.a, artikkelissa Chipkin 2015) mukaan millenniaaleista 21 

% on käyttänyt jakamistalouteen perustuvia kyytejä lomalla. Jakamistalous on muuttanut 

matkailutottumuksia, etenkin nuorten osalta. Nykyisin kuluttaja ei valitse automaattisesti 

pakettimatkaa, vaan hän saattaa luoda itselleen oman matkan noudattaen nykyajan tren-

dejä ja hyödyntäen jakamistaloutta. Kun matkailija omistaa älypuhelimen, matkan aikana 

on helppoa hyödyntää jakamistaloutta.  

 

2.2 Muutos suomalaisten pakettimatkojen ostamisessa 

Vuonna 2010 suomalaiset tekivät 635347 pakettimatkaa lentäen Euroopan sisällä. Poh-

jois-Afrikkaan ja Lähi-Itään matkoja tehtiin yhteensä 185674. Kaukokohteisiin matkoja teh-

tiin 123681 kappaletta. Suosituin kohde oli Espanja/Kanaria/Baleaarit. Toiseksi sijoittui 

Kreikka ja kolmanneksi Turkki. Vuonna 2014 suomalaiset tekivät 626431 pakettimatkaa 

lentäen, tai pitkillä risteilyillä Euroopan sisällä. 149281 matkaa tehtiin Pohjois-Afrikkaan ja 

Lähi-Itään. Kaukokohteisiin tehtiin 107329 matkaa. Suosituin matkakohde oli Espanja/Ka-

naria/Baleaarit. Toiseksi sijoittui Kreikka ja kolmanneksi Turkki. Vuonna 2019 suomalaiset 

tekivät 683531 pakettimatkaa lentäen, tai pitkillä risteilyillä, Euroopan sisällä. Pohjois-Af-

rikkaan ja Lähi-Itään matkoja tehtiin yhteensä 112420. Kaukokohteisiin tehtiin 85705 mat-

kaa. Suosituin matkakohde oli Kreikka. Toiseksi sijoittui Espanja ja kolmanneksi Turkki. 

Taulukosta 1 näkee erot vuosina 2010, 2014 ja 2019 tehdyissä pakettimatkoissa. (SMAL 

2010, 1–3; SMAL 2014, 1–5; SMAL 2019; 1–3.) 

 

Taulukko 1. Vuosina 2010, 2014 ja 2019 suomalaisten tekemät pakettimatkat (SMAL 

2010, 1–2; SMAL 2014, 4–5; SMAL 2019, 1–2) 

Matkakohde 2010 2014 2019 

Eurooppa 635347 626431 683531 

Pohjois-Afrikka ja 

Lähi-Itä 

185674 149281 112420 

Kaukokohteet 123681 107329 85705 

Yhteensä 944702 883041 881656 
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Taulukkoa katsoessa on selvää, että Eurooppa on kasvattanut suosiotaan pakettimatko-

jen kohdemaana, kun taas Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä, sekä kaukokohteet ovat menettä-

neet suosiotaan. Vuonna 2014 myös Euroopan sisällä tehtyjen pakettimatkojen määrä 

laski, mutta vuoden 2019 määrä ylittää vuoden 2010 Euroopan sisäisten pakettimatkojen 

määrän huomattavasti. Vuonna 2019 pakettimatkoja tehtiin yhteensä 881656. Vuonna 

2014 pakettimatkoja tehtiin yhteensä 883041, kun taas vuonna 2010 pakettimatkoja tehtiin 

yhteensä 944702. Vuonna 2014 pakettimatkoja tehtiin siis 61661 kappaletta vähemmän 

kuin vuonna 2010. Vuonna 2019 matkoja tehtiin 1385 kappaletta vähemmän, kuin vuonna 

2014. Luvuista voi päätellä pakettimatkojen suosion, etenkin Euroopan ulkopuolelle, las-

keneen 2010-luvulla. (SMAL 2010, 1–2; SMAL 2014, 4–5; SMAL 2019, 1–2.) 
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3 Pakettimatka 

Pakettimatkoja on kehitetty jo 1800-luvun keskivaiheilta lähtien. Kehitys alkoi matkanjär-

jestäjien huomatessa, että ostamalla isolle ryhmälle kerralla lippuja, on mahdollista sääs-

tää kuluissa. Aluksi lippuja ja majoituksia myytiin erikseen, mutta hiljalleen matkanjärjestä-

jät alkoivat myymään kokonaisia matkapaketteja pelkkien osien sijaan. Vasta 1900-luvulla 

alettiin myydä tyypillisiä pakettimatkoja ulkomaille, mihin kuului niin lisäpalveluita, kuin ma-

joitus. Toisen maailmansodan jälkeen pakettimatkat yleistyivät, sillä palkalliset lomat, vau-

rastuminen ja kannustaminen kansainväliseen matkustamiseen mediassa lisäsivät paket-

timatkojen ostamista. Matkanjärjestäjät kehittyivät ajan kuluessa ja 60-lukuun mennessä 

matkailuala oli valmis vastaamaan matkailun kasvavaan kysyntään. (Holland & Leslie 

2018, 12–13; Richardson 2019.) 

 

1960-luvulla menestyneimmät matkanjärjestäjät pystyivät myymään samankaltaisia stan-

dardisoituja pakettimatkoja, jotka olivat turvallisia ja helposti kopioitavissa. 60-luvulla ho-

telleja rakennettiin paljon ja yhä nopeampia ja isompia lentokoneita oli käytettävissä, mikä 

helpotti matkanjärjestäjien toimintaa. Itse matkaan alettiin kiinnittämään enemmän huo-

miota, kuin aiemmin, jolloin matkakohde oli suuremmassa huomiossa. 70-luvulla osa mat-

kailijoista oli jo kokeneempia ja halu matkustaa entistä kauemmas, sekä myös halu mat-

kustaa entistä omatoimisemmin kasvoivat. Lomakohteiden oli tärkeää erottautua muista 

kohteista. 90-lukuun mennessä kysyntä aiempaa erikoisille matkoille kasvoi, kun matkaili-

jat olivat huomattavasti kokeneempia, kuin aiemmin. Itse tehdyt matkat, joissa käytettiin 

halpalentoyhtiöitä, yleistyivät. Uudenlaiset matkat erikoisineen kohteineen olivat nykyajan 

laajan matkatarjonnan edelläkävijöitä. (Holland & Leslie 2018, 13–14; Richardson 2019.) 

 

3.1 Pakettimatkan määritelmä 

Pakettimatkalla tarkoitetaan matkaa, jossa majoitus ja kuljetus sisältyvät matkaan. Myös 

muita elementtejä voi kuulua pakettimatkaan, kuten ruuat ja aktiviteetit. Matkan on koon-

nut matkanjärjestäjä, eikä asiakas itse. Useimmiten asiakas voi kuitenkin halutessaan os-

taa lisäpalveluja pakettimatkaan, esimerkiksi ylimääräisiä aktiviteetteja, jotka eivät kuulu 

valmiiseen pakettiin. (Tilastokeskus s.a.)  

 

Suomen lain mukaan pakettimatka on matka, joka sisältää ainakin kaksi matkapalvelua 

yhteishintaan. Matkanjärjestäjä on vastuussa kaikista matkan osa-alueista. Vastuu ei ole 

alihankkijoilla, vaan matkanjärjestäjällä. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2018.) 
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Suomessa tunnetuimmat pakettimatkoja myyvät yritykset ovat TUI ja Aurinkomatkat, sekä 

Tjäreborg. Vuonna 2019 TUI:n liikevaihto oli 178263000 € (Kauppalehti s.aa). Aurinkomat-

kojen liikevaihto oli 219902000 € vuonna 2019 (Kauppalehti s.ab). Tjäreborgin liikevaihto 

vuonna 2019 oli 142077000 € (Kauppalehti s.ac). Pakettimatkoja myyvät myös pienem-

mät yritykset, joista osa erikoistuu tietynlaisiin pakettimatkoihin. Esimerkiksi Pample-

mousse Oy myy Ranskaan ja Italiaan meneviä pakettimatkoja (Pamplemousse s.a). 

 

3.2 Pakettimatkojen luokittelu 

Pakettimatkojen kehittyessä myyntiin on tullut toisistaan eroavia pakettimatkoja, minkä ta-

kia pakettimatkoja on mahdollista luokitella useisiin eri kategorioihin. Yksi tapa luokitella 

pakettimatkoja on Hollandin ja Leslien (2018, 17) mukaan kategoriat, jotka riippuvat mat-

kan toiminnoista ja siitä, mitkä palvelut kuuluvat matkaan ja tapahtuuko matka yhdessä 

vai useammassa kohteessa. Kuviosta 1 näkee erilaiset pakettimatkojen kategoriat. 

 

 

Kuvio 1. Pakettimatkojen monet kategoriat (Holland & Leslie 2018, 18–19) 

 

Yhden matkakohteen matkat on yksi pakettimatkakategoria. Kategorian matkat sijoittuvat 

yhteen matkakohteeseen ja ovat usein all-inclusive matkoja, joihin sisältyy joko yksi tai 

useampi seuraavista asioista: ruuat, juomat, viihde ja aktiviteetit. All-inclusive matkojen 

etuja ovat houkuttavat matkakohteet, mukavuus ja turvallisuus. (Holland & Leslie 2018, 

18.) 
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Monikeskitteiset matkat sijoittuvat useisiin kohteisiin. Matkojen aikana matkailijat pääsevät 

näkemään enemmän, kuin vain yhden paikan. Monikeskitteisissä matkoissa voi olla yhdis-

tettynä esimerkiksi rantaloma ja kaupunkiloma. Etenkin kahteen paikkaan keskittyneitä 

matkoja myydään laajalle yleisölle. (Holland & Leslie 2018, 18.) 

 

Kiertomatkat-kategorian voi jakaa kahteen osaan. Opastettuihin kiertomatkoihin, joita 

isännöidään, tai saatettuihin kiertomatkoihin. Opastetuissa kiertomatkoissa matkalla on 

paikan päällä mukana työntekijä, joka opastaa ja auttaa matkailijoita, esimerkiksi matkan 

suunnittelussa ja sisäänpääsylippujen hankinnassa. Saatetuissa kiertomatkoissa matkan-

johtaja vetää etukäteen suunniteltua ohjelmaa. Matkanjohtajan rooli on suuri, sillä hänen 

pitää tietää asioita koko matkaa koskien. Matkoissa saatetaan myös käyttää apuna muita 

oppaita, mikäli tarkkaa asiantuntemusta tarvitaan. (Holland & Leslie 2018, 18–19.) 

 

Itsenäiset pakettimatkat ovat matkoja, jotka suunnitellaan matkailijoille, jotka eivät mat-

kusta ryhmässä. Matkat sisältävät kuljetukset, majoitukset ja pyydettäessä myös muita 

palveluita. Matkan kohde, majoitus ja muut matkaa koskevat asiat suunnitellaan erikseen. 

(Holland & Leslie 2018, 19.) 

 

Räätälöidyt matkat on oma kategoriansa, mutta siihen voi myös kuulua niin itsenäisiä mat-

koja, kuin mukautettuja matkoja. Räätälöidyt matkat suunnitellaan täysin alusta alkaen, 

eikä niissä ole jo valmiiksi suunniteltuja asioita, vaan kaikki toteutetaan asiakkaan toivei-

den mukaan. Räätälöidyt matkat ovat usein muita pakettimatkoja kalliimpia. (Holland & 

Leslie 2018, 19.) 

 

Risteilymatkat on yksi suosittu pakettimatkakategoria. Matkat sijoittuvat laivoille ja ne ovat 

kansainvälisesti suosittuja. Jotkut kokevat risteilylaivat vanhanaikaisiksi, mutta silti risteily-

matkat ovat kasvattaneet suosiotaan 2000-luvulla. (Holland & Leslie 2018, 19.) 

 

3.3 Matkanjärjestäjät 

Matkanjärjestäjä valmistaa ja toteuttaa matkoja, sekä myy niitä (Minilex s.aa). Matkanjär-

jestäjät voidaan jakaa eri kategorioihin. Kolme pääkategoriaa ovat lähtevät, kotimaiset ja 

saapuvat (Holland & Leslie 2018, 21). Näillä kategorioilla on myös alakategoriat, kuten 

alla olevassa kuviossa 2 näkyy.  
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Kuvio 2. Matkanjärjestäjät (mukaillen Holland & Leslie 2018) 

 

Lähtevät-kategoriassa matkanjärjestäjät järjestävät matkoja ulkomaille. Matkoihin sisältyy 

kuljetus ja majoitus. Massamarkkina matkanjärjestäjät myyvät matkoja valtavirran suosi-

miin kohteisiin. Kyseiset matkanjärjestäjät keskittyvät enemmän myynnin määrään, kuin 

matkoista saatuun rahamäärään. Erikoistuneet matkanjärjestäjät myyvät matkoja, jotka 

eroavat valtavirran suosimasta lomatyylistä. Matkat eivät siis ole tyypillisiä rannalla rentou-

tumista, meressä uimista ja auringossa loikoilua- lomia. (Holland & Leslie 2018, 22.) 

 

Kotimaiset matkanjärjestäjät tekevät matkoja kotimaassaan. Matkoja kohdistetaan 

yleensä hyvin tarkasti asetetuille segmenteille. Osa matkanjärjestäjistä tekee matkoja ul-

komaisille matkailijoille ja osa taas erikoistuu kotimaisten asiakkaiden matkoihin. Maissa, 

joissa käytetään yleisesti yhtä kieltä ja nettiyhteys on helposti saavutettavissa, kotimaisten 

matkanjärjestäjien toiminta on pientä, sillä monen on helppo varata ja koota matka itse 

verkossa. (Holland & Leslie 2018, 22.) 

 

Saapuvat matkanjärjestäjät toimivat yhteistyössä ulkomaisten toimijoiden kanssa. Saapu-

vat matkanjärjestäjät auttavat muita alan toimijoita, jotka eivät tunne matkustusmaata hy-

vin. Saapuvat matkanjärjestäjät voidaan jakaa moniin eri kategorioihin kuljetuksia hoita-

viin, majoitusta hoitaviin, sijainteihin erikoistuneisiin, tiettyihin ikäryhmiin erikoistuneisiin, 

palvelutarjontaan erikoistuneisiin, tietyn kestoisia lomia tarjoaviin, asiakaskunnan sijainnin 

perusteella toimiviin, muista markkinoista eroaviin ja aktiviteetteihin, sekä erikoistumiseen 

panostaviin matkanjärjestäjiin. (Holland & Leslie 2018, 22–24.) 

 

Suomessa pakettimatkoja myyvistä yrityksistä vuonna 2019 suurin matkustajamäärä oli 

Aurinkomatkoilla. Toiseksi suurin määrä oli TUI:lla ja kolmanneksi suurin oli Tjäreborgilla. 
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Neljänneksi suurin matkustajamäärä oli Apollomatkoilla ja viidenneksi suurin Deturilla. 

(SMAL 2019; 4.) Kaikki luetellut Suomen markkinoita hallitsevat matkanjärjestäjät kuuluvat 

kuvion 1 lähtevät-kategoriaan ja kyseisen kategorian massamarkkinat-osioon. Poikkeuk-

sellisesti Aurinkomatkat on alkanut myymään vuonna 2020 myös kotimaan matkoja ko-

ronapandemian takia (Haaksluoto & Siivonen 2020). Aurinkomatkat kuuluu myös kotimai-

set-kategoriaan ja siitä kategoriasta kotimaiset toimijat-osioon, sillä matkoja myydään 

Suomen sisällä matkustaville suomalaisille. Pakettimatkoja myydään useisiin kohteisiin 

ympäri maailmaa, mutta etenkin Etelä-Euroopan kohteet näkyvät vahvasti jokaisen myy-

jän verkkosivuilla. Kuvasta 1 näkee, kuinka paljon TUI:lla on tarjontaa Espanjassa verrat-

tuna muun muuassa Egyptiin ja Dubaihin/Arabiemiraatteihin.  

 

 

Kuva 1. TUI:n verkkosivujen tarjonta eroaa maakohtaisesti paljon (TUI 2020) 

 

Kohdemaina Kreikka, Espanja ja Turkki erottuvat edukseen laajalla pakettimatkavalikoi-

malla, mistä voikin päätellä matkanjärjestäjien haluavan palvella hyvin massamarkkinoita, 

joissa kyseisistä maista ollaan erityisen kiinnostuneita. Yhden kohteen matkoja, sekä kier-

tomatkoja myydään paljon massamarkkinoilla suurten yritysten toimesta. Aurinkomatkat, 

TUI, Tjäreborg, Apollomatkat ja Detur saavat suurimmat matkustajamäärät myymällä 

massamarkkinoille sopivia matkoja, joita on helppo kopioida ja toistaa uudelleen. 
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4 Nuoret aikuiset 

Tässä opinnäytetyössä tutkittavana ryhmänä on nuoret aikuiset. Aikuisena pidetään hen-

kilöä, joka on täyttänyt 18 vuotta ja on täten täysi-ikäinen ja vastuussa itsestään (Minilex 

s.ab). Nuorisolain (1285/2016) 1 luvun 3 § mukaan nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita. 

Nuoret aikuiset ovat Suomessa siis 18–28-vuotiaita. Suomen väestössä 15–29-vuotiaita 

oli yhteensä 966300 vuonna 2019 (Tilastokeskus 2020). 

 

Määritelmän mukaan nuoret aikuiset ovat itsenäisiä ja pystyvät suunnittelemaan elä-

määnsä, sekä tekemään päätöksiä yksin. Teini-iälle ominaiset piirteet, kuten näytönhalu ja 

uhma ovat vähentyneet huomattavasti. Opiskelu ja työnteko ovat nuoren aikuisen omalla 

vastuulla ja useat nuoret aikuiset muuttavat pois vanhempiensa kodista opiskelun tai työn-

teon alkaessa. (Väestöliitto s.a.) 

 

4.1 Y-sukupolvi ja Z-sukupolvi 

Nuoria aikuisia löytyy niin Z-sukupolvesta, kuin Y-sukupolvesta. Z-sukupolveen kuuluvat 

kaikki vuonna 1997 ja sen jälkeen syntyneet, eikä tarkkaa päättymisvuotta ole vielä an-

nettu tälle sukupolvelle. Y-sukupolveen, joka tunnetaan myös nimellä millenniaalit, kuulu-

vat vuosien 1981 ja 1996 välillä syntyneet. Osa Y-sukupolvesta on jo liian vanhaa kuulu-

akseen nuoriin aikuisiin, kun taas osa Z-sukupolvesta on liian nuoria. Nuorten aikuisten 

ryhmä on siis hyvin kirjavaa, sillä Y-sukupolvi ja Z-sukupolvi ovat kasvaneet erilaisessa 

ympäristössä. Etenkin teknologian osalta sukupolvien kokemukset kasvaessa eroavat 

suuresti. (Dimock 2019.) 

 

Vaikka Z-sukupolvi ja millenniaalit ovat monelta osin samanlaisia, eroja löytyy. Z-sukupolvi 

on tottunut useisiin teknisiin laitteisiin jo lapsena, kun millenniaalit ovat saaneet nämä lait-

teet käyttöönsä vasta myöhemmällä iällä. Nuorempi sukupolvi on myös Y-sukupolvea 

enemmän yksityinen. Siinä missä millenniaalit haluavat kertoa ja näyttää asioita sosiaali-

sessa mediassa, Z-sukupolvi suosii yksityisyyttään ja käyttää sovelluksia, joissa sisältöä 

on tapana julkaista anonyymisti, tai jossa sisältö katoaa tietyn aikarajan kuluessa. Z-suku-

polvi on myös enemmän tottunut monimuotoisuuteen, sillä heidän kasvaessaan syrjiviä 

lakeja on poistettu ja erilaisia ihmisiä on ollut entistä enemmän näkyvillä valtavirrassa. Z-

sukupolvi on erittäin käytännöllinen. Nuorten alkoholinkulutuksen lasku ja käytännölliset 

uravalinnat ovat ominaisia nuoremmalle sukupolvelle. (Scott 2016.) 
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4.2 Ajankohtaiset muutokset nuorten aikuisten elämässä  

2020-luvun alussa niin työntekoon, kuin opiskeluun on tullut monta muutosta, jotka vaikut-

tavat nuorten aikuisten elämään. Koronaviruksen aiheuttamien talousongelmien takia 

työntekijöitä on aiempaa helpompaa lomauttaa, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta tulevai-

suudesta (Elinkeinoelämän keskusliitto 2020). Koronatilanne vaikuttaa myös työharjoitte-

luihin. Monessa yrityksessä ei ole tarvetta harjoittelijoille, mikä hidastuttaa opiskelijoiden 

opintojen etenemistä ja siten siirtymistä työelämään. Opiskelijat tienaavat kuukaudessa 

keskiarvoltaan 632 euroa Q-Tutkimuksen (2018, 5) kyselytutkimuksen mukaan. Pitkäaikai-

silla pienillä tuloilla opiskelijat eivät voi kuluttaa samalla tavalla, kuin työssäkäyvät, eikä 

heillä todennäköisesti ole varaa elämälle ei-välttämättömiin asioihin, kuten lomamatkoihin. 

 

Keväällä 18.3.2020 lähtien lähiopetusta ei järjestetty ja opiskelijat joutuivat tekemään 

opintojaan etänä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020). Syksyllä 2020 monet opiskelijat pa-

laavat lähiopetukseen, mutta eivät kaikki. Itä-Suomen yliopisto pitää ei-välttämätöntä ope-

tusta etänä syksyllä (Eskanen & Salokangas 2020). Etäopiskelussa sosiaaliset kontaktit 

vähenevät ja nuoren aikuisen vastuu omista opinnoistaan korostuu. Korkeakoulujen pää-

sykokeisiin tehtiin muutoksia keväällä ja kesällä 2020 (Opintopolku 2020). Moni nuori ai-

kuinen ei välttämättä päässyt valmennuskursseista huolimatta haluamaansa kouluun, sillä 

uudenlaisiin kokeisiin oli hankalaa valmistautua. Opiskeluun vuonna 2020 tapahtuneet 

muutokset eivät välttämättä jatku enää myöhempinä vuosina, mutta jo yhden vuoden 

muutokset vaikuttavat nuorten aikuisten elämään paljon. 

 

Nuorten aikuisten, kuten kaikkien ihmisten, arki on muuttunut 2020-luvun alussa. Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan joka kolmas sen korona-ajan arkea koskevaan ky-

selyyn vastanneista ihmisistä kokee yksinäisyyden tunteen lisääntyneen ja 62 % työikäi-

sistä kertoo vähentäneensä sosiaalisia kontakteja. Myös toiveikkuuden tunne on vähenty-

nyt 41 % THL:n kyselyyn vastanneista. Uniongelmien määrä on kasvanut ja ihmisten liik-

kuvuus on muuttunut, sillä osa liikkuu aiempaa vähemmän ja osa aiempaa enemmän. Arki 

ei ole ollut samanlaista, kuin aiempina vuosina. Muutokset elämässä voivat jäädä lyhyiksi, 

mutta jos koronapandemia jatkuu vuosia, on mahdollista, että ihmisten arki on muuttunut 

pysyvästi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) 

 

4.3 Nuori aikuinen kuluttajana 

Nuoret aikuiset kuuluvat kuluttajina yleensä joko sinkkutalouksiin, tai vasta naimisiin men-

neisiin talouksiin. Sinkkutalouksiin kuuluvat nuoret aikuiset asuvat yksin ja he ovat vasta 

aloittaneet työuransa, mikä näkyy myös palkassa. Kuitenkin sinkkutalouksien nuorilla ai-
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kuisilla on hyvin vähän taloudellista taakkaa, joten he laittavat rahaa niin lomiin, viihtee-

seen, huonekaluihin ja vaatteisiin. Vasta naimisiin menneiden talouksien nuorilla aikuisilla 

ei ole yleensä lapsia ja he pärjäävät taloudellisesti hyvin verrattuna siihen, miten he pär-

jäävät tulevaisuudessa. Vastanaineilla on korkein ostoaste harvemmin ostettujen asioi-

den, kuten elektroniikan ja kodinkoneiden osalta. Myös vasta naimisiin menneet käyttävät 

rahaa lomiin ja viihteeseen. (Lake 2009, 156.) 

 

Nykyajan nuoret aikuiset ovat kasvaneet maailmassa, jossa teknologia on kehittynyt jatku-

vasti ja muuttanut kuluttamista. Videovuokraamoista on siirrytty erilaisiin streaming-palve-

luihin, kuten Netflixiin. Kotipuhelimista on siirrytty älypuhelimiin, jotka kulkevat kaikkialle 

mukana. Ostoksia ei enää tehdä automaattisesti paikan päällä liikkeissä, vaan verkossa 

eri sivustoilla. Vaikka nuoria aikuisia yhdistää moni tekijä, on hyvä muistaa, että Y-suku-

polven ja Z-sukupolven nuoret aikuiset eroavat toisistaan kuluttajina. (Young 2019.)  

 

Y-sukupolvelle ostosten tekeminen auttaa vähentämään ahdistusta kiireisen elämän kes-

kellä. Ei-välttämättömät ostokset nähdään palkintoina ja niiden koetaan olevan ansaittuja. 

Millenniaalit näkevät verkossa ystävien ja tuttujen suosituksia ja löytävät uusia tuotteita ja 

brändejä tällä tavalla. Millenniaalit kaipaavat merkeiltä autenttisuutta, sekä ystävällisyyttä. 

Y-sukupolvi haluaa läpinäkyvyyttä yritysten toiminnassa, sillä muuten yritys voi vaikuttaa 

salaavan jotain. Etenkin avoin kommunikointi sosiaalisessa mediassa on tärkeää. Y-suku-

polvi kommunikoi eniten kaikista sukupolvista sosiaalisessa mediassa eri brändien 

kanssa. Y-sukupolveen kuuluvat antavat myös mielellään palautetta yrityksille ja he arvos-

tavat sitä, kun yritys haluaa kuulla heidän mielipiteensä. Millenniaalit arvostavat myös yri-

tysten eettisyyttä, mutta se ei ole tärkein asia heidän kuluttaessa. Brändien tulee tukea ih-

misten elintapoja, ei vain myydä heille tuotteita. (Behrer & Van den Bergh 2016, 21, 23, 

26, 33 & 42; Fromm & Garton 2013.) 

 

Z-sukupolvi on kasvanut taloudellisten vaikeuksien aikana ja sukupolvea on ohjattu van-

hempien toimesta realistiseen käyttäytymiseen Y-sukupolven idealismin sijaan. Z-suku-

polvi pitää ostosten tekemisestä nopeasti verkossa ja näkee kuluttamisen yhtenä keinona 

ilmaista itseään. Personalisoidut tuotteet vetoavat tämän sukupolven kuluttajiin, sillä ne 

auttavat erottumaan joukosta. Brändit, jotka toimivat vastuullisesti houkuttelevat nuorta 

sukupolvea, joka haluaa yritysten kunnioittavan arvoja ja toimivan eettisesti. Erilaiset 

skandaalit, jotka aiheutuvat vastuuttomasta toiminnasta vaikuttavat Z-sukupolven kulutta-

jiin vahvasti. Huonomaineisia brändejä ei haluta tukea. Z-sukupolvi ei rajoita kuluttamis-

taan tiettyihin merkkeihin, vaan se kuluttaa useiden eri merkkien tuotteita. Lojaalius yh-

delle brändille ei ole tyypillistä. (Behrer & Van den Bergh 2016, 209–210, 214, 226 & 235; 

Francis & Hoefel 2018.)  
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5 Ostokäyttäytyminen 

Ostopäätöksellä tarkoitetaan kuluttajan päätöstä ostaa jokin palvelu tai tuote. Ostopäätös 

on osa laajaa prosessia. Ostopäätökseen vaikuttaa kuluttajan ostokäyttäytyminen. Osto-

käyttäytymiseen vaikuttavat monet eri asiat. Sosiaaliset, psykologiset ja demografiset teki-

jät, sekä elämäntyyli ovat ostokäyttäytymiseen vaikuttavia asioita. (Hesso 2015, 95–96.) 

 

5.1 Ostoprosessi 

Johannes Hesson (2015, 96–99) mukaan tyypillinen ostoprosessi voidaan jakaa viiteen 

vaiheeseen, kuten kuviossa 3 nähdään.  

 

 

Kuvio 3. Ostoprosessissa on perinteisesti viisi eri vaihetta (Hesso 2015, 96–99) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa olennaista on tarpeen tunnistaminen. Asiakkaan tulee huo-

mata tarvitsevansa jotakin tuotetta tai palvelua. Tarve voi olla itse aiheutettua, mutta usein 

sen huomaaminen tapahtuu esimerkiksi mainosten avulla. Toisessa vaiheessa asiakas 

alkaa keräämään tietoa. Eri vaihtoehtojen vertailu ja niihin tutustuminen verkossa on olen-

nainen osa ostoprosessia. Niin nuoret, kuin vanhat hyödyntävät nettiä tietojen etsimi-

sessä. Kolmannessa vaiheessa asiakas on päätynyt pariin mahdolliseen vaihtoehtoon ja 

hän tekee vertailua niistä. Neljännessä vaiheessa asiakas tekee ostopäätöksen. Ostopää-

töksen tekoon vaikuttaa aiemmin saadun tiedon lisäksi, missä ympäristössä päätös teh-

dään. Jos asiakas tekee ostopäätöksen verkossa, myyjän on tärkeää tehdä verkkosivusta 

kohderyhmälle sopiva. Viimeinen vaihe on oston jälkeinen toiminta, johon kuuluu tiedon 

kerääminen asiakkaalta, sekä mahdollinen lisämyynti. (Hesso 2015, 96–99.)  
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5.2 Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 

Kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat niin sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset, psy-

kologiset, kuin henkilökohtaiset tekijät (Business Jargons s.aa). Jotta kuluttajaa pystyy 

ymmärtämään, tulee tietää mitkä asiat vaikuttavat hänen ostokäyttäytymiseensä. Kulutta-

jan käyttäytymistä ymmärtäessä, häneen on helpompi vaikuttaa.  

 

Sosiaaliset tekijät vaikuttavat kuluttamiseen. Läheisten ihmisten mielipiteet ja kommentit 

ohjaavat ihmisiä ostoksilla. Etenkin perhe ohjaa kuluttajakäyttäytymistä, sillä kasvaessa 

opitut tavat vanhemmilta siirtyvät helposti ihmisen omaan käyttöön. Jos perhe on ollut 

säästäväinen, perheen lapsi voi aikuisena käyttäytyä säästeliäästi, koska on tottunut sii-

hen. Ihmiset matkivat ympärillään olevia ihmisiä, joiden kanssa he haluavat kuulua sa-

maan ryhmään. Toisiaan ympäröivät ihmiset vaikuttavat vahvasti toistensa kuluttamiseen. 

Elämäntyyli ja sosiaaliset roolit vaikuttavat myös kuluttajakäyttäytymiseen. Johtoase-

massa olevan ihmisen saatetaan olettaa ostavan kalliita asioita ja ihminen täyttää oletuk-

set ylläpitääkseen asemaansa. (Business Jargons s.ab; Lake 2009, 10.) 

 

Taloudelliset tekijät ovat osa kuluttamiseen vaikuttavista asioista. Niin perheen saamat tu-

lot, kuin henkilön itse saamat tulot vaikuttavat kuluttamiseen. Suurilla tuloilla henkilön ja 

perheen menot ovat isommat, mutta rahaa jää myös elämälle ei-välttämättömiin asioihin. 

Jos ihminen odottaa nousua tuloissaan, se vaikuttaa kuluttamiseen. Ihminen alkaa osta-

maan ylellisiä asioita jo ennen tulojen nousemista, jos niiden voi odottaa nousevan tule-

vaisuudessa. Antamalla luottoa on myös mahdollista vaikuttaa kuluttamiseen. Kun luottoa 

on saatavilla, ihminen todennäköisemmin käyttää rahaa ylellisiin asioihin. Jos ihmisellä on 

rahaksi helposti muutettavaa omaisuutta, myös se vaikuttaa kuluttamiseen. Jos kyseistä 

omaisuutta on vähän, kuluttaminen on vähäistä. Kallista autoa ei ole järkevää mainostaa 

vähävaraiselle perheelle, sillä rahaa ei yksinkertaisesti ole. Tärkeässä roolissa kuluttami-

sessa ovat myös säästöt. Jos säästöjä on paljon, ei ihmisen tarvitse säästää ja rahaa voi 

käyttää ei-välttämättömiin ostoksiin, mutta vähäisillä säästöillä tulevat rahat menevät to-

dennäköisemmin säästöön, kuin ei-välttämättömiin ostoksiin. (Business Jargons s.ac; 

Lake 2009, 15 & 164.) 

 

Ihmiset sisäistävät kuluttamiseen vaikuttavat kulttuuriset tekijät jo nuorena perheen si-

sällä. Erilaiset tavat, rituaalit, uskomukset ja tottumukset opitaan nuorena ympäröivältä ih-

misjoukolta. Kulttuuri vaihtelee vahvasti eri maissa ja alueilla. Ihmiset haluavat näyttää, 

mistä kulttuurista he tulevat ja näin voi tehdä kuluttamisen kautta. Erilaiset alakulttuurit, 

jotka ovat vielä tarkemmin rajattuja kuin kulttuuri, sillä ne voivat keskittyä esimerkiksi pel-
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kästään jaettuihin uskontoihin tai kansallisuuksiin, ovat myös osana vaikuttamassa kulut-

tajan käyttäytymistä. Ihmiset on jaettu erilaisiin luokkiin ja samaan luokkaan kuuluvat ihmi-

set kuluttavat usein samanlaisesti. Alempaan kansanluokkaan kuuluvat ihmiset suosivat 

perustarpeisiin riittäviä asioita, kun ylempi luokka haluaa korostaa asemaansa kalliita asi-

oita ostamalla. (Business Jargons s.ad; Lake 2009, 10.) 

 

Psykologiset tekijät vaikuttavat kuluttamiseen. Yksi psykologinen tekijä, joka vaikuttaa ku-

luttamiseen on motivaatio. Ihmisen motivaatio tyydyttää perustarpeet ja saada turvallisuu-

den tunnetta ovat usein tärkeimpiä motivoivia tekijöitä. Ei-välttämättömiä asioita myydessä 

on tärkeää luoda motivaatiota kuluttajalle, sillä motivaatio täyttää perustarpeet on vahvaa 

ja se ajaa muiden asioiden ohi. Se, miten ihminen havainnoi asioita, ohjaa hänen ostamis-

tansa. Kun ihminen näkee, että joku brändi on ylellinen, hän saa brändin tuotteiden osta-

miseen motivaatiota tuntemalla olonsa ylelliseksi ostaessaan brändin tuotteita. Tuotteiden 

ja brändien maine merkitsee paljon havainnoinnissa. Kuluttajan oppiminen on myös yksi 

vaikuttava psykologinen tekijä. Ihminen oppii kokemuksen kautta reagoimaan asiaan tie-

tyllä tavalla, tai hän ratkoo asioita kaikilla oppimillaan asioilla. Myös uskomukset ja asen-

teet vaikuttavat kuluttamiseen. Kun kuluttaja uskoo jonkun brändin olevan tietynlainen, se 

vaikuttaa mahdolliseen kuluttamiseen. Jos brändin uskotaan olevan vastuuttomasti toi-

miva, kuluttaja voi vaihtaa toiseen brändiin, vaikka asia ei oikeasti olisikaan niin. (Busi-

ness Jargons s.ae; Lake 2009, 12–13.) 

 

Henkilökohtaisia tekijöitä, kuten ikää, tuloja, ammattia ja elämäntyyliä tulee huomioida, 

kun yrittää vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen. Ihmisen ikä vaikuttaa siihen, mitä hän ha-

luaa, tai mitä hänen tarvitsee ostaa kyseisessä elämänvaiheessa. Jos ihminen on tarvin-

nut jotain asiaa 7-vuotiaana, hän ei välttämättä tarvitse sitä enää 18-vuotiaana. Myös yksi-

lön käsityksellä itsestään on väliä. Itsekäsitykset voi jakaa neljään osaan: aito itsensä, ide-

aali itsensä, yksityinen itsensä ja julkinen itsensä. Nämä käsitykset ohjaavat kuluttamista, 

sillä ne kertovat millaisena kuluttaja näkee itsensä ja millaisena hän ajattelee muiden pitä-

vän häntä. Yksilön tulot määräävät vahvasti ostoksia. Kun tuloja on vähän, kuluttaminen ei 

voi olla suurta. Tietyssä ammatissa toimivat ihmiset ostavat eri asioita, kuin toisissa am-

mateissa toimivat ihmiset. Myös elämäntyyli vaikuttaa ostamiseen. Ekologisesti elävä ih-

minen ei todennäköisesti osta samoja asioita, kuin ihminen, joka ei välitä ekologisuudesta. 

(Business Jargons s.af; Lake 2009, 14.) 
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6 Tutkimusmenetelmä 

Tässä luvussa käsitellään tutkimusmenetelmää. Tutkimuksia on niin kvantitatiivisia, kuin 

kvalitatiivisia ja tässä työssä tutustaan tarkemmin kvantitatiiviseen tutkimukseen. Tutki-

muksissa aineistoa voi kerätä usealla eri tavalla, joista kerrotaan tässä luvussa.  

 

6.1 Tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa uutta ajankohtaista tietoa nuorten aikuis-

ten pakettimatkojen ostamisesta. Valitsin opinnäytetyön aiheen, koska huomasin tunte-

mieni nuorten aikuisten suosivan muita matkoja, kuin pakettimatkoja. Työn päätavoitteena 

on saada selville tietoa, mitkä asiat vaikuttavat nuorten aikuisten päätökseen ostaa paket-

timatka. Alatavoitteena on selvittää, mitkä taustatekijät vaikuttavat nuorten aikuisten moti-

vaatioon ostaa pakettimatkoja. Toisena alatavoitteena on tutkia, mitä asioita nuoret aikui-

set pitävät kielteisinä pakettimatkoissa. Viimeisenä alatavoitteena on selvittää, millainen 

on hyvä pakettimatka nuorten aikuisten mielestä. Kun tavoitteet on saavutettu, lopputulok-

sena on ajankohtaista tietoa, jota pakettimatkoja myyvät yritykset pystyvät hyödyntämään. 

 

6.2 Kyselytutkimus 

Tutkimukset voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: määrällisiin ja laadullisiin. Määrällinen 

tutkimus tunnetaan myös kvantitatiivisena tutkimuksena ja laadullinen kvalitatiivisena tutki-

muksena. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää jokin ilmiö, eikä siinä pysty 

päättämään kerättävän aineiston määrää. (Kananen 2015, 128.) Tässä opinnäytetyössä 

olen päätynyt määrälliseen tutkimukseen, sillä tutkittava kohderyhmä on laaja.  

 

Määrällinen tutkimus, joka tunnetaan myös kvantitatiivisena tutkimuksena, tarkoittaa tutki-

musta, jossa hyödynnetään numeroita ja prosentteja. Tutkimuksessa selviää vastaukset 

kysymyksiin: paljonko, mikä, kuinka usein ja missä. Tarkoituksena on selvittää mahdollisia 

muutoksia tutkittavassa ilmiössä ja asioiden riippuvuuksia toisistaan. Määrällisessä tutki-

muksessa suuri otos on tärkeä. Tyypillisesti aineistoa kerätään lomakkeella, www-kyse-

lyllä, surveyllä, systemaattisella havainnoinnilla, strukturoidulla haastattelulla tai kokeelli-

sella tutkimuksella. (Heikkilä 2008, 13 & 16.) 

 

Aineistonkeruun perusmenetelmiä tutkimuksissa ovat haastattelut, dokumenttien käyttämi-

nen, havainnointi ja kyselyt. Kysely on suosituin aineistonkeruumenetelmä määrällisissä 

tutkimuksissa. Kyselyn etuna on, että sen avulla saadaan suuri tutkimusaineisto. Kysely 

on ajallisesti tehokas aineistonkeruumenetelmä. Kyselyn huonona puolena on se, että 
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vastaajat eivät välttämättä ota kyselyä tosissaan tai he eivät ymmärrä kysymyksiä kun-

nolla. On myös vaikeaa tietää, kuinka paljon kyselyyn vastaavat tuntevat kyselyn aihetta 

etukäteen. On mahdollista, että kysely ei saa riittävästi vastauksia, eli se kärsii kadosta. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 190; Kananen 2015, 201.) Tämän opinnäytetyön ai-

neistonkeruu tehdään kyselyllä, sillä se on tehokas tapa tavoittaa suuri kohderyhmä. 

 

Aineistonkeruun päätavat kyselyssä ovat: posti- ja verkkokysely, sekä kontrolloitu kysely. 

Verkkokyselyssä, joka tunnetaan myös nimellä www-kysely, on tärkeää, että vastaajilla on 

pääsy nettiin. Posti- ja verkkokyselyssä lomake lähetetään tutkittaville, jotka lähettävät sen 

takaisin vastattuna. Posti- ja verkkokyselyssä vastauksia on mahdollista saada nopeasti, 

mutta yksi ongelma on kato, eli vastauksia ei välttämättä tule riittävästi. Kontrolloidut kyse-

lyt voi jakaa kahteen: informoituun kyselyyn ja henkilökohtaisesti tarkistettuun kyselyyn. 

Informoidussa kyselyssä lomakkeet jaetaan henkilökohtaisesti tutkijan toimesta samalla, 

kun tutkija kertoo tutkimuksen tarkoituksen, vastaa mahdollisiin kysymyksiin ja selostaa 

kyselyä. Tutkija menee paikan päälle paikkoihin, joissa tavoitellut kohdejoukot voivat olla. 

Täytetyt lomakkeet palautetaan vastaajan toimesta joko postitse, tai ennalta sovittuun 

paikkaan. Henkilökohtaisessa kyselyssä tutkija noutaa henkilökohtaisesti kyselylomak-

keet. Kyselylomakkeet lähetetään postitse. Noudon yhteydessä tutkija voi vastata kysy-

myksiin ja keskustella lomakkeen täyttämisestä. (Heikkilä 2008, 18; Hirsjärvi ym. 2007, 

191–192.) Tässä opinnäytetyössä käytän verkkokyselyä, sillä tutkittavat ovat nuoria aikui-

sia, joille verkossa oleminen on osa arkea. 

 

6.3 Tutkimuksen kohde 

Tutkimuksen kohteena opinnäytetyössä on nuoret aikuiset, eli 18–28-vuotiaat. Ikärajaus 

on tehty Suomen laista löytyneen määritelmän perusteella. Tutkittavat nuoret aikuiset ovat 

suomalaisia, Suomessa asuvia ja/tai suomea puhuvia, sillä kansainvälinen tutkimus yhden 

henkilön tekemänä olisi erittäin haastavaa ja kohderyhmä olisi liian laaja ja epämääräinen.  

 

Tutkimuksen kohderyhmästä pyritään yleensä samaan otos. Otoksen ideana on vastata 

kohderyhmää, sillä usein tutkimusten kokonaista kohderyhmää on hyvin hankalaa tavoit-

taa. Tutkimuksen tulosten on hyvä olla yleistettävissä koko kohderyhmään, minkä takia 

otoksen tulee vastata hyvin kohderyhmää. Yleensä 100 vastaajaa nähdään miniminä hy-

välle otokselle. Suuri otos on luotettavampi, kuin pieni otos. (Kananen 2011, 65–67.) 

Koska kaikkia suomalaisia, Suomessa asuvia ja/tai suomea puhuvia nuoria aikuisia on 

mahdotonta saada vastaamaan tutkimuksen kyselyyn, tavoitteena on saada edustava 

otos kohderyhmästä. Tavoitteena tämän opinnäytetyön kyselyssä on saada vähintään 100 

vastausta kohderyhmästä. 
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6.4 Kyselyn laatiminen 

Kyselylomakkeen kysymykset on hyvä laatia huolella, sillä kysymysten lukija ei välttä-

mättä ajattele samalla tavalla kuin kirjoittaja, milloin tutkimustuloksiin tulee helposti vir-

heitä. Turhia kysymyksiä tulee välttää. Hyvin tehty kysely säästää aikaa aineiston analy-

soinnissa. Yleensä kyselyissä kysytään taustatietoja vastaajasta. Esimerkiksi ikä, suku-

puoli ja ammatti ovat tietoja, mitkä ovat tyypillisesti kysyttyjä. Kysymysten avulla tietoa ke-

rätään asenteista, arvoista, tiedoista, uskomuksista, käsityksistä, mielipiteistä, käyttäyty-

misestä ja toiminnasta, sekä tosiasioista. Perusteluja on mahdollista pyytää vastaajan toi-

mintaa, vakaumuksia ja mielipiteitä koskien. (Hirsjärvi ym. 2007, 190 & 192; Valli 2018, 

93.)  Tämän tutkimuksen kyselyssä kysytään vastaajien taustatietoja vertailun mahdollis-

tamiseksi, sekä ristiintaulukoinnin mahdollistamiseksi. Vastaajien taustatietoja vertaile-

malla saadaan selville, kuinka kattavasti kysely on tavoittanut kohderyhmää ja onko otos 

onnistunut. Ristiintaulukoimalla voidaan saada selville mahdollisia syy-seuraussuhteita ja 

selvittää, miten eri taustatekijät vaikuttavat kyselyn vastauksiin. 

 

Kysymyksiä muotoillessa yleisimmät muodot ovat monivalintakysymykset, asteikkoihin, eli 

skaaloihin, perustuvat kysymykset ja avoimet kysymykset. Monivalintakysymyksissä on 

valmiit vastausvaihtoehdot, jotka tutkija on tehnyt. Vastaaja valitsee ohjeiden mukaan yh-

den tai useamman vastauksen. On myös mahdollista yhdistää monivalinta- ja avoin kysy-

mys, jättämällä monivalintaan avoimen vastausvaihtoehdon. Asteikkoihin perustuva kysy-

mystyyppi tarkoittaa sitä, kun kyselyssä esitetään väittämiä ja vastaaja asettaa niitä vaih-

toehtojen mukaan järjestykseen. Esimerkiksi vaihtoehto 1 voi olla täysin samaa mieltä ja 

vaihtoehto 10 täysin eri mieltä. Likertin asteikko on yksi suosittu asteikko, jossa vastaus-

vaihtoehtoja on yleensä pariton määrä ja yksi vastausvaihtoehdoista on ”en osaa sanoa”- 

vaihtoehto. Avoimissa kysymyksissä ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan pelkkä ky-

symys ja vastaustila. (Hirsjärvi ym. 2007, 193–195; Valli 2018, 106.) Tämän tutkimuksen 

kyselyssä käytetään Likertin asteikkoa, sillä se sopii hyvin yhteen kyselyn kysymysten 

kanssa. Avoimia tai monivalinta- kysymyksiä ei käytetä, sillä niissä ei ole mahdollista ver-

tailla tärkeysjärjestyksiä. 

 

Kyselylomakkeelle on hyvä tehdä esitutkimus ennen kuin sen julkaisee. Esitutkimuksen 

avulla voi huomata ongelmia lomakkeessa, mitkä voi korjata. On järkevää pyytää ulkopuo-

lisia testaamaan kyselylomaketta. Lomakkeen ulkonäkö tulee myös huomioida, sillä sen 

tulee olla virheetön. Myös julkaisuajankohtaa tai lähetysajankohtaa tulee miettiä, esimer-

kiksi joulukuu ei ole paras ajankohta kyselyn julkaisulle. (Hirsjärvi ym. 2007, 199; Kananen 

2015, 204.) Tämän tutkimuksen kyselylomake tutkittiin ennen julkaisua, niin sen tekijän 
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toimesta, kuin 4 testaajan avulla. Kyselyn julkaisuajankohta valittiin sen perusteella, mil-

loin on optimaalinen aika julkaista sisältöä valitussa julkaisupaikassa. 

 

6.5 Toteutus 

Kyselyn kysymykset tehdään tietoperustan pohjalta, jotta turhilta kysymyksiltä vältyttäisiin. 

Kysymysten aiheet otetaan tietoperustan luvuista ja kysymykset tullaan jakamaan eri tee-

moihin aiheiden mukaan. Kysymysten avulla tulee saada tietoa, joka auttaa vastaamaan 

työn tavoitteisiin, joten kysymyksiä peilataan myös tavoitteisiin. Kyselyn suunniteltu vas-

taamisen kestoaika on noin 5 minuuttia, jotta kysely ei olisi liian pitkä ja käännyttäisi mah-

dollisia vastaajia pois. 

 

Kysely tehdään Webropol 3.0-verkkopalvelulla. Kyseinen palvelu on valittu siksi, että sitä 

on suositeltu Haaga-Helian opiskelijoille. Kyselyä testataan ennen julkaisua neljällä tes-

taajalla ja siten saadaan arvioitu aika siihen, kuinka kauan kyselyn tekeminen kestää. 

Testaajien tehtävänä on huomata mahdollisia virheitä kyselyssä, jotta ne ehditään muut-

taa ennen sen julkaisua. Kyselylomaketta testattaessa siitä ei löydetty mitään virheitä, tai 

epäselviä kohtia. 

 

Kysely julkaistaan maanantaina 19.10 kello 10:00 ja se on auki viikon ajan. Julkaisupäi-

väksi on valittu maanantai ja kellonajaksi kymmenen, sillä tutkimuksen mukaan maanan-

taisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 10–11 on paras aika julkaista sisältöä Faceboo-

kissa syksyllä 2020 (Arens 2020). Aukioloaika on yksi viikko, jotta kyselyyn ehtii vastata. 

Kysely julkaistaan Facebookissa julkisessa ryhmässä Matkailu / Loma. Julkaisupaikaksi 

on valittu sosiaalinen media, sillä sen käyttäminen on nuorille aikuisille yleistä. Kyseinen 

Facebook ryhmä on valittu siksi, että sen jäsenet ovat kiinnostuneita matkailusta ja siten 

heillä voi olla motivaatiota vastata kyselyyn. Lupaa kyselyn julkaisuun on haettu myös 

muista matkailuaiheisista ryhmistä, mutta julkaisua ei ole sallittu. 

 

6.6 Analysointi 

Kyselyn tulokset analysoidaan sen sulkemisen jälkeen. Apuna analysoinnissa käytetään 

Webropolin omaa raportointityökalua, sekä Microsoftin Exceliä. Tuloksista kerrotaan ylei-

sellä tasolla ja niitä hahmotetaan kuvioiden ja taulukoiden avulla. Osa tuloksista avataan 

tekstissä, mutta ei kaikkia, jotta teksti pysyy hyvänä, eikä ole täynnä pelkkiä lukuja. Tulok-

sia tullaan myös ristiintaulukoimaan, sillä sen avulla voidaan hahmottaa mahdollisia syy-

seuraussuhteita, sekä löytää eroja vastauksista taustatietojen mukaan. Ristiintaulukointi 

tehdään teemoittain ja siihen valitaan käytettävät teemat vasta tulosten saamisen jälkeen, 

jotta taulukointiin ei tule teemoja, joissa vastausten erot olisivat erittäin pieniä. 
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7 Tulokset 

Kysely julkaistiin suunnitelman mukaan Facebook ryhmässä Matkailu / Loma. Julkaisuhet-

kellä ryhmässä oli jäseniä 1948. Kysely oli auki viikon ajan ja vastauksia saatiin yhteensä 

90 kappaletta. Suuri osa vastauksista, 65 kappaletta, tuli 24 tunnin sisällä kyselyn julkai-

susta. 

 

Tässä luvussa käsitellään kyselyn tuloksia. Kyselyn kysymykset oli jaettu seuraaviin tee-

moihin: taustatiedot, matkailutottumukset, ostokäyttäytymiseen vaikuttavat asiat, kielteiset 

asiat pakettimatkoissa, matkan ostaminen, hyvä pakettimatka, sekä pakettimatkavaihtoeh-

dot. Kyselylomake löytyy työn lopusta liitteestä 1. Kyselyn tulokset käsitellään yksitellen 

samassa järjestyksessä, kuin kysymykset on kysytty kyselyssä. Prosenttiluvut on pyöris-

tetty muotoon, jossa ei ole desimaaleja, selkeyden vuoksi. Taulukoiden ja kuvioiden kes-

kiarvot on laskettu n-luvuista, ei prosenttiluvuista. 

 

Osa tuloksista on myös ristiintaulukoitu. Ristiintaulukointiin on valittu seuraavat teemat: 

matkailutottumukset ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat asiat, sekä matkan ostaminen ja 

hyvä pakettimatka. Kyseiset teemat on valittu, sillä ne ovat oleellisimpia opinnäytetyön ai-

heelle ja niiden vastauksissa on ristiintaulukoinnin kannalta tärkeitä eroja. Ristiintaulukointi 

on tehty iän, koulutuksen ja sen mukaan, kuuluuko talouteen muita ihmisiä, kenen kanssa 

kuluja jaetaan. Ikäluokkia yhdistettiin ristiintaulukoinnissa, sillä osasta ikäluokista tuli vä-

häinen määrä vastauksia. Käytetyt ikäluokat taulukoinnissa olivat: 18–21-vuotiaat, 22–25-

vuotiaat, sekä 26–28-vuotiaat. Maakunnittain ristiintaulukointia ei ole tehty, sillä suuri osa 

vastauksista tuli Uudeltamaalta. 

 

7.1 Taustatiedot 

Kyselyn vastauksista 80 % tuli Uudeltamaalta. Muista maakunnista tuli vähäinen määrä 

vastauksia 1–5 % väliltä, kuten alla olevasta kuviosta 4 näkee. Ahvenanmaalta, Etelä-Sa-

vosta, Kymenlaaksosta, Lapista, Pohjois-Pohjanmaalta, sekä Päijät-Hämeestä ei tullut yh-

tään vastausta. 
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Kuvio 4. Vastaajien asuinpaikka maakunnittain 

 

Eniten vastauksia saatiin 21–23-vuotiailta. Kyselyyn vastanneista 17 % oli 21-vuotiaita, 

22-vuotiaita oli 24 % ja 23-vuotiaita oli 19 %. Neljänneksi eniten vastauksia tuli 25-vuoti-

ailta, joiden osuus vastauksista oli 11 %. 24-vuotiaiden määrä kyselyyn vastanneista oli 7 

% ja 26-vuotiaiden määrä 6 %. 20- vuotiaiden osuus vastanneista oli 6 %. 27-vuotiaiden 

osuus kyselyyn vastanneista oli 3 % ja 28-vuotiaiden 4 %. 18-vuotiaiden osuus vastauk-

sista oli 2 % ja vähiten vastauksia saatiin 19-vuotiailta, joiden osuus oli 1 %, kuten alla 

olevasta kuviosta 5 näkee. 
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Kuvio 5. Vastaajien ikä 

 

Koulutuksen osalta eniten vastauksia, 44 %, tuli lukiotaustaisilta. Ammattikorkeakoulu-

taustaisten osuus vastauksista oli 26 %. Yliopistotaustaisten osuus vastauksista oli 19 % 

ja ammattikoulutaustaisten osuus oli 11 %. Kukaan kyselyyn vastannut ei valinnut koulu-

tuksesta kysyttäessä vaihtoehtoa: Muu. 

 

Enemmistö kyselyyn vastanneista, 41 %, ei kuulu talouteen, jossa kuluja jaettaisiin mui-

den kanssa. Kyselyyn vastanneista 31 % kuului talouteen, jossa kuluja jaettiin seurustelu-

kumppanin tai puolison kanssa. 18 % vastaajista kuului talouteen, jossa kuluja jaettiin 

vanhempien kanssa. Vähiten vastauksia, 10 %, tuli ihmisiltä, jotka kuuluvat talouteen, 

jossa kulut jaetaan kämppäkaverin tai kämppäkavereiden kanssa. 

 

7.2 Matkailutottumukset 

Taustatietojen kertomisen jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan matkailutottumuksia 

koskevia väittämiä asteikolla 5–1. Asteikko jakautui seuraavasti: 5=täysin samaa mieltä, 

3=en osaa sanoa, 1=täysin eri mieltä. Kuviossa 6 näkyy, mitkä olivat kaikkien vastausten 

keskiarvot väittämissä. 
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Kuvio 6. Kaikkien vastausten keskiarvot matkailutottumuksia koskeviin väittämiin 

 

Suuri osa, 86 %, kyselyn vastaajista ostaa usein matkat verkosta ja 83 % vastaajista hyö-

dyntää älypuhelinta matkan aikana. Vastaajista 53 % ei halua nähdä matkallaan pelkkiä 

turistikohteita. 40 % vastaajista haluaa jokseenkin elää mahdollisimman ekologisesti myös 

matkustaessa. Vain 3 % vastaajista käyttää usein Uberia ja Airbnb:tä matkoilla ja myös 

vain 3 % yöpyy mieluummin jonkun vuokraamassa kodissa, kuin hotellissa. Vastaajista 7 

% suosii lyhytkestoisia matkoja pidempien matkojen sijaan. 36 % ei osaa sanoa, mene-

vätkö he mieluummin kaupunkilomalle, kuin rantalomalle. 37 % vastaajista on jokseenkin 

samaa mieltä väitteen ”Matkustan mieluiten Etelä-Euroopan kohteisiin” kanssa. Vain 4 % 

vastaajista kokee, että autenttisuus ei ole ollenkaan tärkeää heille matkailussa. 
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Liitteessä 2 näkyy, miten vastaukset matkailutottumuksia koskeviin väittämiin jakautuivat 

vastaajien iän mukaan. 18–21-vuotiaista, sekä 22–25-vuotiaista 58 % oli täysin samaa 

mieltä väitteestä ”En halua nähdä pelkkiä perinteisiä turistikohteita, vaan myös muuta”, 

kun taas 18–21-vuotiasta täysin samaa mieltä oli 39 %. Vähiten ekologisesti elämisestä 

matkaillessa välittivät 26–28-vuotiaat, joista 8 % ei halua elää mahdollisimman ekologi-

sesti matkaillessa ja 17 % ei jokseenkaan halua elää mahdollisimman ekologisesti mat-

kaillessa. 13 % 18–21-vuotiaista oli täysin samaa mieltä autenttisuuden tärkeydestä heille 

matkaillessa, mutta kukaan heistä ei ollut täysin eri mieltä väitteestä. Etelä-Euroopan koh-

teisiin matkustavat mieluiten 22–25-vuotiaat, joista jopa 44 % oli jokseenkin samaa mieltä 

väitteestä ”Matkustan mieluiten Etelä-Euroopan kohteisiin”. 26–28-vuotiaista 42 % oli täy-

sin eri mieltä väitteen ”Käytän usein matkoilla Uberia ja Airbnb:tä” kanssa ja täysin samaa 

mieltä väitteestä oli vain 22–25-vuotiaista 5 %. 25 % 26–28-vuotiaista oli täysin eri mieltä 

lyhyiden matkojen suosimisesta pitkien matkojen sijaan. 

 

Liitteestä 3 näkee, miten vastaukset jakaantuivat koulutuksen mukaan matkailutottumuk-

sia koskevissa väittämissä. Yliopistotaustaisista kukaan ei suosinut lyhytkestoisia matkoja, 

kun taas 13 % ammattikorkeakoulutaustaisista suosi lyhytkestoisia matkoja. Jopa 41 % 

yliopistotaustaisista oli täysin eri mieltä väitteestä ”Käytän usein matkoilla Uberia ja Air-

bnb:tä”. Vain lukiotaustaiset olivat täysin samaa mieltä väitteen ”Yövyn mieluummin jon-

kun vuokraamassa kodissa, kuin hotellissa” kanssa ja heistäkin vain 7,5 %. Yliopistotaus-

taisista kukaan ei ollut täysin eri mieltä kaupunkiloman suosimisesta rantaloman sijaan. 

Etelä-Euroopan kohteisiin matkustavat mieluiten ammattikorkeakoulutaustaiset, joista 17 

% oli täysin samaa mieltä väitteestä ”Matkustan mieluiten Etelä-Euroopan kohteisiin”, kun 

yliopistotaustaisista 0 % oli täysin samaa mieltä. Autenttisuuden tärkeys oli vähintä yliopis-

totaustaisille, sekä ammattikoulutaustaisille nuorille aikuisille. 

 

Liitteestä 4 näkee, miten vastaukset jakaantuivat talouden mukaan matkailutottumuksia 

koskevissa väittämissä. 41 % vastaajista, kenen talouteen ei kuulu muita ihmisiä, kenen 

kanssa he jakavat kuluja, on jokseenkin samaa mieltä väitteen ”Menen mieluummin kau-

punkilomalle, kuin rantalomalle” kanssa. Jopa 50 % vastaajista, joiden taloudessa kuluja 

jaetaan vanhempien kanssa, suosii jokseenkin lyhytkestoisia matkoja pidempien matkojen 

sijaan. 30 % vanhempien kanssa kuluja jakavista haluaa elää mahdollisimman ekologi-

sesti myös matkustaessa. Kämppäkaverin tai kavereiden kanssa kuluja jakavista 22 % 

suosii lyhytkestoisia matkoja, sekä käyttää usein matkoilla Uberia ja Airbnb:tä. 30 % vas-

taajista, kenen talouteen ei kuulu muita ihmisiä, kenen kanssa he jakavat kuluja, on täysin 

samaa mieltä autenttisuuden tärkeydestä heille matkailussa. 
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7.3 Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat asiat 

Matkailutottumusten jälkeen vastaajat arvioivat väittämiä ostokäyttäytymiseen vaikutta-

vista asioista. Kuviosta 7 näkee, mitkä olivat kaikkien vastausten keskiarvot väittämissä. 

Väittämät arvioitiin asteikolla 5–1, jossa 5 tarkoitti täysin samaa mieltä, 3 tarkoitti en osaa 

sanoa ja 1 tarkoitti täysin eri mieltä.  

 

 

Kuvio 7. Kaikkien vastausten keskiarvot ostokäyttäytymistä koskeviin väittämiin 

 

30 % kyselyyn vastanneista jättäisi ostamatta pakettimatkan, sillä he eivät koe tarvetta 

mennä pakettimatkalle. Jopa 61 % ei jättäisi ostamatta pakettimatkaa siksi, että he eivät 

olisi aiemmin olleet pakettimatkalla. Vain 3 % vastaajista ei ostaisi pakettimatkaa tutuilta 

kuultujen negatiivisten kommenttien takia. Lähes puolet kyselyyn vastanneista ei anna 

tuntemiensa ihmisten pakettimatkojen ostamattomuuden vaikuttaa omaan pakettimatkojen 

ostamiseen. 30 % ei ostaisi pakettimatkaa, sillä niiden ostamiseen ei jokseenkaan ole va-

raa. Vain 2 % jättäisi pakettimatkan ostamatta, sillä heillä ei ole ketään kenen kanssa mat-

kustaa. 3 % jättäisi pakettimatkan ostamatta sillä he eivät halua tukea pakettimatkoja myy-

viä yrityksiä. 19 % ei jokseenkaan ostaisi pakettimatkaa, sillä niiden maine on huono. Vas-

taajista 32 % on täysin eri mieltä väitteen ”En ostaisi pakettimatkaa, koska olen jo lapsena 
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oppinut matkustamaan tavalla, johon pakettimatkat eivät kuulu”. 24 % ei ostaisi paketti-

matkaa, sillä ne eivät jokseenkaan sovi vastaajan elämäntyyliin. 

 

Liitteestä 5 näkee, miten vastaukset jakaantuivat iän mukaan ostokäyttäytymiseen vaikut-

tavia asioita koskevissa väittämissä. Kukaan 26–28-vuotiaista ei ollut täysin samaa mieltä 

väitteestä ”En ostaisi pakettimatkaa, koska tuntemani ihmiset eivät hanki pakettimatkoja”. 

13 % 18–21-vuotiaista oli täysin samaa mieltä siitä, että he eivät hankkisi pakettimatkaa, 

koska he ovat kuulleet negatiivisia kommentteja niistä tutuiltaan. Kukaan 26–28-vuotiaista 

ei ollut täysin samaa mieltä väitteen ”En ostaisi pakettimatkaa, koska olen jo lapsena oppi-

nut matkustamaan tavalla, johon pakettimatkat eivät kuulu” kanssa, kun taas jopa 35 % 

18–21-vuotiaista oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa. 30 % 18–21-vuotiaista ei ostaisi 

pakettimatkaa, koska he eivät ole koskaan aiemmin olleet sellaisella. 22–25-vuotiaista 25 

% oli täysin eri mieltä väitteestä ”En ostaisi pakettimatkaa, koska pakettimatkat eivät sovi 

elämäntyyliini”. Jopa 30 % 18–21-vuotiaista oli täysin samaa mieltä siitä, että he eivät os-

taisi pakettimatkaa, koska heillä ei ole siihen varaa, kun taas 26–28-vuotiaista 42 % oli 

täysin eri mieltä väitteestä. 25 % 22–25-vuotiaista oli jokseenkin samaa mieltä väitteen 

”En ostaisi pakettimatkaa, koska minulla ei ole ketään kenen kanssa matkustaisin” 

kanssa. Jopa 75 % 26–28-vuotiaista oli täysin eri mieltä väitteestä ”En ostaisi pakettimat-

kaa, koska en halua tukea pakettimatkoja myyviä yrityksiä”. 

 

Liitteestä 6 näkee, miten vastaukset jakaantuivat koulutuksen mukaan ostokäyttäytymi-

seen vaikuttavia asioita koskevissa väittämissä. 28 % lukiotaustaisista oli jokseenkin sa-

maa mieltä väitteestä ”En ostaisi pakettimatkaa, koska olen kuullut negatiivisia komment-

teja pakettimatkoista tutuiltani”. Lukiotaustaisista 32 % oli täysin samaa mieltä väitteen 

”En ostaisi pakettimatkaa, koska olen jo lapsena oppinut matkustamaan tavalla, johon pa-

kettimatkat eivät kuulu” kanssa, kun taas yliopistotaustaisista vain 6 % oli täysin samaa 

mieltä väitteen kanssa. Lukiotaustaisista 25 % oli täysin samaa mieltä väitteen ”En ostaisi 

pakettimatkaa, koska pakettimatkat eivät sovi elämäntyyliini” kanssa. Vain 4 % ammatti-

korkeakoulutaustaisista oli täysin samaa mieltä siitä, että he eivät ostaisi pakettimatkaa, 

koska heillä ei ole varaa siihen, kun taas lukiotaustaisista 28 % oli täysin samaa mieltä 

väitteestä. Vain 10 % ammattikoulutaustaisista oli täysin samaa mieltä väitteestä ”En os-

taisi pakettimatkaa, koska en koe tarvetta mennä pakettimatkalle”. 

 

Liitteestä 7 näkee, miten vastaukset jakaantuivat talouden mukaan ostokäyttäytymiseen 

vaikuttavia asioita koskevissa väittämissä. 22 % kämppäkaverin tai kämppäkavereiden 

kanssa kuluja jakavista vastaajista ei ostaisi pakettimatkaa, sillä heidän tuntemat ihmiset 

eivät hanki pakettimatkoja. 56 % kämppäkaverin tai kämppäkavereiden kanssa kuluja ja-
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kavista oli täysin eri mieltä väitteen ”En ostaisi pakettimatkaa, koska olen kuullut negatiivi-

sia kommentteja pakettimatkoista tutuiltani” kanssa. 31 % vanhempien kanssa kuluja jaka-

vista oli täysin samaa mieltä väitteestä ”En ostaisi pakettimatkaa, koska olen jo lapsena 

oppinut matkustamaan tavalla, johon pakettimatkat eivät kuulu”. Kaikki kämppäkaverin tai 

kämppäkavereiden kanssa kuluja jakavista olivat täysin eri mieltä väitteestä, että he jättäi-

sivät pakettimatkan ostamatta, koska he eivät ole aiemmin olleet pakettimatkalla. Vain 11 

% seurustelukumppanin tai puolison kanssa kuluja jakavista oli täysin samaa mieltä väit-

teistä ”En ostaisi pakettimatkaa, koska pakettimatkat eivät sovi elämäntyyliini” ja ”En os-

taisi pakettimatkaa, koska minulla ei ole varaa pakettimatkaan”. Seurustelukumppanin tai 

puolison kanssa kuluja jakavista 86 % oli täysin eri mieltä siitä, että he eivät ostaisi paket-

timatkaa, koska heillä ei ole ketään kenen kanssa matkustaa. Pakettimatkoja jättäisi osta-

matta sen takia, että siihen ei koeta tarvetta, etenkin vanhempien kanssa kuluja jakavat 

vastaajat. 

 

7.4 Kielteiset asiat pakettimatkoissa 

Matkailutottumusten ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavien asioiden jälkeen teemana oli kiel-

teiset asiat pakettimatkoissa. Vastaajat arvioivat kielteisiä asioita koskevia väittämiä. Väit-

tämät arvioitiin asteikolla 5–1, jossa 5 tarkoitti täysin samaa mieltä, 3 tarkoitti en osaa sa-

noa ja 1 tarkoitti täysin eri mieltä. Kuviossa 8 näkyy kaikkien vastausten keskiarvot. 

 

 

Kuvio 8. Kaikkien vastausten keskiarvot kielteisiä asioita koskeviin väittämiin 
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Suuri osa vastaajista, 40 %, näki joustamattomat matka-aikataulut huonona asiana. 37 % 

vastaajista näki huonona asiana matkojen valmiuden ja 36 % näki sen jokseenkin huo-

nona. 34 % piti ryhmässä liikkumista huonona. Vastaajista 37 % piti autenttisuuden puu-

tetta jokseenkin huonona ja 27 % piti erikoisten kokemusten puutetta jokseenkin huonona. 

20 % vastaajista ei pitänyt pakettimatkojen matkakohteita ja majoituksia huonoina. 46 % 

ei osannut sanoa, onko epäekologisuus huonoa pakettimatkoissa. Vain 3 % oli täysin eri 

mieltä väitteen ”Huonoa pakettimatkoissa on liian suuri hinta” kanssa ja 23 % oli täysin sa-

maa mieltä väitteen kanssa. Erikoisten kokemusten puutteena piti jokseenkin huonona 27 

% ja 28 % oli jokseenkin eri mieltä väitteestä. 

 

7.5 Matkan ostaminen 

Kielteisten asioita koskevien väittämien arvioinnin jälkeen, vastaajia pyydettiin arvioimaan 

kaikenlaisten matkojen ostamiseen vaikuttavia asioita koskevia väittämiä. Väittämät arvioi-

tiin asteikolla 5–1, jossa 5 tarkoitti vaikuttaa paljon, 3 tarkoitti en osaa sanoa ja 1 tarkoitti 

ei vaikuta ollenkaan. Kuviosta 9 näkee kaikkien vastausten keskiarvot. 

 

 

Kuvio 9. Kaikkien vastausten keskiarvot matkan ostamiseen vaikuttavia asioita koskeviin 

väittämiin 
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Eniten ostamiseen vaikuttava asia oli helposti käytettävät verkkosivut, sillä 51 % vastaa-

jista kertoi sen vaikuttavan paljon. 43 % kertoi muiden matkailijoiden arvostelujen ja kom-

menttien vaikuttavan paljon. Myös erilaisista matkavaihtoehdoista helposti saatavilla oleva 

tieto vaikutti 37 % vastaajista paljon. Luotolla maksamisen mahdollisuus ei vaikuttanut 36 

% vastaajista päätökseen ostaa ollenkaan, mutta 30 % vastaajista se vaikutti jokseenkin. 

Nopea asiakaspalvelu, sekä miltä matka näyttää verrattuna muuhun matkaan vaikuttivat 

myös paljon päätökseen ostaa matka. Vain 7 % kertoi, kuinka nopeasti matkan saa ostet-

tua vaikuttavan päätökseen ostaa, mutta 39 % kertoi sen vaikuttavan jokseenkin. Maksu-

vaihtoehtojen laajuuden vaikuttaminen jakautui tasaisesti, 28 % kertoi sen vaikuttavan jok-

seenkin ja 27 % kertoi sen vaikuttavan vähän. Vastaajista 9 % arvioi, että markkinointi ei 

vaikuta ollenkaan päätökseen ostaa matka, mutta 39 % kertoi sen vaikuttavan jokseenkin. 

 

Liitteessä 8 näkyy, miten vastaukset matkan ostamiseen vaikuttavia asioita koskeviin väit-

tämiin jakautuivat vastaajien iän mukaan. 17 % 18–21-vuotiaista vastasi, että markkinointi 

vaikuttaa paljon heidän päätökseensä ostaa mikä tahansa matka. Vain 31 % 22–25-vuoti-

aista kertoi sen, että tietoa on saatavilla helposti erilaisista matkavaihtoehdoista, vaikutta-

van paljon heidän päätöksensä ostaa mikä tahansa matka. Vain 25 % 26–28-vuotiaista 

kertoi muiden matkailijoiden arvosteluiden ja kommenttien vaikuttavan paljon heidän pää-

töksensä ostaa mikä tahansa matka, kun 22–25-vuotiaista 47 % kertoi niiden vaikuttavan 

paljon. Se, miltä matka näyttää verrattuna toiseen matkaan, vaikutti eniten 26–28- vuotiai-

den päätökseen ostaa jokin matka. Matkan nopea ostaminen vaikutti eniten 18–21-vuoti-

ailla, joista 48 % kertoi sen vaikuttavan jokseenkin päätökseen ostaa mikä tahansa matka. 

Kukaan vastaajista ei vastannut, että verkkosivujen helppo käyttö ei vaikuttaisi ollenkaan 

päätökseen ostaa jokin matka. Maksuvaihtoehtojen laajuus vaikutti paljon 30 % 18–21-

vuotiaista, kun taas 22–25-vuotiailla se vaikutti paljon vain 15 %. Puolet 26–28-vuotiaista 

vastasi, että luotolla maksamisen mahdollisuus ei vaikuta ollenkaan päätökseen ostaa 

mikä tahansa matka, kun jopa 48 % 18–21-vuotiaista se vaikuttaa jokseenkin. Nopea 

asiakaspalvelu vaikutti vähiten 26–28-vuotiaiden päätökseen ostaa mikä tahansa matka, 

heistä vain 17 % kertoi sen vaikuttavan paljon. 

 

Liitteestä 9 näkee, miten vastaukset jakaantuivat koulutuksen mukaan matkan ostamiseen 

vaikuttavia asioita koskevissa väittämissä. Puolet ammattikoulutaustaisista kertoi markki-

noinnin vaikuttavan paljon päätökseen ostaa mikä tahansa matka. Lukiotaustaisista 28 % 

kertoi sen, että tietoa erilaisista matkavaihtoehdoista on saatavilla helposti, vaikuttavan 

paljon. Ammattikoulutaustaisista 30 % vastasi, että muiden matkailijoiden kommentit ja ar-

vostelut vaikuttavat paljon mitä tahansa matkaa ostaessa. 76 % yliopistotaustaisista ker-
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toi, että se miltä matka näyttää toiseen matkaan verrattuna, vaikuttaa jokseenkin päätök-

seen ostaa matka. Kukaan yliopistotaustaisista ei kertonut sen, kuinka nopeasti matkan 

saa ostettua verkosta, vaikuttavan paljon päätökseen ostaa jokin matka. Vain 9 % ammat-

tikorkeakoulutaustaisista vastasi maksuvaihtoehtojen laajuuden vaikuttavan paljon pää-

tökseen ostaa mikä tahansa matka. Jopa 47 % yliopistotaustaisista vastasi, että luotolla 

maksamisen mahdollisuus ei vaikuta ollenkaan päätökseen ostaa matka. Nopea asiakas-

palvelu vaikutti eniten lukiotaustaisilla päätökseen ostaa jokin matka. 

 

Liitteestä 10 näkee, miten vastaukset jakaantuivat talouden mukaan matkan ostamiseen 

vaikuttavia asioita koskevissa väittämissä. 19 % vanhempien kanssa kuluja jakavista ker-

toi, että markkinointi ei vaikuta ollenkaan päätökseen ostaa mikä tahansa matka. Se, että 

tietoa erilaisista matkavaihtoehdoista on saatavilla helposti, vaikuttaa paljon vain 24 % 

vastaajista, kenen talouteen ei kuulu muita ihmisiä, kenen kanssa he jakavat kuluja. Yli 

puolet, 56 %, kämppäkaverin tai kämppäkavereiden kanssa kuluja jakavista vastasi, että 

muiden matkailijoiden kommentit ja arvostelut vaikuttavat paljon päätökseen ostaa mikä 

tahansa matka. Vain 11 % seurustelukumppanin tai puolison kanssa kuluja jakavista ker-

toi sen, miltä matka näyttää verrattuna toiseen matkaan, vaikuttavan paljon päätökseen 

ostaa jokin matka. 16 % vastaajista, kenen talouteen ei kuulu muita ihmisiä, kenen kanssa 

he jakavat kuluja, vastasi, että kuinka nopeasti matkan saa ostettua, ei vaikuta ollenkaan 

päätökseen ostaa mikä tahansa matka. Kämppäkaverin tai kämppäkavereiden kanssa ku-

luja jakavista 33 % vastasi, että verkkosivun helppo käytettävyys vaikuttaa paljon päätök-

seen ostaa jokin matka. Vain 11 % seurustelukumppanin tai puolison kanssa kuluja jaka-

vista kertoi, että maksuvaihtoehtojen laajuus vaikuttaa paljon päätökseen ostaa matka. 41 

% vastaajista, kenen talouteen ei kuulu muita ihmisiä, kenen kanssa he jakavat kuluja, 

vastasi, että luotolla maksamisen mahdollisuus ei vaikuta ollenkaan päätökseen ostaa 

mikä tahansa matka. 29 % seurustelukumppanin tai puolison kanssa kuluja jakavista vas-

tasi, että nopea asiakaspalvelu vaikuttaa paljon päätökseen ostaa jokin matka, kun van-

hempien kanssa kuluja jakavista se vaikutti vain 13 % paljon. 

 

7.6 Hyvä pakettimatka 

Matkan ostamiseen vaikuttavien asioiden jälkeen siirryttiin arvioimaan hyviä pakettimat-

koja koskevia väittämiä. Väittämät arvioitiin asteikolla 5-1. Asteikko jakautui seuraavasti: 

5=täysin samaa mieltä, 3=en osaa sanoa, 1=täysin eri mieltä. Kuviossa 10 näkyy kaikkien 

vastausten keskiarvot. 
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Kuvio 10. Kaikkien vastausten keskiarvot hyviä pakettimatkoja koskevista väittämistä 

 

Tärkeimpiä asioita hyvässä pakettimatkassa olivat: houkutteleva kohdemaa ja hyvä hinta-

laatusuhde. 57 % vastaajista piti tärkeänä, että matka ei keskity pelkkiin turistikohteisiin ja 

46 % piti tärkeänä, että matkaa voi muokata omaan makuun. Kohdemaan turvallisuus oli 

tärkeää hyvässä pakettimatkassa, sekä myös majoituksen edullisuus. Vähiten tärkeänä 

asiana pidettiin matkan alle viikon kestoa, jota piti tärkeänä vain 2 % vastaajista. Mukana 

matkalla olevaa opasta piti tärkeänä vain 13 % vastaajista. Myös ruuan ja juoman kuulu-

mista matkaan, sekä aktiviteettien ja viihteen kuulumista matkaan ei nähty tärkeinä asi-

oina hyvässä pakettimatkassa. 

 

Liitteestä 11 näkee, miten vastaukset jakaantuivat iän mukaan hyviä pakettimatkoja kos-

kevissa väittämissä. Jopa 91 % 18–21-vuotiaista oli täysin samaa mieltä väitteestä ”Hy-

vässä pakettimatkassa tärkeää on, että kohdemaa on houkutteleva” ja 70 % 18–21-vuoti-

aista oli täysin samaa mieltä siitä, että hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että kohde-

maa on turvallinen. Vain 33 % 26–28-vuotiaista oli täysin samaa mieltä siitä, että hyvässä 

pakettimatkassa tärkeää on, että majoitus on laadukas. 18–21-vuotiaista 61 % oli jokseen-

kin samaa mieltä väitteen ”Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että majoitus on edulli-

nen” kanssa. 78 % 18–21-vuotiaista oli täysin samaa mieltä siitä, että hyvässä pakettimat-

kassa tärkeää on, että matkalla on hyvä hinta-laatusuhde, kun taas 58 % 26–28-vuotiaista 
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oli väitteestä täysin samaa mieltä. 17 % 26–28-vuotiaista oli täysin eri mieltä väitteen ”Hy-

vässä pakettimatkassa tärkeää on, että matka on ekologinen” kanssa. 18–21-vuotiaista, 

sekä 26–28-vuotiaista, kukaan ei ollut täysin samaa mieltä siitä, että hyvässä pakettimat-

kassa tärkeää on, että matka kestää alle viikon. 67 % 26–28-vuotiaista vastaajista ei 

osannut sanoa, onko hyvässä pakettimatkassa tärkeää, että matka kestää viikon tai yli vii-

kon. Kukaan 18–21-vuotiaista, sekä 26–28-vuotiaista ei ollut täysin eri mieltä väitteen ”Hy-

vässä pakettimatkassa tärkeää on, että matkaa voi muokata omaan makuun” kanssa. 17 

% 18–21-vuotiaista oli täysin samaa mieltä väitteen ”Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, 

että matka sisältää ruuat ja juomat” kanssa, kun taas 17 % 26–28-vuotiaista oli täysin eri 

mieltä väitteen kanssa. 25 % 26–28-vuotiaista oli täysin eri mieltä väitteestä ”Hyvässä pa-

kettimatkassa tärkeää on, että matka sisältää aktiviteetit ja viihteen”. Yli puolet, 52 %, 18–

21-vuotiaista oli täysin samaa mieltä siitä, että hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että 

matkaan kuuluu matkavakuutus, kun taas puolet 26–28-vuotiaista oli jokseenkin eri mieltä 

väitteestä. Puolet 26–28-vuotiaista piti jokseenkin tärkeänä hyvässä pakettimatkassa sitä, 

että matkalla on mukana opas. 

 

Liitteestä 12 näkee, miten vastaukset jakaantuivat koulutuksen mukaan hyviä pakettimat-

koja koskevissa väittämissä. Puolet ammattikoulutaustaisista oli täysin samaa mieltä väit-

teestä ”Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että kohdemaa on houkutteleva”. 80 % am-

mattikoulutaustaisista oli täysin samaa mieltä siitä, että hyvässä pakettimatkassa tärkeää 

on, että kohdemaa on turvallinen, kun yliopistotaustaisista täysin samaa mieltä oli 41 %. 

17 % ammattikorkeakoulutaustaisista oli jokseenkin eri mieltä siitä, että hyvässä paketti-

matkassa tärkeää on, että majoitus on laadukas. Ammattikoulutaustaisista kukaan ei ollut 

täysin samaa mieltä väitteen ”Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että majoitus on edul-

linen” kanssa. Yliopistotaustaisista 82 % oli täysin samaa mieltä siitä, että hyvässä paket-

timatkassa tärkeää on, että matkalla on hyvä hinta-laatusuhde. Kukaan yliopistotaustai-

sista ei ollut täysin eri mieltä väitteen ”Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että matka on 

ekologinen” kanssa. 40 % ammattikoulutaustaisista oli täysin samaa mieltä siitä, että hy-

vässä pakettimatkassa tärkeää on, että matka ei keskity pelkkiin turistikohteisiin, kun taas 

74 % ammattikorkeakoulutaustaisista oli täysin samaa mieltä väitteestä. 20 % ammatti-

koulutaustaisista oli jokseenkin samaa mieltä väitteestä ”Hyvässä pakettimatkassa tär-

keää on, että matka kestää alle viikon”. Yliopistotaustaisista 29 % oli täysin samaa mieltä 

siitä, että hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että matka kestää viikon, tai yli viikon. Yli 

puolet, 55 %, lukiotaustaisista oli täysin samaa mieltä väitteen ”Hyvässä pakettimatkassa 

tärkeää on, että matkaa voi muokata omaan makuun” kanssa, kun yliopistotaustaisista 35 

% oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa. 47 % yliopistotaustaisista oli jokseenkin samaa 

mieltä siitä, että hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että matka sisältää ruuat ja juomat. 
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Kukaan ammattikoulutaustaisista ei ollut täysin eri mieltä väitteestä ”Hyvässä pakettimat-

kassa tärkeää on, että matka sisältää aktiviteetit ja viihteen”. Lähes puolet, 47 %, yliopis-

totaustaisista oli täysin samaa mieltä siitä, että hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että 

matkaan kuuluu matkavakuutus. Jopa 60 % ammattikoulutaustaisista oli jokseenkin sa-

maa mieltä väitteen ”Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että mukana matkalla on opas” 

kanssa, kun taas lukiolaisista vain 15 % oli jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. 

 

Liitteestä 13 näkee, miten vastaukset jakaantuivat talouden mukaan hyviä pakettimatkoja 

koskevissa väittämissä. 44 % kämppäkaverin tai kämppäkavereiden kanssa kuluja jaka-

vista oli täysin samaa mieltä siitä, että hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että kohde-

maa on turvallinen, kun taas seurustelukumppanin tai puolison kanssa kuluja jakavista 64 

% oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Yli puolet, 56 %, vanhempien kanssa kuluja ja-

kavista oli täysin samaa mieltä väitteen ”Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että majoi-

tus on laadukas” kanssa, kun taas vastaajista, kenen talouteen ei kuulu muita ihmisiä, ke-

nen kanssa he jakavat kuluja, täysin samaa mieltä oli vain 22 %. 33 % kämppäkaverin tai 

kämppäkavereiden kanssa kuluja jakavista oli täysin samaa mieltä siitä, että hyvässä pa-

kettimatkassa tärkeää on, että majoitus on edullinen, kun taas vain 11 % seurustelukump-

panin tai puolison kanssa kuluja jakavista oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä. 88 % 

vanhempien kanssa kuluja jakavista oli täysin samaa mieltä väitteen ”Hyvässä pakettimat-

kassa tärkeää on, että matkalla on hyvä hinta-laatusuhde” kanssa. Yli puolet, 56 %, kämp-

päkaverin tai kämppäkavereiden kuluja jakavista oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että hy-

vässä pakettimatkassa tärkeää on, että matka on ekologinen. Alle puolet, 44 %, vanhem-

pien kanssa kuluja jakavista oli täysin samaa mieltä väitteestä ”Hyvässä pakettimatkassa 

tärkeää on, että matka ei keskity pelkkiin turistikohteisiin”. 32 % seurustelukumppanin tai 

puolison kanssa kuluja jakavista oli täysin eri mieltä siitä, että hyvässä pakettimatkassa 

tärkeää on, että matka kestää alle viikon. 33 % kämppäkaverin tai kavereiden kanssa ku-

luja jakavista oli täysin samaa mieltä väitteen ”Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että 

matka sisältää ruuat ja juomat” kanssa, kun taas vain 4 % seurustelukumppanin tai puoli-

son kanssa kuluja jakavista oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Kukaan kämppäka-

verin tai kämppäkavereiden kanssa kuluja jakavista ei ollut täysin eri mieltä väitteestä ”Hy-

vässä pakettimatkassa tärkeää on, että matka sisältää aktiviteetit ja viihteen”. Lähes puo-

let, 46 %, vastaajista, kenen talouteen ei kuulu muita ihmisiä, kenen kanssa he jakavat ku-

luja, oli täysin samaa mieltä siitä, että hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että matkaan 

kuuluu matkavakuutus. 25 % vanhempien kanssa kuluja jakavista oli täysin samaa mieltä 

väitteen ”Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että mukana matkalla on opas” kanssa, 

kun kaikissa muissa talousmuodoissa täysin samaa mieltä oli vain 11 %. 
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7.7 Pakettimatkavaihtoehdot 

Hyviä pakettimatkoja koskevien väittämien arvioinnin jälkeen vastaajat siirtyivät viimei-

seen kysymykseen, jossa he arvioivat eri pakettimatkavaihtoehtoja. Arviointi tehtiin as-

teikolla 5-1. Asteikko jakautui seuraavasti: 5=erittäin hyvä vaihtoehto, 3=en osaa sanoa, 

1=erittäin huono vaihtoehto. Kuviossa 11 näkyy kaikkien vastausten keskiarvot. 

 

 

Kuvio 11. Kaikkien vastausten keskiarvot pakettimatkavaihtoehtoja koskeviin väittämiin 

 

Parhaana pakettimatkavaihtoehtona pidettiin matkaa, jossa pääsee kokemaan rantaloman 

ja kaupunkiloman, sekä näkemään monia eri paikkoja. Kyseinen pakettimatkatyyppi oli 57 

% vastaajista mukaan erittäin hyvä vaihtoehto ja 30 % piti sitä hyvänä vaihtoehtona. 52 % 

vastaajista piti itsenäistä pakettimatkaa, jossa ei matkusteta suuressa ryhmässä vaan itse 

tai pienemmällä porukalla, erittäin hyvänä vaihtoehtona ja kukaan ei arvioinut vaihtoehtoa 

erittäin huonoksi. 49 % piti erittäin hyvänä vaihtoehtona räätälöityä pakettimatkaa, joka 

suunnitellaan alusta alkaen oman maun mukaan. All-inclusive pakettimatka houkuttele-

vaan kohteeseen, johon kuuluu ruuat, juomat, viihde ja aktiviteetit oli 27 % vastaajista mu-

kaan erittäin hyvä vaihtoehto, mutta sitä piti huonona vaihtoehtona 22 % vastaajista. 26 % 
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vastaajista piti erittäin hyvänä vaihtoehtona matkaa, jonka aikana matkakohteessa oleva 

opas auttaa personoimaan matkaa omaan makuun ja 46 % piti matkaa hyvänä vaihtoeh-

tona. Huonoimpana matkavaihtoehtona pidettiin matkaa, jossa opas on koko ajan mukana 

ja ohjelma on sovittu ennen matkaa ja jopa 36 % piti vaihtoehtoa erittäin huonona ja vain 

3 % piti vaihtoehtoa erittäin hyvänä. Toiseksi huonoin vaihtoehto oli risteilylle sijoittuva pa-

kettimatka, jota piti erittäin hyvänä vaihtoehtona 13 % vastaajista ja erittäin huonona 27 

%. 
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8 Pohdinta 

Viimeisessä luvussa tarkastellaan tuloksia, sekä pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja 

eettisyyttä. Johtopäätöksien teko, jatkotutkimusehdotukset ja hyödyntämisehdotukset ovat 

osana pohdintaa. Lopuksi käsitellään opinnäytetyöprosessia ja arvioidaan omaa oppi-

mista. 

 

Työn päätavoitteena oli saada selville tietoa, mitkä asiat vaikuttavat nuorten aikuisten pää-

tökseen ostaa pakettimatka. Alatavoitteena oli selvittää, mitkä taustatekijät vaikuttavat 

nuorten aikuisten motivaatioon ostaa pakettimatkoja. Toisena alatavoitteena oli tutkia, 

mitä asioita nuoret aikuiset pitävät kielteisinä pakettimatkoissa. Viimeisenä alatavoitteena 

oli selvittää, millainen on hyvä pakettimatka nuorten aikuisten mielestä. 

 

8.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Työn päätavoitteena oli saada selville tietoa, mitkä asiat vaikuttavat nuorten aikuisten pää-

tökseen ostaa pakettimatka. Vastaajien pakettimatkojen ostamiseen vaikutti eniten se, 

että tarvetta pakettimatkan ostamiseen ei tunneta, sekä myös vastaajien taloudellinen ti-

lanne ja elämäntyyli vaikuttivat paljon. Pakettimatkojen myyjät eivät yleisesti ole onnistu-

neet herättämään nuorten aikuisten tarvetta ostaa pakettimatka. Pakettimatkoja myyvillä 

yrityksillä on siis vaikeuksia sivulla 14 esitellyn ostoprosessin ensimmäisessä vaiheessa. 

Nuorten aikuisten taloudellinen tilanne vaikuttaa vahvasti heidän ostokäyttäytymiseensä ja 

jos pakettimatkat koetaan liian kalliiksi, niitä ei osteta. Nuoret aikuiset eivät myöskään koe 

pakettimatkojen sopivan heidän elämäntyyliinsä ja moni vastaajista kertoi oppineensa jo 

lapsena matkustamaan tavalla, johon pakettimatkat eivät kuulu. Pakettimatkojen jousta-

mattomuus ja se, että matkailijat ovat entistä kokeneempia ovat mahdollisia syitä siihen, 

miksi koetaan, että pakettimatkat eivät sovi omaan elämäntyyliin. Kokeneiden matkailijoi-

den määrä on kasvanut jo useita vuosikymmeniä ja pakettimatkat, jotka suuntautuvat jo 

koettuihin maihin, voidaan kokea ei-houkutteleviksi. 

 

Tietoa saatiin myös siitä, että mitkä asiat vaikuttavat nuorten aikuisten päätökseen ostaa 

mikä tahansa matka. Helposti käytettävät verkkosivut ja muiden matkailijoiden kommentit 

ja arvostelut, sekä se, että tietoa erilaisista matkavaihtoehdoista on saatavilla helposti, 

vaikuttivat paljon vastaajien päätökseen ostaa mikä tahansa matka. Matkan ostamisen tu-

lee siis olla helppoa ja erilaisia kommentteja ja arvosteluja ja muuta tietoa tulee pystyä 

löytämään helposti. Moni kyselyyn vastanneista nuorista aikuista kertoi, että luotolla mak-

samisen mahdollisuus ei vaikuta ollenkaan heidän päätökseensä ostaa jokin matka, mistä 

voi päätellä, että nuoret aikuiset eivät halua ostaa matkoja luotolla. Nuorilla aikuisilla on 
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usein pienet tulot ja tulon nousua ei ole välttämättä odotettavissa lähiaikoina, mikä voi olla 

syy siihen, miksi matkoja ei haluta ostaa luotolla. Luoton saaminen ei siis tutkimuksen pe-

rusteella vaikuta paljon nuorten aikuisten pakettimatkojen ostamiseen, vaikka se vaikut-

taisi muiden asioiden ostamiseen. 

 

Myös matkailutottumukset vaikuttavat päätökseen ostaa pakettimatka. Tutkimuksessa sel-

visi, että harva nuori aikuinen käyttää matkustaessa Uberia ja Airbnb:tä tai suosii vuokrat-

tuja koteja hotellien sijaan, mikä kertoo siitä, että toistaiseksi nuoret aikuiset arvostavat 

perinteistä matkailua jakamistaloutta enemmän. Vaikka työn tietoperustassa kerrottiin, 

että jakamistalous on kasvattanut kansainvälisesti suosiotaan, kyselyyn vastanneet nuoret 

aikuiset eivät ole matkaillessaan päätyneet suosimaan jakamistaloutta. Matkojen ostami-

nen verkosta, sekä älypuhelimen käyttö matkan aikana ovat nuorille aikuisille yleistä. Tek-

nologia on tärkeä osa nuorten aikuisten matkailua, joten pakettimatkoja myyvien yritysten 

kannattaa pitää huolta, että he tarjoavat nuorille aikuisille sopivia digitaalisia palveluita. 

Moni nuori aikuinen haluaa nähdä matkoillaan muutakin, kuin pelkkiä perinteisiä turistikoh-

teita. Myös ekologisuus ja autenttisuus matkailussa olivat tärkeitä kyselyyn vastanneille 

nuorille aikuisille. Vastauksista voi päätellä, että nuoret aikuiset ovat joko kokeneita mat-

kailijoita tai he tutustuvat etukäteen huolellisesti eri matkavaihtoehtoihin, sillä perinteiset 

turistikohteet eivät enää riitä heille ja he odottavat matkoiltaan autenttisuutta ja ekologi-

suutta. 

 

Alatavoitteena oli selvittää, mitkä taustatekijät vaikuttavat nuorten aikuisten motivaatioon 

ostaa pakettimatkoja. Nuorten aikuisten ikä vaikuttaa pakettimatkojen ostamiseen. 18–21-

vuotiaat olivat vastausten perusteella muita nuoria aikuisia varattomampia ja he ovat tottu-

neet matkustamaan tavalla, johon pakettimatkat eivät kuulu. 18–21-vuotiaiden ostokäyt-

täytymiseen vaikuttavat etenkin tämän työn sivulla 15 mainitut sosiaaliset tekijät, sekä ta-

loudelliset tekijät. Nuorimmat kyselyyn vastanneista arvostivat nopeaa ostamista, laajoja 

maksuvaihtoehtoja ja myös perinteisempiä asioita, kuten sitä, että pakettimatkalla mukana 

on opas ja, että matkaan sisältyy ruuat ja juomat. 22–25-vuotiaat menevät muita ikäryh-

miä mieluummin Etelä-Euroopan kohteisiin ja käyttävät eniten Uberia ja Airbnb:tä matkoil-

laan. Vanhimmat, 26–28-vuotiaat, eivät arvostaneet ekologisuutta niin paljon, kuin muut ja 

he eivät myöskään arvostaneet muiden matkailijoiden kommentteja ja arvosteluja yhtä 

paljon, kuin muut ikäryhmät. 26–28-vuotiaat välittivät enemmän siitä, että pakettimatkan 

majoitus on edullista, kuin siitä, että se olisi laadukasta. 

 

Pakettimatkojen ostamiseen vaikuttaa myös koulutus. Lukiotaustaiset vastaajat olivat 

kuulleet eniten negatiivisia kommentteja pakettimatkoista, sekä oppineet matkustamaan 
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tavalla, johon pakettimatkat eivät kuulu. Personointi oli tärkeintä lukiolaisille. Ammattikou-

lutaustaisille matkojen autenttisuus tai ekologisuus eivät olleet niin tärkeitä, mutta paketti-

matkan kohdemaan turvallisuus ja houkuttelevuus olivat. Ammattikoulutaustaiset arvosti-

vat myös eniten sitä, että mukana matkalla on opas. Ammattikorkeakoulutaustaiset eivät 

arvostaneet niin paljon ekologisuutta matkoissa, mutta autenttisuutta kyllä. Ammattikor-

keakoulutaustaiset käyttivät matkoilla eniten Uberia ja Airbnb:tä ja halusivat nähdä myös 

muuta, kuin turistikohteita. Yliopistotaustaiset suosivat muita enemmän kaupunkilomia ja 

välittivät ekologisuudesta. Myös edullinen majoitus ja hyvä hinta-laatusuhde olivat yliopis-

totaustaisille tärkeitä. 

 

Myös se, kuuluuko talouteen muita ihmisiä, kenen kanssa kuluja jaetaan, vaikuttaa paket-

timatkojen ostamiseen. Kämppäkaverin tai kämppäkavereiden kanssa kuluja jakavat käyt-

tivät muita enemmän Uberia ja Airbnb:tä ja yöpyivät muita mieluummin jonkun vuokraa-

massa kodissa, kuin hotellissa. Vanhempien kanssa kuluja jakavat välittivät vähiten au-

tenttisuudesta ja siitä, että näkevätkö he matkallaan muutakin, kuin turistikohteita. Vähiten 

tärkeintä ekologisuus oli seurustelukumppanin tai puolison kanssa kuluja jakaville. Vas-

taajat, kenen talouteen ei kuulu muita, kenen kanssa kuluja jaetaan ja vanhempien 

kanssa kuluja jakavat vastaajat olivat tottuneet matkustamaan tavalla, johon pakettimatkat 

eivät kuulu. Parhaiten pakettimatkat sopivat seurustelukumppanin tai puolison kanssa ku-

luja jakavien elämäntyyliin ja heillä on myös muita todennäköisemmin varaa pakettimat-

kaan, kuten tietoperustan sivulla 13 kerrottiin. Nuoret aikuiset, kenen talouteen ei kuulu 

muita ihmisiä, kenen kanssa jaetaan kuluja, jättävät muita todennäköisemmin pakettimat-

kan ostamatta siksi, että heillä ei ole ketään kenen kanssa matkustaa. Seurustelukumppa-

nin tai puolison kanssa kuluja jakavat välittivät vähiten siitä, miltä matka näyttää verrattuna 

muuhun matkaan ja maksuvaihtoehtojen laajuus ei ollut heille niin tärkeää, kuin muille. 

Tärkeintä luotolla maksaminen oli vanhempien kanssa kuluja jakaville. Ihmiset, kenen ta-

louteen ei kuulu muita ihmisiä, kenen kanssa kuluja jaetaan, välittivät vähiten majoituksen 

laadukkuudesta. Vanhempien kanssa kuluja jakavat välittivät eniten majoituksen edulli-

suudesta. Vähiten tärkeintä ekologisuus oli seurustelukumppanin tai puolison kanssa ku-

luja jakaville, ja he eivät myöskään arvostaneet sitä, että pakettimatka sisältää ruuat ja 

juomat. 

 

Toisena alatavoitteena oli tutkia, mitä asioita nuoret aikuiset pitävät kielteisinä pakettimat-

koissa. Kielteisimpinä asioina pakettimatkoissa esiin nousivat matkan valmius (matkaa ei 

voi muokata itse), joustamattomat matka-aikataulut, sekä autenttisuuden puute ja ryh-

mässä liikkuminen. Pakettimatkat eivät siis ole aikatauluiltaan tarpeeksi joustavia ja sisäl-

löiltään tarpeeksi yksilöllisiä nuorille aikuisille. Kuten tämän työn sivulla 13 sanotaan, per-
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sonointi on tärkeää etenkin Z-sukupolven nuorille aikuisille. Myös pakettimatkojen autentti-

suutta tulisi parantaa, sillä autenttisuuden puute nähdään kielteisenä asiana. Kuten tämän 

työn sivulla 3 todettiin, autenttisuus oli vuonna 2019 yksi vahva kuluttajatrendi matkai-

lussa. Ryhmässä liikkuminen koetaan myös kielteiseksi asiaksi, mikä kertoo nuorten ai-

kuisten halusta liikkua yksin tai vain ystävien kanssa. 

 

Viimeisenä alatavoitteena oli selvittää, millainen on hyvä pakettimatka nuorten aikuisten 

mielestä. Houkutteleva kohdemaa oli jopa 80 % vastaajista mukaan tärkeää hyvässä pa-

kettimatkassa. Myös hyvä hinta-laatusuhde oli tärkeä asia hyvässä pakettimatkassa. Mo-

net nuoret aikuiset ovat joko opiskelijoita, tai vasta työuransa aloittaneita, mikä näkyy hei-

dän rahatilanteessaan, kuten tämän työn sivulla 12 todetaan. Kun rahaa käytetään, sille 

halutaan saada vastinetta. Se, että matka ei keskity pelkkiin turistikohteisiin ja, että mat-

kan kohdemaa on turvallinen, olivat myös tärkeitä asioita vastaajien mielestä hyvässä pa-

kettimatkassa. Nuoret aikuiset pitävät siis hyvänä asiana pakettimatkoissa erikoisia koh-

teita ja he myös arvostavat sitä, että matkat ovat turvallisia. Nuorille aikuisille hyvä paketti-

matka sijoittuu houkuttelevaan turvalliseen kohdemaahan ja matka ei keskity pelkkiin tu-

ristikohteisiin ja sillä on hyvä hinta-laatusuhde. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että nuorille aikuisille ei riitä pakettimatkat, jotka ovat vain tyypillisiä 

rantalomia, vaan kaupunkilomat houkuttelevat puoleensa ja parasta olisi saada molemmat 

lomat saman matkan aikana. Halu matkustaa itse tai omalla porukalla kertovat siitä, että 

perinteisessä turistiryhmässä liikkumista ei koeta houkuttelevaksi ja yksityisyyttä matkus-

taessa arvostetaan. Personointi on tärkeää nuorille aikuisille myös matkailun parissa ja 

pakettimatkat, jotka suunnitellaan itse, nähdään houkuttelevana valmiin matkan sijaan. 

Erittäin huonona pakettimatkavaihtoehtona nähtiin matka, jossa opas on koko ajan mu-

kana ja ohjelma on sovittu ennen matkaa ja tämä vahvistaa, että nuoret aikuiset kaipaavat 

matkoiltaan itsenäisyyttä ja personointia. 

 

Nuoret aikuiset ovat viisaita kuluttajia. He tietävät, mitä haluavat matkoiltaan ja rahaa 

käyttäessä he haluavat, että heidän odotuksiinsa vastataan. Heidän päätökseensä ostaa 

pakettimatka vaikuttaa moni eri asia elämäntyylistä haluun matkustaa ekologisesti. Myös 

nuorten aikuisten suhtautumisessa pakettimatkoihin on eroja taustatietojen mukaan. Ei voi 

sanoa, että 18-vuotiaat ovat täysin samaa mieltä kaikesta 28-vuotiaiden kanssa. Kuitenkin 

esimerkiksi matkakohteen turvallisuuden arvostaminen on yleistä kaikilla nuorilla aikuisilla. 
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8.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tavoitteena on, että tutkimuksessa ei olisi virheitä, mutta kuitenkin pätevyys ja luotetta-

vuus vaihtelevat eri tutkimuksissa. Pätevyyden ja luotettavuuden mittaaminen ja tutkimi-

nen on yksi tärkeä osa tutkimusta ja sitä tehdään kahden käsitteen avulla: reliabiliteetin ja 

validiteetin. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen tulosten toistettavuutta, eli tut-

kimuksen tulosten mahdollisuutta olla toistettavissa. Jos samaa henkilöä uudelleen tutkit-

taessa saadaan sama lopputulos, kuin aiemmassa tutkimuksessa, tutkimuksen voidaan 

sanoa olevan reliaabeli. Reliaabeliuksen lisäksi tutkimuksen validius on osa tutkimuksen 

arviointia. Validiuksen avulla selvitetään, ovatko tutkimuksessa käytetyt mittarit olleet sii-

hen sopivia ja onko tutkimuksessa tutkittu aiheeseen liittyviä asioita. Muun muuassa kyse-

lylomakkeessa on mahdollista, että vastaajat eivät ole ymmärtäneet kysymyksiä, kuten 

tutkija on tarkoittanut, jolloin tutkimuksen validius voidaan kyseenalaistaa. (Hirsjärvi ym. 

2007, 226–227; Kananen 2015, 343.) Tässä tutkimuksessa huomattiin jälkikäteen pari vir-

hettä kyselylomakkeessa. Yksi virheistä oli kirjoitusvirhe lauseessa: ”All-inclusive paketti-

matka houkuttelevaan kohteeseen, johon kuuluu ruuat, juomat, viihde ja aktiviteetit”. Toi-

nen huomatuista virheistä oli se, että viimeisestä kysymyksestä puuttui teksti: ”asteikolla 

5–1”. Virheitä ei huomattu useasta tarkistuksesta huolimatta ja myöskään kyselyn testaa-

jat eivät huomanneet virheitä, joten niiden vaikutus tutkimukseen oli todennäköisesti hyvin 

pieni. 

 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että käsitteet ovat ymmärret-

tävissä. Myös yksinkertaiset käsitteet tulee olla määritelty, jotta sekaannuksia ei tapah-

tuisi. Käsitteiden määrittelyn lisäksi tulee tehdä mittari, jolla pystytään mittaamaan tutkitta-

vaa ilmiötä. Määrällisen tutkimuksen luotettavuuskriteereitä ovat: ulkoinen validiteetti, si-

säinen validiteetti, sekä reliabiliteetti. (Kananen 2015, 344–349.) 

 

Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tulosten osuvuutta käytännössä samoissa ilmiöissä, 

kuin mitä on tutkimuksessa käsitelty. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan myös osuvuutta 

populaatiossa. Jos tutkimuksessa on kattava otos kohderyhmästä, sen tulokset todennä-

köisesti osuvat oikeaan myös populaatiossa. Jos sopivia vastaajia ei tavoiteta, vastaajat 

eivät ole kohderyhmää tai otanta on tehty huonosti, tuloksia ei voi yleistää. Taustatietojen 

kysyminen on järkevää, jotta näkee, kuinka kattavan otoksen on saanut verrattuna kohde-

ryhmään. Ongelmana on, että joskus koko kohderyhmästä ei ole saatavilla tietoja, jonka 

avulla saatua otosta voi vertailla. Otoksen ei kuitenkaan aina tarvitse vastata kokonaan 

kohderyhmää, esimerkiksi silloin kuin jokin asia, esimerkiksi sukupuoli, ei ole oleellinen 

tutkittavassa ilmiössä. (Kananen 2015, 347–348.) Tämän opinnäytetyön kyselyyn tuli vas-

tauksia 90 kappaletta, eli tavoiteltua minimiä ei saavutettu, joten otos jäi vajaaksi. Suuri 
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osa vastauksista tuli Uudeltamaalta, joten vastauksia ei voi yleistää koskemaan koko Suo-

men nuoria aikuisia. Kuitenkin on huomioitava, että monet nuoret aikuiset muuttavat Uu-

dellemaalle koulutuksen tai työn takia, joten luonnollisesti suuri määrä vastauksista tulee 

alueelta.  

 

Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan sitä, että syy-seuraussuhteen pystyy todistamaan. Tut-

kimuksessa tulee pystyä tekemään väittämiä, joita voi perustella tosiksi. (Kananen 2015, 

347.) Koska tämän tutkimuksen kyselyssä kysyttiin taustatiedot ja kysymykset pohjautui-

vat vahvasti tietoperustaan, väittämien esittäminen ja perustelu on mahdollista, sekä syy-

seuraussuhteita pystyy todistamaan.  

 

Validiteetin takaamiseksi tutkimuksessa on tärkeää käyttää oikeita mittareita ja kohderyh-

mästä tulee olla saatavilla tietoa, jotta otosta voi verrata siihen. (Kananen 2015, 350.) 

Koska kyselyn tulokset vastaavat opinnäytetyön asetettuihin tavoitteisiin, mittareita voi-

daan pitää onnistuneina. Kohderyhmästä tietoa on saatavilla ja tietoperustassa on käsi-

telty nuoria aikuisia. Kohderyhmästä ei kuitenkaan ole saatavilla tarkkoja lukuja, joita voisi 

verrata otokseen. Esimerkiksi Suomen väestön ikärakenne tiedetään vain tarkkuudella 

15–29-vuotiaat.  

 

Tutkimuksen reliabiliteetin voi varmistaa ainoastaan mittaamalla ilmiötä uudelleen, mutta 

sekään ei takaa reliabiliteettia, sillä ajan kuluessa asiat ovat voineet muuttua ja vaikuttaa 

tutkittavaan ilmiöön. (Kananen 2015, 349.) Reliabiliteettia on mahdotonta varmistaa tässä 

tutkimuksessa, sillä aikaa ei ole uuteen mittaukseen. Anonymiteetin takia samoja vastaa-

jia olisi mahdotonta tavoittaa taatusti uudelleen ja ajan kuluessa heidän vastauksensa voi-

sivat muuttua. Tämä tutkimus onkin siis suuntaa antava. 

 

8.3 Eettiset näkökohdat 

Tutkimusta tehdessä, tulee pitää mielessä eettisyyden tärkeys. Eettisyys on osa hyvää 

tutkimusta. Plagiointi, niin omien aiempien tutkimusten, kuin muiden tekstien, ei ole eet-

tistä. Jokaisella ihmisellä on oikeus siihen, että heidän kirjoituksiaan ei plagioida ja niitä 

lainatessa lähde merkitään aina. Myöskään tulosten yleistäminen, ilman tarkastelua ja kri-

tiikkiä, tai niiden muuttelu tekstissä ei ole eettistä. Tutkimuksen tuloksia ei tule muuttaa 

tekstissä muuksi, kuin mitä ne oikeasti ovat ja tuloksia, jotka eivät ole yleistämiskelpoisia, 

ei tule yleistää. Huolellinen raportointi on osa eettistä tutkimusta. (Hirsjärvi ym. 2007, 26–

27.) 
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Tässä opinnäytetyössä on noudatettu Haaga-Helian ohjetta pitkien raporttien laatimiseen, 

missä kerrotaan, miten lähteet merkitään oikein. Työssä arvioidaan tutkimuksen luotetta-

vuutta ja tarkastellaan tuloksia, jotta tutkimus olisi eettinen. Tässä opinnäytetyössä on 

oma lukunsa tutkimusmenetelmälle, jotta sen lukijat saavat selkeän kuvan siitä, miten tut-

kimus on tehty. Mahdollisista virheistä ja puutteista kerrotaan, jotta tutkimuksesta saa kat-

tavan kuvan.  

 

8.4 Jatkotutkimusehdotukset ja hyödynnettävyysehdotukset 

Opinnäytetyön aihetta pystyy tutkimaan jatkossa lisää ja kattavammin. Aihetta olisi hyvä 

tutkia lisää niin, että myös alueelliset eroavaisuudet pystyttäisiin tutkia. Myös laajempi 

vastausmäärä kyselyssä tekisi siitä luotettavamman. Opinnäytetyön aihetta voisi myös jat-

kossa tutkia selvittämällä mahdollisia sukupuolten välisiä eroja vastauksissa. Myös tar-

kempi tutkiminen iän, koulutuksen ja talouden kannalta voisi tuottaa yksityiskohtaisempaa 

tietoa, jota pystyisi hyödyntämään. 

 

Matkailualan yritysten on mahdollista edistää nuorten aikuisten pakettimatkojen ostamista 

tutkimuksesta saadun tiedon perusteella. Jo markkinointivaiheessa tulee kiinnittää enem-

män huomiota nuoriin aikuisiin, jotta tarve pakettimatkan ostamiseen onnistutaan herättä-

mään. Tarpeen herättämisessä auttaa se, että markkinoitu pakettimatka on suunniteltu 

erityisesti nuorille aikuisille ja tämän opinnäytetyön tutkimustuloksista saa tietoa, millainen 

pakettimatka on nuorten aikuisten mieleen. Yritysten tulee huolehtia siitä, että heidän pa-

kettimatkoistaan pystyy löytämään helposti tietoa ja, että asiakkaiden omia arvosteluja ja 

kommentteja on nähtävillä. Ostovaiheessa verkkosivujen helppo käyttö on erittäin tärkeää. 

Liian kallis hinta käännyttää nuoret aikuiset pois, joten edullisia matkoja ja tarjoushintaisia 

matkoja tulee olla valikoimissa. On tärkeää, että pakettimatkatarjonnasta löytyy helposti 

personoitavia matkoja, joissa yhdistyy rantaloma ja kaupunkiloma. Perinteiset all-inclusive 

pakettimatkat eivät ole nuorille aikuisille houkuttelevin vaihtoehto.  

 

Tutkimusta pystyvät hyödyntämään pakettimatkoja myyvät yritykset, jotka haluavat myydä 

matkojaan nuorille aikuisille. Etenkin sellaiset yritykset, jotka haluavat lisätä nuorten ai-

kuisten määrää asiakkainaan tai muuttaa matkavalikoimaansa nuorille aikuisille sopivam-

maksi, hyötyvät tutkimuksesta. Työssä on esitetty ajankohtaista tietoa nuorten aikuisten 

ajatuksista pakettimatkoja kohtaan ja tietoa pystyy hyödyntämään liiketoiminnassa. 

Työssä on myös käytännön esimerkkejä siitä, miten asioiden tulee olla, jotta pakettimatkat 

ovat osuvia nuorille aikuisille. Tutkimuksen avulla yritys voi esimerkiksi luoda kokonaan 

uuden pakettimatkan, joka on suunniteltu nuorille aikuisille sen pohjalta. 
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8.5 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Aloin tekemään opinnäytetyötä jo keväällä 2020, mutta tällöin tekeminen oli lähinnä ai-

heen miettimistä, sekä työn sisällön suunnittelua. Mietin työn aihetta tarkkaan, sillä halusin 

sen olevan itselleni mielenkiintoinen, jotta mielenkiinto työn tekemisessä pysyisi yllä. Halu-

sin myös, että aihe olisi ajankohtainen ja, että sen tutkiminen tuottaisi käyttökelpoista tie-

toa. Tietoperustan kirjoittamisen aloitin elokuussa ja alkuun mietin, tulisiko tietoperustaan 

vain vähän sivuja. Ohjauksen avulla sain vinkkejä siihen, miten tietoperustaa voisi laajen-

taa ja tietoperustan kirjoittaminen alkoi tuntua luontevalta. Hankaluutena tiedon saami-

sessa oli koronapandemian takia se, että toisinaan kirjastot eivät olleet auki ja halusin 

välttää koululla käymistä välttääkseni väkijoukkoja. Tietoperustan jälkeen siirryin lokakuun 

aikana tekemään kyselyä, sekä kirjoittamaan empiiristä osaa. Ennen kyselyn tekoa ja em-

piirisen osan kirjoittamista, luin määrälliseen tutkimukseen ja kyselyn tekoon liittyvää kirjal-

lisuutta. Koska tutustuin kirjallisuuteen, kyselyn teko ja empiirisen osan kirjoittaminen su-

juivat hyvin. Kyselyn julkaisussa ongelmana oli löytää paikka, jossa sen voisi julkaista. Yl-

lätyin siitä, kuinka vähän sosiaalisessa mediassa oli suomalaisia matkailuaiheisia ryhmiä. 

En myöskään osannut odottaa, että moni paikka ei sallisi kyselyn julkaisua. Löysin on-

neksi paikan julkaisulle ja sain kyselyyn vastauksia. Kun kysely meni kiinni, aloin analysoi-

maan tuloksia. Koin tulosten analysoinnin hankalaksi, sillä en ole koskaan aiemmin tehnyt 

vastaavaa ja tuloksissa oli paljon analysoitavaa tietoa. Pohdinnan kirjoittaminen sujui vaih-

televasti, sillä koin hankalaksi valita pohdintaan oleellisimmat tiedot, sillä tietoa oli paljon. 

 

Opin opinnäytetyöprosessin aikana paljon. En ollut koskaan aiemmin tehnyt tutkimusta, 

enkä myöskään ole koskaan aiemmin tehnyt näin laajaa työtä. Lähes kaikki empiirisen 

osan tieto oli minulle uutta, mutta opinnäytetyön tekemisen jälkeen muistan siihen liitty-

neet asiat varmasti pitkään. Opin, että itselleni sopiva tapa tehdä töitä, on keskittyä inten-

siivisesti kerrallaan parin tunnin ajan työhön ja sitten pitää tauko, sen sijaan, että tekisin 

töitä putkeen useamman tunnin tauotta. Opin myös hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia ja 

ymmärsin, kuinka tärkeää aikatauluttaminen ja hyvä suunnittelu on työn onnistumisen 

kannalta. Opinnäytetyöprosessin jälkeen tiedän, kuinka vaativaa tutkimuksen tekeminen 

on.  
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Liite 2. Arvioi seuraavat matkailua koskevat väittämät (iän mukaan, n=90) 

Suosin lyhytkestoisia matkoja 
pidempien matkojen sijaan 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

18–21-vuotiaat 4 % 35 % 22 % 30 % 9 % 2,96 

22–25-vuotiaat 7 % 24 % 27 % 33 % 9 % 2,87 

26–28-vuotiaat 8 % 25 % 8 % 33 % 25 % 2,58 

Käytän usein matkoilla Uberia 
ja Airbnb:tä 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

18–21-vuotiaat 0 % 26 % 9 % 26 % 39 % 2,22 

22–25-vuotiaat 5 % 29 % 13 % 33 % 20 % 2,67 

26–28-vuotiaat 0 % 17 % 25 % 17 % 42 % 2,17 

Yövyn mieluummin jonkun 
vuokraamassa kodissa, kuin 
hotellissa 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

18–21-vuotiaat 4 % 9 % 22 % 43 % 22 % 2,30 

22–25-vuotiaat 4 % 18 % 22 % 38 % 18 % 2,51 

26–28-vuotiaat 0 % 25 % 25 % 17 % 33 % 2,42 

Menen mieluummin kaupunki-
lomalle, kuin rantalomalle 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

18–21-vuotiaat 22 % 30 % 26 % 17 % 4 % 3,48 

22–25-vuotiaat 16 % 25 % 44 % 7 % 7 % 3,36 

26–28-vuotiaat 8 % 50 % 17 % 25 % 0 % 3,42 

Matkustan mieluiten Etelä-Eu-
roopan kohteisiin 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

18–21-vuotiaat 4 % 30 % 26 % 39 % 0 % 3,00 

22–25-vuotiaat 11 % 44 % 13 % 20 % 13 % 3,20 

26–28-vuotiaat 8 % 17 % 33 % 33 % 8 % 2,83 

Autenttisuus on minulle tär-
keää matkailussa: haluan elää 
lomallani kuin paikalliset 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

18–21-vuotiaat 13 % 48 % 9 % 30 % 0 % 3,43 

22–25-vuotiaat 24 % 29 % 27 % 15 % 5 % 3,51 

26–28-vuotiaat 25 % 25 % 17 % 25 % 8 % 3,33 

En halua nähdä pelkkiä perin-
teisiä turistikohteita, vaan 
myös muuta 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

18–21-vuotiaat 39 % 57 % 4 % 0 % 0 % 4,35 

22–25-vuotiaat 58 % 24 % 9 % 9 % 0 % 4,31 

26–28-vuotiaat 58 % 25 % 17 % 0 % 0 % 4,42 

Haluan elää mahdollisimman 
ekologisesti myös matkusta-
essa 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

18–21-vuotiaat 17 % 39 % 30 % 13 % 0 % 3,61 

22–25-vuotiaat 18 % 40 % 22 % 16 % 4 % 3,53 

26–28-vuotiaat 17 % 42 % 17 % 17 % 8 % 3,42 

Ostan usein matkat verkosta 5 4 3 2 1 
Kes-

kiarvo 

18–21-vuotiaat 74 % 22 % 4 % 0 % 0 % 4,70 

22–25-vuotiaat 91 % 7 % 2 % 0 % 0 % 4,89 

26–28-vuotiaat 83 % 17 % 0 % 0 % 0 % 4,83 

Matkan aikana hyödynnän äly-
puhelintani, esimerkiksi kulje-
tusten hankkimisessa ja reit-
tiohjeissa 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

18–21-vuotiaat 83 % 9 % 4 % 4 % 0 % 4,70 
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22–25-vuotiaat 84 % 16 % 0 % 0 % 0 % 4,84 

26–28-vuotiaat 83 % 17 % 0 % 0 % 0 % 4,83 
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Liite 3. Arvioi seuraavat matkailua koskevat väittämät (koulutuksen mukaan, n=90) 

Suosin lyhytkestoisia matkoja pidem-
pien matkojen sijaan 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 5 % 35 % 20 % 35 % 5 % 3,00 

Ammattikoulu 10 % 20 % 40 % 10 % 20 % 2,90 

Ammattikorkeakoulu 13 % 9 % 26 % 35 % 17 % 2,65 

Yliopisto 0 % 35 % 18 % 35 % 12 % 2,76 

Käytän usein matkoilla Uberia ja Air-
bnb:tä 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 3 % 28 % 15 % 28 % 28 % 2,50 

Ammattikoulu 0 % 20 % 10 % 40 % 30 % 2,20 

Ammattikorkeakoulu 9 % 39 % 13 % 22 % 17 % 3,00 

Yliopisto 0 % 12 % 12 % 35 % 41 % 1,94 

Yövyn mieluummin jonkun vuokraa-
massa kodissa, kuin hotellissa 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 8 % 15 % 17 % 47 % 13 % 2,58 

Ammattikoulu 0 % 10 % 10 % 50 % 30 % 2,00 

Ammattikorkeakoulu 0 % 26 % 26 % 30 % 17 % 2,61 

Yliopisto 0 % 12 % 35 % 12 % 41 % 2,18 

Menen mieluummin kaupunkilomalle, 
kuin rantalomalle 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 15 % 28 % 38 % 13 % 8 % 3,30 

Ammattikoulu 10 % 30 % 40 % 10 % 10 % 3,20 

Ammattikorkeakoulu 17 % 22 % 43 % 13 % 4 % 3,35 

Yliopisto 24 % 47 % 18 % 12 % 0 % 3,82 

Matkustan mieluiten Etelä-Euroopan 
kohteisiin 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 8 % 47 % 15 % 25 % 5 % 3,28 

Ammattikoulu 10 % 30 % 50 % 10 % 0 % 3,40 

Ammattikorkeakoulu 17 % 30 % 22 % 22 % 9 % 3,26 

Yliopisto 0 % 24 % 6 % 47 % 24 % 2,29 

Autenttisuus on minulle tärkeää matkai-
lussa: haluan elää lomallani kuin paikal-
liset 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 22 % 40 % 20 % 13 % 5 % 3,63 

Ammattikoulu 10 % 30 % 30 % 30 % 0 % 3,20 

Ammattikorkeakoulu 30 % 35 % 13 % 17 % 4 % 3,70 

Yliopisto 12 % 18 % 29 % 35 % 6 % 2,94 

En halua nähdä pelkkiä perinteisiä turis-
tikohteita, vaan myös muuta 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 52 % 40 % 5 % 3 % 0 % 4,43 

Ammattikoulu 40 % 20 % 30 % 10 % 0 % 3,90 

Ammattikorkeakoulu 65 % 17 % 4 % 13 % 0 % 4,35 

Yliopisto 47 % 41 % 12 % 0 % 0 % 4,35 

Haluan elää mahdollisimman ekologi-
sesti myös matkustaessa 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 15 % 40 % 28 % 15 % 3 % 3,50 

Ammattikoulu 10 % 40 % 10 % 40 % 0 % 3,20 

Ammattikorkeakoulu 22 % 30 % 26 % 13 % 9 % 3,43 

Yliopisto 24 % 53 % 18 % 6 % 0 % 3,94 

Ostan usein matkat verkosta 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 80 % 15 % 5 % 0 % 0 % 4,75 

Ammattikoulu 80 % 20 % 0 % 0 % 0 % 4,80 

Ammattikorkeakoulu 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5,00 

Yliopisto 82 % 18 % 0 % 0 % 0 % 4,82 
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Matkan aikana hyödynnän älypuhelin-
tani, esimerkiksi kuljetusten hankkimi-
sessa ja reittiohjeissa 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 85 % 15 % 0 % 0 % 0 % 4,85 

Ammattikoulu 80 % 10 % 10 % 0 % 0 % 4,70 

Ammattikorkeakoulu 87 % 13 % 0 % 0 % 0 % 4,87 

Yliopisto 76 % 18 % 0 % 6 % 0 % 4,65 
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Liite 4. Arvioi seuraavat matkailua koskevat väittämät (talouden mukaan, n=90) 

Suosin lyhytkestoisia matkoja 
pidempien matkojen sijaan 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 3 % 27 % 24 % 41 % 5 % 2,81 

Kyllä: vanhemmat 13 % 50 % 13 % 19 % 6 % 3,44 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 22 % 0 % 11 % 33 % 33 % 2,44 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 4 % 21 % 32 % 29 % 14 % 2,71 

Käytän usein matkoilla Uberia ja 
Airbnb:tä 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 0 % 22 % 16 % 27 % 35 % 2,24 

Kyllä: vanhemmat 0 % 31 % 6 % 19 % 44 % 2,25 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 22 % 33 % 33 % 11 % 0 % 3,67 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 4 % 29 % 7 % 43 % 18 % 2,57 

Yövyn mieluummin jonkun 
vuokraamassa kodissa, kuin ho-
tellissa 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 5 % 14 % 30 % 32 % 19 % 2,54 

Kyllä: vanhemmat 0 % 19 % 19 % 31 % 31 % 2,25 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 11 % 33 % 22 % 22 % 11 % 3,11 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 0 % 14 % 14 % 50 % 21 % 2,21 

Menen mieluummin kaupunkilo-
malle, kuin rantalomalle 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 19 % 41 % 27 % 8 % 5 % 3,59 

Kyllä: vanhemmat 19 % 38 % 19 % 25 % 0 % 3,50 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 0 % 33 % 67 % 0 % 0 % 3,33 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 18 % 11 % 46 % 14 % 11 % 3,11 

Matkustan mieluiten Etelä-Eu-
roopan kohteisiin 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 5 % 41 % 8 % 32 % 14 % 2,92 

Kyllä: vanhemmat 13 % 19 % 31 % 31 % 6 % 3,00 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 22 % 0 % 56 % 22 % 0 % 3,22 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 7 % 54 % 14 % 18 % 7 % 3,36 

Autenttisuus on minulle tärkeää 
matkailussa: haluan elää lomal-
lani kuin paikalliset 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 30 % 24 % 24 % 22 % 0 % 3,62 

Kyllä: vanhemmat 13 % 31 % 19 % 31 % 6 % 3,13 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 22 % 44 % 11 % 11 % 11 % 3,56 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 14 % 43 % 21 % 14 % 7 % 3,43 

En halua nähdä pelkkiä perintei-
siä turistikohteita, vaan myös 
muuta 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 54 % 32 % 11 % 3 % 0 % 4,38 

Kyllä: vanhemmat 38 % 44 % 13 % 6 % 0 % 4,13 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 67 % 22 % 0 % 11 % 0 % 4,44 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 57 % 29 % 7 % 7 % 0 % 4,36 
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Haluan elää mahdollisimman 
ekologisesti myös matkusta-
essa 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 19 % 43 % 22 % 14 % 3 % 3,62 

Kyllä: vanhemmat 31 % 19 % 19 % 25 % 6 % 3,44 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 22 % 67 % 11 % 0 % 0 % 4,11 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 7 % 39 % 32 % 18 % 4 % 3,29 

Ostan usein matkat verkosta 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 84 % 16 % 0 % 0 % 0 % 4,84 

Kyllä: vanhemmat 81 % 13 % 6 % 0 % 0 % 4,75 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 78 % 11 % 11 % 0 % 0 % 4,67 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 93 % 7 % 0 % 0 % 0 % 4,93 

Matkan aikana hyödynnän äly-
puhelintani, esimerkiksi kulje-
tusten hankkimisessa ja reit-
tiohjeissa 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 78 % 16 % 3 % 3 % 0 % 4,70 

Kyllä: vanhemmat 88 % 13 % 0 % 0 % 0 % 4,88 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 89 % 11 % 0 % 0 % 0 % 4,89 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 86 % 14 % 0 % 0 % 0 % 4,86 
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Liite 5. En ostaisi pakettimatkaa, koska… (iän mukaan, n=90) 

tuntemani ihmiset eivät 
hanki pakettimatkoja 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 4 % 17 % 17 % 17 % 43 % 2,22 

22–25-vuotiaat 5 % 5 % 16 % 24 % 49 % 1,95 

26–28-vuotiaat 0 % 8 % 8 % 33 % 50 % 1,75 

olen kuullut negatiivisia 
kommentteja pakettimat-
koista tutuiltani 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 13 % 4 % 13 % 30 % 39 % 2,22 

22–25-vuotiaat 0 % 20 % 13 % 27 % 40 % 2,13 

26–28-vuotiaat 0 % 8 % 8 % 50 % 33 % 1,92 

olen jo lapsena oppinut 
matkustamaan tavalla, jo-
hon pakettimatkat eivät 
kuulu 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 35 % 22 % 4 % 17 % 22 % 3,30 

22–25-vuotiaat 18 % 15 % 11 % 22 % 35 % 2,60 

26–28-vuotiaat 0 % 8 % 17 % 33 % 42 % 1,92 

en ole koskaan aiemmin 
ollut pakettimatkalla 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 30 % 9 % 0 % 9 % 52 % 2,57 

22–25-vuotiaat 5 % 11 % 4 % 13 % 67 % 1,75 

26–28-vuotiaat 0 % 17 % 0 % 33 % 50 % 1,83 

pakettimatkat eivät sovi 
elämäntyyliini 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 22 % 22 % 17 % 17 % 22 % 3,04 

22–25-vuotiaat 18 % 25 % 13 % 18 % 25 % 2,93 

26–28-vuotiaat 8 % 25 % 25 % 33 % 8 % 2,92 

minulla ei ole varaa paket-
timatkaan 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 30 % 22 % 13 % 13 % 22 % 3,26 

22–25-vuotiaat 16 % 33 % 15 % 22 % 15 % 3,15 

26–28-vuotiaat 8 % 33 % 8 % 8 % 42 % 2,58 

minulla ei ole ketään, ke-
nen kanssa matkustaisin 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 4 % 13 % 4 % 26 % 52 % 1,91 

22–25-vuotiaat 2 % 7 % 9 % 18 % 64 % 1,65 

26–28-vuotiaat 0 % 25 % 8 % 17 % 50 % 2,08 

en halua tukea pakettimat-
koja myyviä yrityksiä 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 0 % 4 % 22 % 39 % 35 % 1,96 

22–25-vuotiaat 4 % 5 % 24 % 25 % 42 % 2,04 

26–28-vuotiaat 8 % 0 % 0 % 17 % 75 % 1,50 

pakettimatkojen maine on 
huono 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 4 % 26 % 22 % 22 % 26 % 2,61 

22–25-vuotiaat 2 % 16 % 24 % 24 % 35 % 2,27 

26–28-vuotiaat 8 % 17 % 17 % 25 % 33 % 2,42 

en koe tarvetta mennä pa-
kettimatkalle 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 30 % 30 % 22 % 9 % 9 % 3,65 

22–25-vuotiaat 31 % 29 % 13 % 16 % 11 % 3,53 

26–28-vuotiaat 25 % 50 % 17 % 8 % 0 % 3,92 
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Liite 6. En ostaisi pakettimatkaa, koska… (koulutuksen mukaan, n=90) 

tuntemani ihmiset eivät 
hanki pakettimatkoja 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 5 % 8 % 20 % 22 % 45 % 2,05 

Ammattikoulu 0 % 10 % 30 % 30 % 30 % 2,20 

Ammattikorkeakoulu 4 % 13 % 9 % 22 % 52 % 1,96 

Yliopisto 6 % 6 % 6 % 24 % 59 % 1,76 

olen kuullut negatiivi-
sia kommentteja paket-
timatkoista tutuiltani 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 0 % 28 % 10 % 28 % 35 % 2,30 

Ammattikoulu 0 % 0 % 20 % 40 % 40 % 1,80 

Ammattikorkeakoulu 9 % 9 % 13 % 30 % 39 % 2,17 

Yliopisto 6 % 0 % 12 % 35 % 47 % 1,82 

olen jo lapsena oppinut 
matkustamaan tavalla, 
johon pakettimatkat ei-
vät kuulu 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 32 % 13 % 8 % 17 % 30 % 3,00 

Ammattikoulu 20 % 0 % 20 % 40 % 20 % 2,60 

Ammattikorkeakoulu 9 % 17 % 13 % 26 % 35 % 2,39 

Yliopisto 6 % 29 % 6 % 18 % 41 % 2,41 

en ole koskaan aiem-
min ollut pakettimat-
kalla 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 15 % 10 % 0 % 13 % 63 % 2,03 

Ammattikoulu 10 % 0 % 10 % 30 % 50 % 1,90 

Ammattikorkeakoulu 9 % 13 % 4 % 17 % 57 % 2,00 

Yliopisto 6 % 18 % 0 % 6 % 71 % 1,82 

pakettimatkat eivät sovi 
elämäntyyliini 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 25 % 28 % 13 % 8 % 28 % 3,15 

Ammattikoulu 10 % 0 % 40 % 30 % 20 % 2,50 

Ammattikorkeakoulu 17 % 35 % 4 % 35 % 9 % 3,17 

Yliopisto 6 % 18 % 24 % 24 % 29 % 2,47 

minulla ei ole varaa pa-
kettimatkaan 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 28 % 22 % 17 % 15 % 17 % 3,28 

Ammattikoulu 10 % 40 % 20 % 20 % 10 % 3,20 

Ammattikorkeakoulu 4 % 26 % 4 % 35 % 30 % 2,39 

Yliopisto 24 % 47 % 12 % 0 % 18 % 3,59 

minulla ei ole ketään, 
kenen kanssa matkus-
taisin 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 0 % 5 % 13 % 20 % 63 % 1,60 

Ammattikoulu 0 % 20 % 0 % 20 % 60 % 1,80 

Ammattikorkeakoulu 4 % 9 % 4 % 17 % 65 % 1,70 

Yliopisto 6 % 24 % 6 % 24 % 41 % 2,29 

en halua tukea paketti-
matkoja myyviä yrityk-
siä 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 5 % 8 % 22 % 25 % 40 % 2,13 

Ammattikoulu 0 % 0 % 10 % 40 % 50 % 1,60 

Ammattikorkeakoulu 4 % 0 % 13 % 30 % 52 % 1,74 

Yliopisto 0 % 6 % 29 % 24 % 41 % 2,00 
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pakettimatkojen maine 
on huono 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 3 % 25 % 28 % 15 % 30 % 2,55 

Ammattikoulu 0 % 0 % 20 % 50 % 30 % 1,90 

Ammattikorkeakoulu 9 % 17 % 13 % 30 % 30 % 2,43 

Yliopisto 0 % 18 % 24 % 18 % 41 % 2,18 

en koe tarvetta mennä 
pakettimatkalle 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 32 % 35 % 13 % 8 % 13 % 3,68 

Ammattikoulu 10 % 20 % 30 % 30 % 10 % 2,90 

Ammattikorkeakoulu 39 % 35 % 13 % 9 % 4 % 3,96 

Yliopisto 24 % 29 % 18 % 24 % 6 % 3,41 
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Liite 7. En ostaisi pakettimatkaa, koska… (talouden mukaan, n=90) 

tuntemani ihmiset eivät hanki 
pakettimatkoja 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Ei 3 % 14 % 11 % 27 % 46 % 2,00 

Kyllä: vanhemmat 6 % 6 % 25 % 25 % 38 % 2,19 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 22 % 0 % 0 % 11 % 67 % 2,00 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 0 % 7 % 21 % 21 % 50 % 1,86 

olen kuullut negatiivisia kom-
mentteja pakettimatkoista tutuil-
tani 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Ei 8 % 11 % 11 % 30 % 41 % 2,16 

Kyllä: vanhemmat 0 % 13 % 13 % 38 % 38 % 2,00 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 0 % 22 % 0 % 22 % 56 % 1,89 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 0 % 18 % 18 % 32 % 32 % 2,21 

olen jo lapsena oppinut matkus-
tamaan tavalla, johon paketti-
matkat eivät kuulu 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Ei 24 % 27 % 3 % 11 % 35 % 2,95 

Kyllä: vanhemmat 31 % 13 % 6 % 25 % 25 % 3,00 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 11 % 0 % 0 % 56 % 33 % 2,00 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 11 % 7 % 25 % 25 % 32 % 2,39 

en ole koskaan aiemmin ollut 
pakettimatkalla 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Ei 11 % 8 % 0 % 19 % 62 % 1,86 

Kyllä: vanhemmat 25 % 19 % 0 % 13 % 44 % 2,69 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 0 % 0 % 0 % 0 % 

100 
% 1,00 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 7 % 14 % 7 % 14 % 57 % 2,00 

pakettimatkat eivät sovi elämän-
tyyliini 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Ei 19 % 30 % 19 % 14 % 19 % 3,16 

Kyllä: vanhemmat 25 % 19 % 19 % 13 % 25 % 3,06 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 22 % 22 % 11 % 22 % 22 % 3,00 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 11 % 21 % 11 % 32 % 25 % 2,61 

minulla ei ole varaa pakettimat-
kaan 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Ei 22 % 32 % 14 % 11 % 22 % 3,22 

Kyllä: vanhemmat 25 % 31 % 19 % 6 % 19 % 3,38 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 22 % 33 % 11 % 11 % 22 % 3,22 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 11 % 25 % 11 % 36 % 18 % 2,75 

minulla ei ole ketään, kenen 
kanssa matkustaisin 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Ei 5 % 24 % 11 % 22 % 38 % 2,38 

Kyllä: vanhemmat 0 % 0 % 13 % 31 % 56 % 1,56 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 0 % 11 % 11 % 11 % 67 % 1,67 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 0 % 0 % 0 % 14 % 86 % 1,14 

en halua tukea pakettimatkoja 
myyviä yrityksiä 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Ei 5 % 8 % 22 % 19 % 46 % 2,08 

Kyllä: vanhemmat 0 % 0 % 25 % 38 % 38 % 1,88 
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Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 11 % 0 % 22 % 22 % 44 % 2,11 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 0 % 4 % 14 % 36 % 46 % 1,75 

pakettimatkojen maine on 
huono 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Ei 8 % 22 % 24 % 16 % 30 % 2,62 

Kyllä: vanhemmat 0 % 19 % 19 % 31 % 31 % 2,25 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 0 % 33 % 11 % 11 % 44 % 2,33 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 0 % 11 % 25 % 32 % 32 % 2,14 

en koe tarvetta mennä paketti-
matkalle 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Ei 35 % 41 % 8 % 11 % 5 % 3,89 

Kyllä: vanhemmat 19 % 31 % 25 % 13 % 13 % 3,31 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkave-
rit 22 % 56 % 11 % 11 % 0 % 3,89 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 32 % 14 % 21 % 18 % 14 % 3,32 
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Liite 8. Päätökseeni ostaa mikä tahansa matka vaikuttaa: (Iän mukaan, n=90) 

Markkinointi 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 17 % 26 % 13 % 35 % 9 % 3,09 

22–25-vuotiaat 9 % 49 % 18 % 15 % 9 % 3,35 

26–28-vuotiaat 8 % 17 % 33 % 33 % 8 % 2,83 

Tietoa erilaisista matkavaih-
toehdoista on saatavilla hel-
posti 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 43 % 43 % 13 % 0 % 0 % 4,30 

22–25-vuotiaat 31 % 51 % 9 % 7 % 2 % 4,02 

26–28-vuotiaat 50 % 42 % 0 % 0 % 8 % 4,25 

Muiden matkailijoiden ar-
vostelut ja kommentit 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 43 % 48 % 4 % 4 % 0 % 4,30 

22–25-vuotiaat 47 % 42 % 9 % 0 % 2 % 4,33 

26–28-vuotiaat 25 % 58 % 8 % 8 % 0 % 4,00 

Miltä matka näyttää verrat-
tuna toiseen matkaan 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 17 % 48 % 13 % 17 % 4 % 3,57 

22–25-vuotiaat 15 % 47 % 27 % 5 % 5 % 3,60 

26–28-vuotiaat 42 % 50 % 0 % 8 % 0 % 4,25 

Kuinka nopeasti matkan saa 
ostettua 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 13 % 48 % 26 % 4 % 9 % 3,52 

22–25-vuotiaat 5 % 36 % 29 % 18 % 11 % 3,07 

26–28-vuotiaat 0 % 33 % 0 % 42 % 25 % 2,42 

Helposti käytettävät verkko-
sivut 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 57 % 43 % 0 % 0 % 0 % 4,57 

22–25-vuotiaat 47 % 45 % 2 % 5 % 0 % 4,35 

26–28-vuotiaat 58 % 33 % 8 % 0 % 0 % 4,50 

Maksuvaihtoehtojen laajuus 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 30 % 30 % 13 % 17 % 9 % 3,57 

22–25-vuotiaat 15 % 31 % 20 % 25 % 9 % 3,16 

26–28-vuotiaat 17 % 8 % 25 % 50 % 0 % 2,92 

Luotolla maksamisen mah-
dollisuus 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 4 % 48 % 13 % 4 % 30 % 2,91 

22–25-vuotiaat 9 % 24 % 20 % 13 % 35 % 2,60 

26–28-vuotiaat 0 % 25 % 25 % 0 % 50 % 2,25 

Nopea asiakaspalvelu 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 26 % 48 % 13 % 13 % 0 % 3,87 

22–25-vuotiaat 24 % 56 % 9 % 5 % 5 % 3,87 

26–28-vuotiaat 17 % 33 % 33 % 17 % 0 % 3,50 
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Liite 9. Päätökseeni ostaa mikä tahansa matka vaikuttaa: (koulutuksen mukaan, 

n=90) 

Markkinointi 5 4 3 2 1 
Kes-

kiarvo 

Lukio 10 % 40 % 17 % 22 % 10 % 3,18 

Ammattikoulu 50 % 10 % 10 % 30 % 0 % 3,80 

Ammattikorkeakoulu 4 % 39 % 26 % 22 % 9 % 3,09 

Yliopisto 0 % 53 % 18 % 18 % 12 % 3,12 

Tietoa erilaisista matkavaihto-
ehdoista on saatavilla helposti 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Lukio 28 % 52 % 10 % 5 % 5 % 3,93 

Ammattikoulu 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 4,00 

Ammattikorkeakoulu 43 % 43 % 9 % 4 % 0 % 4,26 

Yliopisto 47 % 53 % 0 % 0 % 0 % 4,47 

Muiden matkailijoiden arvoste-
lut ja kommentit 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Lukio 47 % 47 % 3 % 3 % 0 % 4,40 

Ammattikoulu 30 % 40 % 20 % 0 % 10 % 3,80 

Ammattikorkeakoulu 43 % 39 % 13 % 4 % 0 % 4,22 

Yliopisto 41 % 53 % 6 % 0 % 0 % 4,35 

Miltä matka näyttää verrattuna 
toiseen matkaan 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Lukio 22 % 38 % 28 % 10 % 3 % 3,68 

Ammattikoulu 10 % 50 % 0 % 30 % 10 % 3,20 

Ammattikorkeakoulu 26 % 43 % 22 % 0 % 9 % 3,78 

Yliopisto 6 % 76 % 12 % 6 % 0 % 3,82 

Kuinka nopeasti matkan saa 
ostettua 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Lukio 8 % 45 % 25 % 10 % 13 % 3,25 

Ammattikoulu 20 % 20 % 30 % 20 % 10 % 3,20 

Ammattikorkeakoulu 4 % 39 % 22 % 17 % 17 % 2,96 

Yliopisto 0 % 35 % 24 % 35 % 6 % 2,88 

Helposti käytettävät verkkosi-
vut 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Lukio 55 % 40 % 3 % 3 % 0 % 4,47 

Ammattikoulu 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 4,50 

Ammattikorkeakoulu 48 % 39 % 4 % 9 % 0 % 4,26 

Yliopisto 47 % 53 % 0 % 0 % 0 % 4,47 

Maksuvaihtoehtojen laajuus 5 4 3 2 1 
Kes-

kiarvo 

Lukio 20 % 30 % 22 % 22 % 5 % 3,38 

Ammattikoulu 30 % 10 % 40 % 10 % 10 % 3,40 

Ammattikorkeakoulu 9 % 30 % 13 % 35 % 13 % 2,87 

Yliopisto 24 % 29 % 6 % 35 % 6 % 3,29 

Luotolla maksamisen mahdolli-
suus 5 4 3 2 1 

Kes-
kiarvo 

Lukio 10 % 32 % 17 % 5 % 35 % 2,78 

Ammattikoulu 10 % 40 % 40 % 0 % 10 % 3,40 

Ammattikorkeakoulu 0 % 30 % 13 % 17 % 39 % 2,35 

Yliopisto 6 % 18 % 18 % 12 % 47 % 2,24 

Nopea asiakaspalvelu 5 4 3 2 1 
Kes-

kiarvo 

Lukio 30 % 57 % 5 % 5 % 3 % 4,08 

Ammattikoulu 20 % 40 % 20 % 10 % 10 % 3,50 
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Ammattikorkeakoulu 17 % 43 % 30 % 4 % 4 % 3,65 

Yliopisto 18 % 53 % 6 % 24 % 0 % 3,65 
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Liite 10. Päätökseeni ostaa mikä tahansa matka vaikuttaa: (talouden mukaan, n=90) 

Markkinointi 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 8 % 35 % 19 % 27 % 11 % 3,03 

Kyllä: vanhemmat 13 % 25 % 13 % 31 % 19 % 2,81 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 0 % 78 % 0 % 22 % 0 % 3,56 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 18 % 39 % 29 % 11 % 4 % 3,57 

Tietoa erilaisista matkavaihtoeh-
doista on saatavilla helposti 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 24 % 62 % 8 % 0 % 5 % 4,00 

Kyllä: vanhemmat 44 % 44 % 6 % 6 % 0 % 4,25 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 44 % 44 % 11 % 0 % 0 % 4,33 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 46 % 32 % 11 % 11 % 0 % 4,14 

Muiden matkailijoiden arvostelut 
ja kommentit 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 46 % 49 % 3 % 3 % 0 % 4,38 

Kyllä: vanhemmat 44 % 50 % 6 % 0 % 0 % 4,38 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 56 % 22 % 11 % 11 % 0 % 4,22 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 36 % 46 % 14 % 0 % 4 % 4,11 

Miltä matka näyttää verrattuna toi-
seen matkaan 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 22 % 54 % 11 % 8 % 5 % 3,78 

Kyllä: vanhemmat 25 % 38 % 25 % 13 % 0 % 3,75 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 22 % 56 % 11 % 11 % 0 % 3,89 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 11 % 43 % 32 % 7 % 7 % 3,43 

Kuinka nopeasti matkan saa ostet-
tua 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 8 % 38 % 16 % 22 % 16 % 3,00 

Kyllä: vanhemmat 13 % 44 % 25 % 13 % 6 % 3,44 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 11 % 44 % 33 % 0 % 11 % 3,44 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 0 % 36 % 32 % 21 % 11 % 2,93 

Helposti käytettävät verkkosivut 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 51 % 41 % 5 % 3 % 0 % 4,41 

Kyllä: vanhemmat 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 4,50 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 33 % 67 % 0 % 0 % 0 % 4,33 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 57 % 36 % 0 % 7 % 0 % 4,43 

Maksuvaihtoehtojen laajuus 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 22 % 30 % 16 % 27 % 5 % 3,35 

Kyllä: vanhemmat 25 % 38 % 13 % 19 % 6 % 3,56 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 22 % 22 % 44 % 11 % 0 % 3,56 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 11 % 21 % 18 % 36 % 14 % 2,79 

Luotolla maksamisen mahdolli-
suus 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 5 % 27 % 22 % 5 % 41 % 2,51 

Kyllä: vanhemmat 13 % 31 % 25 % 6 % 25 % 3,00 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 0 % 33 % 22 % 11 % 33 % 2,56 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 7 % 32 % 11 % 14 % 36 % 2,61 

Nopea asiakaspalvelu 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 24 % 51 % 11 % 11 % 3 % 3,84 

Kyllä: vanhemmat 13 % 69 % 0 % 19 % 0 % 3,75 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 22 % 33 % 44 % 0 % 0 % 3,78 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 29 % 46 % 14 % 4 % 7 % 3,86 
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Liite 11. Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että… (iän mukaan, n=90) 

kohdemaa on houkutteleva 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 91 % 9 % 0 % 0 % 0 % 4,91 

22–25-vuotiaat 78 % 22 % 0 % 0 % 0 % 4,78 

26–28-vuotiaat 67 % 33 % 0 % 0 % 0 % 4,67 

kohdemaa on turvallinen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 70 % 26 % 4 % 0 % 0 % 4,65 

22–25-vuotiaat 49 % 40 % 9 % 2 % 0 % 4,36 

26–28-vuotiaat 50 % 42 % 8 % 0 % 0 % 4,42 

majoitus on laadukas 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 52 % 26 % 9 % 13 % 0 % 4,17 

22–25-vuotiaat 35 % 44 % 15 % 7 % 0 % 4,05 

26–28-vuotiaat 33 % 33 % 25 % 8 % 0 % 3,92 

majoitus on edullinen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 22 % 61 % 13 % 4 % 0 % 4,00 

22–25-vuotiaat 20 % 53 % 20 % 5 % 2 % 3,84 

26–28-vuotiaat 33 % 33 % 25 % 8 % 0 % 3,92 

matkalla on hyvä hinta-laatu-
suhde 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 78 % 22 % 0 % 0 % 0 % 4,78 

22–25-vuotiaat 75 % 25 % 0 % 0 % 0 % 4,75 

26–28-vuotiaat 58 % 42 % 0 % 0 % 0 % 4,58 

matka on ekologinen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 22 % 35 % 26 % 13 % 4 % 3,57 

22–25-vuotiaat 18 % 40 % 24 % 15 % 4 % 3,55 

26–28-vuotiaat 17 % 25 % 8 % 33 % 17 % 2,92 

matka ei keskity pelkkiin turis-
tikohteisiin 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 57 % 26 % 13 % 4 % 0 % 4,35 

22–25-vuotiaat 56 % 33 % 7 % 4 % 0 % 4,42 

26–28-vuotiaat 58 % 17 % 17 % 8 % 0 % 4,25 

matka kestää alle viikon 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 0 % 9 % 48 % 26 % 17 % 2,48 

22–25-vuotiaat 4 % 7 % 36 % 29 % 24 % 2,38 

26–28-vuotiaat 0 % 8 % 42 % 25 % 25 % 2,33 

matka kestää viikon, tai yli vii-
kon 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 22 % 26 % 43 % 9 % 0 % 3,61 

22–25-vuotiaat 13 % 22 % 42 % 15 % 9 % 3,15 

26–28-vuotiaat 8 % 17 % 67 % 8 % 0 % 3,25 

matkaa voi muokata omaan 
makuun 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 48 % 48 % 0 % 4 % 0 % 4,39 

22–25-vuotiaat 47 % 42 % 7 % 2 % 2 % 4,31 

26–28-vuotiaat 33 % 50 % 17 % 0 % 0 % 4,17 

matka sisältää ruuat ja juomat 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 17 % 30 % 9 % 30 % 13 % 3,09 

22–25-vuotiaat 9 % 24 % 22 % 31 % 15 % 2,82 

26–28-vuotiaat 8 % 17 % 33 % 25 % 17 % 2,75 

matka sisältää aktiviteetit ja 
viihteen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 13 % 17 % 30 % 26 % 13 % 2,91 

22–25-vuotiaat 7 % 27 % 24 % 31 % 11 % 2,89 

26–28-vuotiaat 8 % 8 % 25 % 33 % 25 % 2,42 
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matkaan kuuluu matkavakuu-
tus 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 52 % 26 % 4 % 13 % 4 % 4,09 

22–25-vuotiaat 35 % 25 % 15 % 22 % 4 % 3,65 

26–28-vuotiaat 8 % 8 % 25 % 50 % 8 % 2,58 

mukana matkalla on opas 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

18–21-vuotiaat 17 % 26 % 26 % 13 % 17 % 3,13 

22–25-vuotiaat 13 % 22 % 20 % 29 % 16 % 2,85 

26–28-vuotiaat 8 % 50 % 25 % 0 % 17 % 3,33 
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Liite 12. Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että… (koulutuksen mukaan, n=90) 

kohdemaa on houkutteleva 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 82 % 17 % 0 % 0 % 0 % 4,83 

Ammattikoulu 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 4,50 

Ammattikorkeakoulu 83 % 17 % 0 % 0 % 0 % 4,83 

Yliopisto 88 % 12 % 0 % 0 % 0 % 4,88 

kohdemaa on turvallinen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 55 % 32 % 10 % 3 % 0 % 4,40 

Ammattikoulu 80 % 10 % 10 % 0 % 0 % 4,70 

Ammattikorkeakoulu 52 % 43 % 4 % 0 % 0 % 4,48 

Yliopisto 41 % 53 % 6 % 0 % 0 % 4,35 

majoitus on laadukas 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 45 % 38 % 10 % 8 % 0 % 4,20 

Ammattikoulu 30 % 40 % 30 % 0 % 0 % 4,00 

Ammattikorkeakoulu 39 % 26 % 17 % 17 % 0 % 3,87 

Yliopisto 29 % 53 % 12 % 6 % 0 % 4,06 

majoitus on edullinen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 22 % 55 % 17 % 5 % 0 % 3,95 

Ammattikoulu 0 % 60 % 30 % 0 % 10 % 3,40 

Ammattikorkeakoulu 26 % 43 % 22 % 9 % 0 % 3,87 

Yliopisto 29 % 53 % 12 % 6 % 0 % 4,06 

matkalla on hyvä hinta-laatusuhde 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 75 % 25 % 0 % 0 % 0 % 4,75 

Ammattikoulu 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 4,50 

Ammattikorkeakoulu 74 % 26 % 0 % 0 % 0 % 4,74 

Yliopisto 82 % 18 % 0 % 0 % 0 % 4,82 

matka on ekologinen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 20 % 38 % 25 % 15 % 3 % 3,58 

Ammattikoulu 20 % 20 % 30 % 20 % 10 % 3,20 

Ammattikorkeakoulu 17 % 26 % 17 % 26 % 13 % 3,09 

Yliopisto 18 % 59 % 18 % 6 % 0 % 3,88 

matka ei keskity pelkkiin turisti-
kohteisiin 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 50 % 40 % 5 % 5 % 0 % 4,35 

Ammattikoulu 40 % 20 % 30 % 10 % 0 % 3,90 

Ammattikorkeakoulu 74 % 17 % 9 % 0 % 0 % 4,65 

Yliopisto 59 % 24 % 12 % 6 % 0 % 4,35 

matka kestää alle viikon 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 5 % 5 % 43 % 25 % 22 % 2,45 

Ammattikoulu 0 % 20 % 40 % 20 % 20 % 2,60 

Ammattikorkeakoulu 0 % 9 % 39 % 30 % 22 % 2,35 

Yliopisto 0 % 6 % 35 % 35 % 24 % 2,24 

matka kestää viikon, tai yli viikon 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 15 % 28 % 47 % 8 % 3 % 3,45 

Ammattikoulu 20 % 20 % 50 % 10 % 0 % 3,50 

Ammattikorkeakoulu 0 % 17 % 52 % 22 % 9 % 2,78 

Yliopisto 29 % 18 % 29 % 12 % 12 % 3,41 

matkaa voi muokata omaan ma-
kuun 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 55 % 38 % 8 % 0 % 0 % 4,47 

Ammattikoulu 40 % 40 % 10 % 10 % 0 % 4,10 

Ammattikorkeakoulu 39 % 57 % 0 % 0 % 4 % 4,26 

Yliopisto 35 % 47 % 12 % 6 % 0 % 4,12 
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matka sisältää ruuat ja juomat 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 13 % 20 % 13 % 40 % 15 % 2,75 

Ammattikoulu 10 % 20 % 50 % 10 % 10 % 3,10 

Ammattikorkeakoulu 17 % 17 % 17 % 30 % 17 % 2,87 

Yliopisto 0 % 47 % 24 % 18 % 12 % 3,06 

matka sisältää aktiviteetit ja viih-
teen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 10 % 17 % 28 % 30 % 15 % 2,78 

Ammattikoulu 20 % 10 % 40 % 30 % 0 % 3,20 

Ammattikorkeakoulu 4 % 35 % 13 % 30 % 17 % 2,78 

Yliopisto 6 % 24 % 29 % 29 % 12 % 2,82 

matkaan kuuluu matkavakuutus 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 32 % 25 % 13 % 25 % 5 % 3,55 

Ammattikoulu 30 % 20 % 20 % 30 % 0 % 3,50 

Ammattikorkeakoulu 35 % 26 % 17 % 17 % 4 % 3,70 

Yliopisto 47 % 18 % 6 % 24 % 6 % 3,76 

mukana matkalla on opas 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Lukio 15 % 15 % 22 % 30 % 17 % 2,80 

Ammattikoulu 20 % 60 % 0 % 10 % 10 % 3,70 

Ammattikorkeakoulu 9 % 26 % 22 % 22 % 22 % 2,78 

Yliopisto 12 % 35 % 35 % 6 % 12 % 3,29 
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Liite 13. Hyvässä pakettimatkassa tärkeää on, että… (talouden mukaan, n=90) 

kohdemaa on houkutteleva 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 84 % 16 % 0 % 0 % 0 % 4,84 

Kyllä: vanhemmat 81 % 19 % 0 % 0 % 0 % 4,81 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 78 % 22 % 0 % 0 % 0 % 4,78 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 75 % 25 % 0 % 0 % 0 % 4,75 

kohdemaa on turvallinen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 46 % 38 % 14 % 3 % 0 % 4,27 

Kyllä: vanhemmat 63 % 38 % 0 % 0 % 0 % 4,63 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 44 % 33 % 22 % 0 % 0 % 4,22 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 64 % 36 % 0 % 0 % 0 % 4,64 

majoitus on laadukas 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 22 % 49 % 19 % 11 % 0 % 3,81 

Kyllä: vanhemmat 56 % 38 % 0 % 6 % 0 % 4,44 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 44 % 22 % 22 % 11 % 0 % 4,00 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 50 % 29 % 14 % 7 % 0 % 4,21 

majoitus on edullinen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 30 % 46 % 16 % 8 % 0 % 3,97 

Kyllä: vanhemmat 19 % 56 % 25 % 0 % 0 % 3,94 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 33 % 33 % 22 % 11 % 0 % 3,89 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 11 % 64 % 18 % 4 % 4 % 3,75 

matkalla on hyvä hinta-laatu-
suhde 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 73 % 27 % 0 % 0 % 0 % 4,73 

Kyllä: vanhemmat 88 % 13 % 0 % 0 % 0 % 4,88 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 67 % 33 % 0 % 0 % 0 % 4,67 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 68 % 32 % 0 % 0 % 0 % 4,68 

matka on ekologinen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 11 % 46 % 22 % 14 % 8 % 3,38 

Kyllä: vanhemmat 25 % 38 % 19 % 19 % 0 % 3,69 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 33 % 56 % 0 % 11 % 0 % 4,11 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 21 % 18 % 32 % 21 % 7 % 3,25 

matka ei keskity pelkkiin turisti-
kohteisiin 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 65 % 24 % 8 % 3 % 0 % 4,51 

Kyllä: vanhemmat 44 % 38 % 6 % 13 % 0 % 4,13 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 67 % 33 % 0 % 0 % 0 % 4,67 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 50 % 29 % 18 % 4 % 0 % 4,25 

matka kestää alle viikon 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 3 % 5 % 49 % 27 % 16 % 2,51 

Kyllä: vanhemmat 6 % 6 % 19 % 44 % 25 % 2,25 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 0 % 11 % 44 % 33 % 11 % 2,56 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 0 % 11 % 39 % 18 % 32 % 2,29 

matka kestää viikon, tai yli viikon 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 16 % 22 % 51 % 8 % 3 % 3,41 

Kyllä: vanhemmat 13 % 38 % 25 % 13 % 13 % 3,25 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 11 % 22 % 33 % 22 % 11 % 3,00 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 14 % 14 % 54 % 14 % 4 % 3,21 

matkaa voi muokata omaan ma-
kuun 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 49 % 46 % 5 % 0 % 0 % 4,43 

Kyllä: vanhemmat 44 % 44 % 6 % 6 % 0 % 4,25 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 44 % 56 % 0 % 0 % 0 % 4,44 
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Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 43 % 39 % 11 % 4 % 4 % 4,14 

matka sisältää ruuat ja juomat 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 8 % 30 % 19 % 30 % 14 % 2,89 

Kyllä: vanhemmat 19 % 19 % 13 % 25 % 25 % 2,81 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 33 % 22 % 22 % 22 % 0 % 3,67 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 4 % 21 % 25 % 36 % 14 % 2,64 

matka sisältää aktiviteetit ja viih-
teen 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 5 % 27 % 27 % 27 % 14 % 2,84 

Kyllä: vanhemmat 19 % 6 % 31 % 31 % 13 % 2,88 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 11 % 22 % 22 % 44 % 0 % 3,00 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 7 % 25 % 21 % 29 % 18 % 2,75 

matkaan kuuluu matkavakuutus 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 46 % 19 % 11 % 22 % 3 % 3,84 

Kyllä: vanhemmat 38 % 31 % 13 % 13 % 6 % 3,81 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 33 % 11 % 22 % 33 % 0 % 3,44 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 21 % 29 % 14 % 29 % 7 % 3,29 

mukana matkalla on opas 5 4 3 2 1 Keskiarvo 

Ei 11 % 24 % 32 % 14 % 19 % 2,95 

Kyllä: vanhemmat 25 % 38 % 6 % 13 % 19 % 3,38 

Kyllä: kämppäkaveri/kämppäkaverit 11 % 22 % 11 % 44 % 11 % 2,78 

Kyllä: seurustelukumppani/puoliso 11 % 25 % 21 % 29 % 14 % 2,89 
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