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TIIVISTELMÄ 

 

Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö käsittelee slow-matkailun potentiaalisuutta 
merkittävänä tulevaisuuden matkailutrendinä. Se on osa laajempaa, Lahden 
ammattikorkeakoulun, TULEVA-projektia. Hanke pyrkii selvittämään 
matkailijoiden asiakastarpeita sekä hankkimaan tietoa, jonka avulla 
matkailupalveluyritysten tuotteet ja palvelut saataisiin tulevaisuudessa vastaamaan 
entistä paremmin tämän päivän asiakkaiden tarpeita ja toiveita. 

Opinnäytetyö koostuu teoriaosasta ja tutkimusosasta. Kokonaisvaltaisen kuvan 
muodostamiseksi teoriaosaan on pyritty keräämään kattava tietopaketti slow-
matkailun määritelmistä ja eri osa-alueista. Opinnäytetyö ei pyri antamaan slow-
matkailulle tarkkaa määritelmää vaan ymmärryksen slow-matkailijoiden 
asenteesta matkailuun. Ensikäden tietoa hankitaan internetissä julkaistulla 
kyselylomakkeella matkailijoiden asenteista ja mielipiteistä slow-matkailun 
mukaisiin tapoihin ja toimintoihin. Kyselystä saatuja tuloksia sekä taustatyöhön 
hankittua sekundääristä tietoa hyväksi käyttäen pyritään saamaan vastauksia 
tutkimusongelmaan. Selvitetään, onko slow-matkailu tulevaisuudessa merkittävä 
matkailualan trendi ja mitkä sen mahdolliset vahvuudet ja heikkoudet 
matkailualalla ovat. 

Slow-matkailun trendi tarjoaa uuden tavan matkustaa, ja se tulee vaikuttamaan 
matkailualalla. Tutkimus osoittaa, että slow-matkailun osa-alueita arvostetaan, ja 
ne kiinnostavat matkailijoita. Myös taustatutkimus tukee tutkimustulosta. 
Tulokset ovat slow-matkailun kannalta positiivisia, mutta matkailijat haluavat 
matkoilleen myös paljon muuta, mitä slow-matkailulla on tarjota. 
Mukaansatempaavia trendejä tarkasteltaessa tulee muistaa kriittinen 
suhtautuminen, sillä kaikki trendit eivät ole merkittäviä. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is about slow tourism’s potential as a significant trend in tourism. The 
goal of this project is to find out the needs of customers and gather information, 
that helps businesses in tourism industry to create products and services that are 
more compatible with the needs and wants of today's customers. 

The thesis consists of a theory part and a research part. To create a comprehensive 
picture the aim is to build an extensive information package of the defenitions and 
components of slow tourism. This thesis will not give an exact definition for slow 
tourism, but an understanding of the attitude behind the slow travelers. First hand 
information of travellers´ attitudes and opinions regarding slow tourism´s customs 
and practice will be acquired by a questionaire that is published on the internet. 
The results from the questionaire and the groundwork's secondary information 
will provide answers to the research problem. We will find out if slow tourism 
will be significant tourism trend in the future and what are slow tourism's 
advantages and disadvantages in tourism industry.  

The trend of slow tourism offers a new way of travelling and in the future it will 
have an impact on tourism industry. The research proves that different 
components of slow tourism are appreciated and interest travellers - the 
groundwork supports the results of the research. From slow tourism´s point of 
view the results are positive, but there is still a lot more that the travellers want for 
their trips in addition to slow tourism. While studying inspirational trends it is 
important to remember a critical attitude towards the subject since not all trends 
are significant. 

Key words: Slow tourism, slow travel, future trend 
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1 JOHDANTO 

Aiheen valinta, toimeksiantaja, aiheen rajaus, tutkimusongelma, 

tutkimuskysymykset sekä opinnäytetyön rakenne ovat asiat, joilla johdatan lukijan 

slow-matkailuaiheisen opinnäytetyöni pariin. 

1.1 Opiskelijan kaipuu eroon stressistä 

Trendi, joka ohjaa ja vaikuttaa valtakulttuurin piirissä päätöksiin ja valintoihin, on 

mielenkiintoinen tutkimusaihe. Trendi on ilmiö, joka tulee ajan kuluessa 

suosituksi ja tällä tapahtumien sarjalla on jonkinlaista vaikutusvoimaa sekä 

pysyvyyttä. (Wikipedia 2011.) Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi slow-matkailun, 

jonka potentiaalia nousta tulevaisuuden merkittäväksi trendiksi lähden 

selvittämään. 

Euromonitor International:in mukaan kuluttajat etsivät yhä useammin pakoa 

hektisestä elämästään rauhoittumaan ja nauttimaan elämän pienistä iloista (2007, 

14). Kuluttajat kaipaavat taukoa ja aikaa rentoutuakseen kiireisen arjen keskellä, 

jossa eilisen sanomalehti joutaa jo lehtiroskikseen. Myös opiskelijan arki on 

kiireistä ja usein stressaavaa, joten slow-matkailu kuulosti mielenkiintoiselta ja 

opettavaiselta opinnäytetyön aiheelta – slow-matkailu kun on kehittynyt 

tasapainottamaan arjen kiirettä. Tätä uutta tapaa matkustaa kutsutaan suomeksi 

nimellä hidas matkailu, englanniksi slow travel tai slow tourism. (Euromonitor 

International  2007, 14.) Suomessa käytettävä termi hidas matkailu on mielestäni 

harhaanjohtava, ja tästä syystä olen opinnäytetyössäni päätynyt käyttämään 

ilmiöstä nimitystä slow-matkailu. Käsitteistä kerrotaan tarkemmin opinnäytetyön 

seuraavassa luvussa. 

Slow-matkailun ajatus- ja arvomaailma ovat kantaaottavia, mikä tekee aiheesta 

mielenkiintoisen tutkia. Se tuo matkailualalle uuden trendin, joka suosii 

lentämiselle vaihtoehtoista matkustusmuotoa, kuten esimerkiksi junamatkailua. 

Oleellista on matkakokemus, johon matkanteko kuuluu erottamattomana osana. 

Paikallisuus ja kulttuurin kokeminen ilmenevät slow-matkalla niin ruuan, 

ihmisten kuin ympäristön arvostuksen kautta. Ekologisuus ei ole slow-matkailun 

motiivi, vaan se tulee luonnollisesti osaksi slow-matkailua sen arvomaailman 

kautta. Slow-matkailijoilla ei ole kiire, ja onkin tärkeää, että asiat toteutetaan 
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omalla vauhdillaan ja matkalla nautitaan rauhallisesta ja kokonaisvaltaisesta 

kokemuksesta. (Dickinson & Lumsdom 2010, 1–2.) 

1.2 Projektina TULEVA 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Lahden ammattikorkeakoulu. Matkailun kasvun 

jatkuessa ja kilpailun kiristyessä Lahden ammattikorkeakoulu on lähtenyt 

selvittämään mahdollisia vuoden 2030 matkailukysynnän trendejä projektilla 

nimellä TULEVA – Tulevaisuuden matkailijat. Opinnäytetyöni on osa tätä 

hanketta ja keskittyy slow-matkailun ilmiöön. 

TULEVA-projektilla on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen on selvittää 

matkailijoiden asiakastarpeita tulevaisuudessa, toinen kehittää 

matkailupalveluyritysten yhteiskuntavastuuraporttia asiakaslähtöisemmäksi. 

Aiheeni slow-matkailun potentiaalisuus matkailijoiden keskuudessa kuuluu 

ensimmäiseen tavoitteeseen eli matkailijoiden tulevaisuuden asiakastarpeiden 

selvittämiseen. Kyseisessä tavoitteessa tarkoitus on selvittää, minkälaisia 

matkailupalveluita asiakkaat haluavat ostaa, miten uudet trendit vaikuttavat heidän 

kulutustottumuksiinsa ja minkälaisiin segmentteihin asiakkaat voitaisiin 

tulevaisuudessa mahdollisesti jakaa. Onnistuessaan projekti pyrkii auttamaan 

yrityksiä kehittämään tulevaisuuden matkailupalvelujaan, jotta ne vastaisivat 

asiakkaiden tarpeita. (Puhakka  2011 a.) 

Tuomalla esiin mahdollisia tulevaisuuden näkymiä, kuten slow-matkailu, autetaan 

yrittäjiä varautumaan tulevaisuuden muutoksiin ja mahdollisuuksiin markkinoilla. 

Huomioimalla kysynnän muutokset markkinoilla yritykset pysyvät 

kilpailukykyisinä. Tässä opinnäytetyössä pyritään selvittämään, missä määrin ja 

miksi slow-matkailu matkailijoita kiinnostaa. Nousevia trendejä on kuitenkin 

useita, ja täytyy ymmärtää, että Suomessa eivät kaikki trendit ole merkittäviä. 

(Puhakka 2011 b, 4, 25.) 

1.3 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 

Opinnäytetyön tutkimusongelma on tarkastella slow-matkailun potentiaalisuutta 

matkailun tulevaisuuden trendinä ja selvittää siihen kohdistuvaa kysyntää 

matkailijoiden keskuudessa. Työssä selvitetään, ovatko matkailijat kiinnostuneita 
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slow-matkailun konseptista ja halukkaita ostamaan siihen kuuluvia 

matkailupalveluita. Selvitetään myös, mikä slow-matkailussa erityisesti 

kiinnostaa. Tutkimuksella pyritään antamaan vastaukset seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

1. Missä määrin slow-matkailu kiinnostaa? 

2. Mikä slow-matkailussa kiinnostaa? 

3. Millaisia eroja on havaittavissa eri ikäryhmien ja sukupuolten välillä slow-

matkailua kohtaan? 

Tarkasteltavia matkailijoita ei ole tarkemmin rajattu, koska tavoitteena on 

saavuttaa suuntaa antava yleiskuva matkailijoiden mieltymyksistä slow-matkailun 

näkökulmasta. Internet sopii tutkimusvälineeksi, kun kyselyn otantaa ei tarvitse 

tarkasti kontrolloida. (Berndtson & Lounasmaa, 2004.) Kysely laitetaan internetin 

julkisille keskustelupalstoille, ja näin ollen tutkijana en pysty vaikuttamaan siihen, 

ketkä kyselyyni käyvät vastaamassa, ainoastaan mistä siihen pääsee vastaamaan. 

Oteryhmän toivotaan koostuvan monipuolisesti eri-ikäisistä miehistä ja naisista. 

Koska slow-matkailulle ei ole annettu virallista määritelmää, tulee sen 

määritteleminen olemaan haastavaa. Matkailijoille slow-matkailu on enemmän 

ajattelutapa kuin tuote. (Lumsdom & McGrath, 2010, 9.) Näin ollen tavoitteena 

on ennemminkin muodostaa kattava ymmärrys slow-matkailusta ja sen eri osa-

alueista kuin vedenpitävä määritelmä. 

1.4 Pohjapiirustus opinnäytetyölleni 

Opinnäytetyöni jakautuu teoreettiseen viitekehykseen, eli taustan ja teorian 

selvitykseen, sekä itse tutkimusta ja sen tuloksia käsittelevään tutkimusprosessiin. 

Johdannossa esitellään aihe lukijalle ja kerrotaan opinnäytetyön sisällöstä, sen 

tarkoituksesta ja tavoitteista ja näin johdatellaan lukija aiheeseen ja esitellään niin 

opinnäytetyön aihe, tekijä kuin toimeksiantaja. 

Toisesta ja kolmannesta pääluvusta muodostuu tietopohja, jonka pohjalta tutkimus 

tehdään. Toisessa pääluvussa käydään läpi merkittävimmät käsitteet ja tutustutaan 

slow-matkailun taustaan. Slow-matkailun käsitteen tutkiminen on 

väärinkäsityksiltä välttymisen kannalta tärkeää. Kolmannessa pääluvussa 
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määritellään slow-matkailu eri osa-alueiden kautta. Jo katsomalla kolmannen 

pääluvun alaotsikoita lukija saa muodostettua suuntaa-antavan käsityksen slow-

matkailun eri osa-alueista. 

Neljäs, viides ja kuudes pääluku käsittelevät tutkimuksen toteutusta ja siitä saatuja 

tuloksia. Neljännessä pääluvussa käsitellään tutkimuksen toteutusta. Ensin 

valitaan tutkimusmenetelmä, jonka jälkeen lähdetään kokoamaan kyselylomaketta 

tutkimusongelman ympärille. Käydään läpi tutkimuksen toteutus 

kyselylomakkeen julkaisemiseen asti. Viidennessä ja kuudennessa pääluvussa 

tarkastellaan tutkimuksen tuloksia. Viidennessä luvussa selvitetään kyselyllä 

saadut vastaukset. Kuudennessa luvussa tuloksia analysoidaan 

kokonaisvaltaisemmin. 

Seitsemäs pääluku käy läpi koko opinnäytetyö prosessin sekä tekijän tunnelmat. 

Tämä pääluku tuo prosessiin laajemman näkökulman ja kertoo tutkijan 

ammatillisesta kasvusta. Lopusta löytyvät vielä lähteet ja liitteet. Liitteistä 

löytyvät tutkimuksen toteutuksessa käytetyt saatesanat ja itse kysely. 
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2 MATKAILUSTA SLOW 

Tässä pääluvussa määritellään slow-matkailun käsite suhteessa suomenkielisissä 

materiaaleissa käytettyihin käsitteisiin hidas matkailu ja hidas matkustus. 

Käsittelen slow-matkailun merkitystä kahdesta eri näkökulmasta, joista toinen 

kokee slow-matkailun kannanottona kiirettä vastaan ja toinen asennoitumisena 

rauhallisempaan elämäntapaan. Lopussa vielä esittelen slow-matkailun 

mahdollisuudet ja haasteet tämän päivän matkailualalla. 

2.1 Käsittämätöntä käsitesotaa 

Hidasta matkailua, englanniksi slow tourism, tutkittaessa tulee usein vastaan myös 

toinen käsite, hidas matkustus, englanniksi slow travel tai slow transport. Käsitteet 

ja niiden määritelmät ovat samankaltaisia. Joissakin materiaaleissa käsitteiden ero 

on selvä, toisissa taas häilyvä ja osassa niitä käytetään toistensa synonyymeinä. 

Useissa lähteissä käytetään vain yhtä käsitteistä. (Dickinson et al 2010, 2–3; 

Lumsdom & McGrath 2010, 4; Slow Movement 2011 b.) Monia hieman toisistaan 

poikkeavia määritelmiä löytyy, ja termien alkuperä on epäselvä (Dickinson et al 

2010, 2–3). Useimmiten hidas matkailu ja hidas matkustus ovat kuitenkin sama 

asia, jossa matkanteko sekä matkakohteessa vietetty aika yhdessä muodostavat 

yhden kokonaisvaltaisen matkakokemuksen. (Lumsdom & McGrath 2010, 10.) 

Yleensä hidas matkustaminen tarkoittaa joko matkustamista kohteeseen tai 

matkustamista matkan kohteena, kuten risteily tai pyöräilymatka (Dickinson et al 

2010, 2). Hitaassa matkustamisessa matkustusmuodon valinnalla on merkitystä, ja 

matkustamiseen tulee suhtautua kokemuksena jo sinällään. Hitaan matkustuksen 

kannattajat haluavat hidastaa vauhtia ja kokea kulttuuria matkallaan. Näin ollen he 

valitsevat auton tai lentokoneen sijaan joko junan, linja-auton tai pyörän. Näillä 

valinnoillaan he pääsevät nauttimaan ohi kiitävistä maisemista ja tutustuvat 

matkallaan kulttuuriin, muihin matkailijoihin ja paikallisiin ihmisiin. Osa heistä 

perustelee valintaansa myös ekologisena tekona. (Dickinson et al 2010, 2.) 

Hidas matkailu puolestaan keskittyy matkakokemukseen matkakohteessa (Slow 

Movement 2011 a.) tai matkalla ja kohteessa (Euromonitor International 2007, 

16). Useiden raporttien sekä median kirjoitusten mukaan hitaalle matkailulle ei 

juurikaan pyritä antamaan pikkutarkkaa määritelmää. (Lumsdom & McGrath 
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2010, 2.) Opinnäytetyössäni tavoitteena on luoda ymmärrys hitaan matkailun 

trendistä, ei niinkään tarkkaa määritelmää. Vaikka pääpaino kyselyssäni painottuu 

matkakohteessa vietettyyn aikaan, pidän matkantekoa oleellisena osana hidasta 

matkailua, ja niinpä sen on sisällyttävä tutkimukseeni. Käsittelen matkakokemusta 

kokonaisuutena, joka alkaa jo matkailijan kotiovelta. 

Opinnäytetyössäni käytän käsitettä slow-matkailu, en hidas matkailu enkä hidas 

matkustus. Yhden käsitteen käyttäminen tekee tutkimuksesta helpompilukuisen ja 

selkeämmän. Käsitteet ovat myös niin samankaltaisia että niiden sekoittuminen 

keskenään olisi todennäköistä. Sana ”hidas” voi antaa väärän tai negatiivisen 

kuvan trendistä, joka ei tarkoita vähemmän tehokasta tai väkisin hidastettua 

matkustamista. (Lumsdom & McGrath 2010, 10.) Sana ”slow” puolestaan 

kuulostaa vierasperäisenä sanana trendikkäältä, ja koska alkuperäinen käsite on 

englanninkielinen, on slow-matkailu minulle luontevampi vaihtoehto kuin hidas 

matkailu. 

2.2 Kannanotto 

Slow-matkailu on seurausta yhteiskunnan kehityksestä entistä 

nopeatempoisemmaksi ja kiireisemmäksi. Slow-matkailu on vahvasti yhdistetty 

Slow Food ja Cittaslow –liikkeisiin, ja ne ovat usein myös osa sitä. (Kaya & 

Yurtseven 2011, 91–92.) Slow movement -liikkeen kaikki kolme pilaria toteutuvat 

myös slow-matkailussa: toimitaan oikealla nopeudella, muutetaan asennetta ajan 

ja sen käytön suhteen sekä arvostetaan laatua ennen määrää. (Dickinson et al 

2010, 2; Lumsdom & McGrath 2010, 10). 

Slow movement -liikkeessä on tavoite elää yhteydessä ympäristöönsä arvostaen 

niin kulttuuria, ihmisiä, luontoa kuin omaa elämäänsä. Kehittyneen teknologian 

ansiosta työt ja huvit ovat muuttuneet hyvin erilaisiksi verrattuna siihen, mitä ne 

ennen olivat. Nykyään siivoaminen sujuu helpommin, matkustaminen nopeammin 

ja työnteko kevyemmin. Samalla kun maailmamme on muuttunut 

nopeatempoisemmaksi, stressitaso on noussut ja kiirehdimme elämämme läpi. 

(Slow Movement 2011 a.) 

Toiset uskovat slow-matkailun juurien tulevan 1980-luvun Italiasta, jossa Slow 

Food sai alkunsa. Slow Food kasvattaa paikallisen ja terveellisen ruuan arvostusta 
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ja on kannanotto epäterveellistä pikaruokaa vastaan. (Euromonitor International  

2007, 14.) Slow Food:in tavoitteet on säästää energiaa, lisätä ihmisten tietoutta ja 

vaikutusvaltaa ruokansa suhteen ja säilyttää paikalliset reseptit, tavat sekä 

arvostus paikallista ympäristöä kohtaan. (Slow Food 2011.) Slow Food on myös 

tapa, jolla slow-matkailijat tukevat paikallisuutta ja nauttivat matkastaan. 

Cittaslow-verkoston päätavoite on tuoda Slow Food -filosofia osaksi kaupunkien 

jokapäiväistä elämää. Tarkoitus oli kehittää kaupunkeja niin, että niiden rakenne 

tukisi parempaa elämänlaatua. (Cittaslow 2011.) Cittaslow-kaupungit edistävät 

terveyttä, tuovat sisältöä elämään sekä ylläpitävät rauhallista elämäntapaa ja 

perinteitä. Eettisyys ja ekologisuus kuuluvat myös Cittaslow-kaupunkien 

periaatteisiin, ja niinpä kaupungeissa pyritään tekemään ratkaisuja, jotka ovat 

inhimillisiä ja ympäristöystävällisiä. (Matkaopas 2010.) 

Cittaslow-kaupungit edistävät slow-matkailun leviämistä kaikkien tietoisuuteen, 

ympäri maailman. Näitä kaupunkeja on yhteensä kahdellakymmenellä maalla. 

Pohjoismaista Cittaslow-kaupunkeja ovat Tanskassa Svendborg, Ruotsissa 

Falköping ja Norjassa peräti kolme, Eidskog, Levanger ja Sokndal. (Matkaopas 

2010.) Hiljattain myös Suomi on saanut oman Cittaslow-kaupunkinsa. 

Kristiinankaupunki on valittu ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Cittaslow-

kaupunkien verkostoon. Kaupunki on ylpeä tittelistään ja kokee sen tuovan 

loistavia mahdollisuuksia tulevaisuudelle. Leppoisuus kaupungissa jatkuu, 

kuuluuhan se Cittaslow-kaupunkien arkeen. (Wickström 2011.) 

2.3 Elämäntapa 

Matkustaminen hitaammin ei ole uusi ajatus. Toiset uskovat slow-matkailun 

juurien olevan peräisin matkakokemuksista matkalla. Näitä ovat matkat, joiden 

päämäärä on itse matkanteko, kuten esimerkiksi patikointi. Pyhiinvaellus on slow-

matkailun muoto, joka on kukoistanut jo satoja vuosia. Perinteisiä 

pyhiinvaelluksen kohteita ovat pyhät paikat, kuten Jerusalem ja Mekka. 

(Dickinson & Lumsdom 2010, 11, 14.) Ennen lentokoneiden ja autojen valtaamaa 

aikakautta matkustaminen oli luonnostaan hitaampaa (Dickinson & Lumsdom 

2010, 78). Se ei tarkoita sitä, ettei kiire olisi silloinkin vaikuttanut, mutta 

matkanteko tuli ottaa matkasuunnitelmissa huomioon paremmin kuin nykyään. 
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Jo 1840-luvulla Englannin maaseudulla kaupunkilaisturisteja oli runsaasti 

etsimässä rauhaisaa maalaisidylliä, jossa rentoutua, levätä ja kerätä voimia arkea 

varten. Tämä edisti matkailun kehittymistä nykyiseen muotoonsa. (Honoré 2006, 

54–55.) Näiden kaupunkilaisten tavoitteet sopivat hyvin yhteen slow-matkailun 

mukaiseen ajatteluun matkasta, jolla halutaan viettää laatuaikaa rentoutuen ja 

nauttien ympäröivästä maailmasta ja sen mahdollisuuksista. (Dickinson & 

Lumsdom 2010, 4.) Vaikka trendinä slow-matkailu on uusi, samoja asioita on 

arvostettu jo reilusti yli sata vuotta sitten. 

Monet ovat päättäneet hidastaa elämäänsä ilman erityistä sanomaa tai yhteisöä, ja 

tämä joukko kasvaa. Toiset keskittyvät hidastamaan yhtä elämänsä osa-aluetta, 

kuten matkailua tai ruokailua, mutta toisille se on kokonaisvaltaista. Slow-liike ei 

siis rajoita elämää vaan tarjoaa vaihtoehtoisen tavan lähestyä aikaa ja nauttia 

elämästä. Teollisen vallankumouksen aikana aikataulut muodostivat uudenlaisen 

elämäntavan, ja kehitys oli nopeampaa kuin koskaan. (Honoré 2006, 27–28, 33.) 

Tuolloin ihmiset, tavarat ja tieto pystyivät kulkemaan nopeammin kuin koskaan, 

ja vauhti on vain kiihtynyt. Kehitys on kuitenkin tuonut myös apua kiireen 

keskelle. Esimerkiksi kodin siistinä pito ja tiskaus sekä pyykinpesu sujuu nykyään 

huomattavasti helpommin ja nopeammin kuin ennen, ja näin aikaa jää myös 

muulle tekemiselle. 

Slow-matkailuun mahtuu monia erilaisia näkemyksiä, ja se on enemmänkin useita 

suuntaa-antavia ideoita kuin tarkkaan määritelty sääntö. Slow-matkailun 

innoittamille matkailijoille se on enemmänkin ajattelutapa kuin tuote. (Lumsdom 

& McGrath 2010, 9.) Tarkalla ja yksityiskohtaisella määritelmällä vältyttäisiin 

useilta väärinkäsityksiltä ja ilmiötä olisi helpompi tutkia, mutta tiukempi linja 

sulkisi pois ihmisiä, jotka eivät ole valmiita omistautumaan asialle täysin. 

Joustava ja suuntaa antava määritelmä sallii erilaisten ihmisten innostuksen slow-

matkailua kohtaan. 

2.4 Haasteita ja mahdollisuuksia 

Kehitys on tuonut yhä enemmän mahdollisuuksia. Matkailuala myy kokemuksia, 

jotka ovat henkilökohtaisia ja mukailevat matkailijan elämäntyyliä. Matkailu on 

yksi tapa tuoda omaa persoonaansa esille. (Dickinson, Lumsdom & Robbins 
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2010, 6–7.) Aikaisemmin matkat myytiin useimmiten paketteina. Nyt internetin 

ansiosta yhä useammin kuluttajat päätyvät kokoamaan matkansa itse ja näin 

saavat omiin tarpeisiinsa sopivimman kokonaisuuden. Tästä kehityksestä myös 

slow-matkailu voi hyötyä. Matkailijat pääsevät entistä helpommin valitsemaan 

slow-matkailun mukaisia majoitusvaihtoehtoja, palveluja ja muita tuotteita. 

(Dickinson & Lumsdom 2010, 101.) 

Matkailualalle on luvassa haasteita. Monien lähteiden mukaan voidaan sanoa, että 

matkailun tulevaisuus näyttää synkältä. Yksi syy tähän on matkailun yleistyminen 

ja näin ollen vapaa-ajanmatkojen määrän hallitsematon kasvu. Länsimaalaiset 

matkustavat yhä useammin, ja monien kehittyvien maiden asukkaat ovat vasta 

tutustumassa matkailun maailmaan. On ennustettu, että vuoteen 2035 mennessä 

matkojen määrä on noussut noin 179 % ja matkustettujen kilometrien määrä noin 

222 %. (Kalmari & Ketola 2009, 7–8.) 

2.4.1 Vaativat matkailijat 

”Matkailijat ovat maailman omistajia” toteavat Heidi Kalmari ja Kari Ketola 

teoksensa Vastuullisen matkailijan käsikirja (2009, 7) johdannossa. Lomalla ei 

yleensä ajatella veden kulutusta tai paikallisväestön hyvinvointia. Usein matkalla 

etusijalle menevätkin matkailijan tarpeet ja huolta aiheuttaa enemmän illan 

ravintolan valinta kuin matkasta aiheutuvat päästöt tai jätteet. Mikäli matkailija 

käyttää matkansa aikana vain matkanjärjestäjän tarjoamia palveluita, matkailijan 

rahat menevät mahdollisesti suoraan matkanjärjestäjälle jättäen paikallisen 

väestön ilman tuloja ja matkailun tuomaa taloudellista hyötyä. 

Tämän päivän matkailuala on jakautunut moniin eri osa-alueisiin, joista kuluttaja 

voi valita mielensä ja tarpeidensa mukaisia palveluita ja kokemuksia ja koota 

niistä haluamansa kokonaisuuden. Tarjonnan monipuolistuessa ja kasvaessa 

lomista on tullut entistä henkilökohtaisempia. Toisaalta ilmiö on lisännyt myös 

lyhyitä matkoja, joille lähdetään vain yksi tavoite mielessä ja unohdetaan 

kokonaisuus. (Kalmari & Ketola 2009, 7.) Lyhyet matkat eivät noudata slow-

matkailun tavoitteita. 

Onnistuessaan slow-matkailu tuo matkailijalle perspektiiviä, jonka avulla 

matkailija osaa ottaa niin paikallisväestön kuin ympäristön paremmin huomioon 
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(Dickinson et al 2010, 12–13). Tästä ajattelutavasta usein hyötyvät kaikki 

osapuolet. Matkailijat tuovat paikallisille taloudellista apua esimerkiksi luoden 

uusia työpaikkoja käyttäessään paikallisia tuotteita ja palveluita. Paikalliset 

puolestaan osaavat kertoa alueesta ja tuoda esiin sen parhaat puolet. Paikallisten 

kautta voi myös päästä tutustumaan alueen todelliseen kulttuuriin ja arkeen. 

Kestävää kehitystä kunnioittaessaan matkailijat voivat auttaa kohdetta 

säilyttämään sille ominaisen luontonsa ja kulttuurinsa. 

2.4.2 Ilmaston lämpeneminen 

Viime vuosikymmeninä työelämästä on tullut monille entistä sitovampaa. Tämä 

muutos yhdessä halpalentoyhtiöiden edullisten lentojen kanssa on johtanut 

lyhyiden ulkomaan lomamatkojen määrän nousuun. Työssäkäyvillä ihmisillä ei 

ole ollut mahdollisuutta lähteä pitkälle lomalle, ja niinpä he ovat päätyneet 

tekemään useampia lyhytkestoisia matkoja ympäri vuoden. (Pike & Ryan 2004, 

339–341.) Lentämisen yleistyessä myös päästöt ovat lisääntyneet. 

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa matkailualaan monin tavoin (UNWTO 2008, 

13–15). Kuluttajalle ehkä yksi konkreettisimmista muutoksista on lentojen 

hintojen nousu uuden verotuksen takia. (Ilmasto.org 2011.) Näin ollen lyhyet 

lentäen tehtävät matkat käyvät kalliimmiksi. Matkailualan hintojen noustessa, 

matkailualan toiminta on todennäköisesti muuttumassa (Nawijn & Peeters 2010, 

390). Tämä voisi mahdollisesti tarkoittaa uuden trendin syntymistä matkailualalle 

lyhyiden lomamatkojen tilalle. Slow-matkailu, joka suosii harvempaa matkustelua 

mutta pidempikestoisia matkoja, voisi olla mahdollinen seuraus lentojen hintojen 

nousuun. (Buckley 2010, 1.) 

Ralf Buckley on syventynyt käsittelemään lentojen hintojen mahdollisen nousun 

vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen. Haastateltuaan kohderyhmäänsä kävi 

ilmi, että hintojen noustessa kaksinkertaisiksi suurin osa ihmisistä harkitsisi 

matkustavansa vähemmän mutta suosisi enemmän slow-matkailun mukaisia 

pidempikestoisia matkoja kuin matkustaisi kaiken kaikkiaan vähemmän tai 

jatkaisi matkailua samalla lailla kuin ennen. (Buckley 2010, 2.) Lentojen määrä 

siis laskisi, mutta matkoihin käytettäisiin saman verran aikaa kuin ennenkin. Tämä 
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tarkoittaisi muutosta kuluttajien käytöksessä matkailualalla, koska kohteessa 

vietettäisiin enemmän aikaa kuin ennen. 

2.4.3 Teknologia 

Nykyään harvat ihmiset pystyvät matkustamaan ilman puhelinta tai tietokonetta 

muutamaa päivää pidempään. Teknologia on tehnyt mahdolliseksi työelämän 

tunkeutumisen myös vapaa-aikaan, ja näin näiden kahden raja on muuttunut yhä 

häilyvämmäksi. Internetyhteyden levitessä maailman syrjäisimpiinkin paikkoihin 

puhelimien ja tietokoneiden avulla on voinut olla yhteydessä töihin ja asiakkaisiin 

lähes mistä vain. (Buckley 2010, 3.) Yhteys internetiin missä ja milloin vain on 

mahdollistanut joustavan, lähes ajattoman tavan hoitaa asioita (Dickinson et al 

2010, 10–11). 

Teknologiaa ei kuitenkaan pidä nähdä matkailun kannalta negatiivisena. Vaikka 

teknologian avulla työelämä olisi valtaamassa aikaa vapaa-ajalta, mahdollistaa se 

pidempien lomien vieton, jonka aikana matkailija voi tehdä tärkeimmät työt 

vaikka hotellista, ravintolassa tai rannalta käsin. Nämä matkansa aikana 

työskentelevät ihmiset voisivat tulevaisuudessa muodostaa jopa oman slow-

matkailuryhmän. (Buckley 2010, 3.) Matkailijat tulevat mahdollisesti olemaan 

tulevaisuudessa vaativampia ja yhdistämään työtä ja vapaa-aikaa, josta seuraa 

kokonaisuudessaan joustavampi elämäntapa. (Dickinson & Lumsdom 2010, 12.) 
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3 MITÄ ON SLOW-MATKAILU 

Tässä luvussa määritellään slow-matkailun sisältö. Yhden virallisen määritelmän 

puuttuessa (Buckley 2010, 2) voi selkeän määritelmän muodostamiseen ja 

ymmärtämiseen mennä aikaa. Jotta käsitteestä saisi kokonaisvaltaisen ja selkeän 

kuvan, tässä pääluvussa se on jaettu eri osa-alueisiin. 

3.1 Vaihtoehtoja 

”Slow liike hakee vielä muotoaan. Sillä ei ole sanomansa välittämistä varten 

päämajaa tai virallisia Internet-sivuja, ei yhtä johtajaa, eikä poliittista puoluetta” 

kirjoittaa Carl Honoré teoksessaan Slow – Elä hitaammin (2006, 27). Kirja on 

painettu 2006, ja nykyään aiheeseen liittyviä internetsivuja ja matkaopaskirjoja 

löytyy useita ja toiminta on järjestäytyneempää. (Lumsdom & McGrath 2010, 1.) 

On silti haasteellista määritellä käsite, jolla virallista määritelmää ei ole (Buckley 

2010, 2). 

Slow-matkailun koostumus vaihtelee matkailijan mieltymysten ja moraalin 

mukaan. Toiset saattavat tinkiä mukavuudesta ekologisuuden hyväksi, toiset 

matkustavat harvemmin mutta pidempiä matkoja, ja toiset käyttävät aikansa 

rentoutuen. Myös matkustustavat vaihtelevat vannoutuneista pyöräilijöistä lentäen 

liikkuviin matkailijoihin. (Dickinson et al 2010, 8–11, 14.) Kukin matkailija 

päättää mille asialle antaa eniten painoarvoa ja näin muokkaa slow-matkailusta 

omalle persoonalleen sopivan kokonaisuuden. 

Slow-matkailu voi olla matkakokemus, johon kuuluvat niin matkanteko kuin 

matkakohteessa vietetty aika. Myös matkanteko voi sinällään olla matkan 

tarkoitus, jolloin oikean matkustusmuodon valinta on kokemuksen kannalta 

tärkeää. Matkanteon tulee siis olla mieluista ja mielenkiintoista. Matkalla 

vietetään aikaa, eikä kohteen tulisi olla liian kaukana, sillä matkustusmuodoksi 

valitaan usein juna, bussi tai risteilyalus. (Dickinson & Lumsdom 2010, 83.) 

Honorén mielestä slow-matkailu koostuu matkan kannalta neljästä tärkeästä 

osasta. Ensinnäkin on ymmärrettävä, että matkakokemus kohteessa ja matkalla 

muodostavat yhdessä kokonaisvaltaisen matkakokemuksen. Paikalliseen 

kulttuuriin tutustuminen on oleellinen osa matkaa. Matkailijan tulee varata aikaa 
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rentoutumiselle, ja aikaan tulee suhtautua joustavasti. Tärkeää on myös pyrkiä 

elämään kestävän kehityksen mukaisesti aiheuttamatta hankaluuksia tai muita 

haittavaikutuksia paikallisille. (2006, 57–59.) Slow-matkailijalle kokemus nousee 

usein matkan tärkeimmäksi tavoitteeksi. Kokemuksella tarkoitetaan kohteen 

ympäröivän luonnon, ihmisten ja kulttuurin tuomia mahdollisuuksia, niiden 

arvostamista sekä hyödyntämistä matkan aikana. (Dickinson & Lumsdom 2010, 

83.) 

Slow-matkailu on trendi ilman tarkkaa määritelmää. Se ei ole muuttumaton tuote 

vaan asenne matkailua kohtaan. Slow-matkailijat nähdään ryhmänä, jolla on 

paljon ideoita. (Lumsdom & McGrath 2010, 1.) Slow-matkailu on tutustumista 

ympäröivään luontoon, kulttuuriin sekä kohteen tarjoamiin mahdollisuuksiin 

rauhassa ja ajan kanssa. Se on myös matkailijan tunnesitoutuneisuutta 

matkakohdetta kohtaan. (Matos 2004, 95–98.) Slow-matkailu on uusi tapa 

matkustaa (Euromonitor International 2007, 14). 

3.2 Kiirettä ja stressiä vastaan 

Mistä tämä nykypäivän nopeuden hurmos on oikein saanut alkunsa? Tuntuu, että 

nopeus on valttia. Mitä nopeammin asiat hoituvat, mitä nopeammin pystymme 

liikkumaan ja mitä nopeampaa kehitys on, sen parempi. Kellojen ansiosta 

päivittäiset aikataulut tulivat mahdollisiksi, ja niiden mukana tuli mahdollisuus 

sekä suurempaan tehokkuuteen että tiukempaan kontrolliin. Nykyään lomatkin 

ovat suorastaan stressaavia. (Honoré 2006, 31, 50.) Matkatoimistot ja 

matkakohteet tarjoavat kokemuksia toistensa perään ja luovat ympäristön, jossa 

matkailijalla ei enää ole tarpeeksi aikaa. Vapaa-ajan matkustaminen ei ole enää 

arjen vastakohta, vaan kiire jatkuu. Jotta arjen stressi saataisiin lomalla laskemaan, 

tulisi matkailua lähestyä hitaasti ja nauttien. (Woehler 2004, 90.) 

Slow-matkailu ei tarkoita vähemmän tehokasta tapaa matkustaa, siirtymistä 

kehityksessä taaksepäin tai hidasta tai tylsää kokemusta. (Lumsdom & McGrath 

2010, 10; Honoré 2006, 48, 95.) Tietty nopeus, tai tässä yhteydessä hitaus, ei siis 

ole niinkään tärkeintä vaan kokemus. Matkan kestäessä pidempään mahdollistaa 

se ympäristöstä ja matkasta nauttimisen ja näin ollen tuo lisäarvoa matkalle. 

Kävely altistaa kaikki viisi aistiamme, näön, tunnon, kuulon, kosketuksen ja 



14 

maun, reagoimaan ympäristöömme. Julkinen liikenne on myös hyvä valinta slow-

matkailijalle sen sosiaalisen ja kulttuurillisen ilmapiirin ansiosta. Mitä nopeammin 

matkustamme, sitä vähemmän meillä on mahdollisuuksia luoda yhteyttä 

kohteeseen, ihmisiin tai ympäröivään alueeseen. (Lumsdom & McGrath 2010, 8.) 

Hitaus on kaunis ja aistillinen elämys. (Speakman 2005, 134.) 

Hitaus on kiireen välttämistä, rauhoittumista, tyyneyttä, vapautta, rentoutta, 

taukoa arjesta ja nauttimista yksinkertaisista asioista. Hidastaminen on sitä, että 

tekee hyvää itselleen. Toisinaan hitaus tuo haasteita, vieraita tilanteita ja erilaisia 

kokemuksia. (Lumsdom & McGrath 2010, 7.) Toisille arjen rytmistä irti 

päästäminen voi siis osoittautua haasteelliseksi. Arjen nopeaan ja ennalta 

suunniteltuun aikatauluun tottuneelle voi rentoutuminen olla haastavaa ja 

luontaisesta rytmistä poikkeaminen tuntua epämiellyttävältä. 

”Elämässä on kyse enemmästä kuin vain mahdollisimman suuren nopeuden 

tavoittelusta” sanoi aikanaan Gandhi. (Ympäristölupaus 2012.) Matkustamiseen 

tulee varata aikaa, mutta slow-matkailussa se nostetaan erityisasemaan ja sitä 

suorastaan vaaditaan (Dickinson et al 2010, 10). Matkustamme, jotta saamme 

kerättyä voimia niin henkisesti kuin fyysisesti. Näin ollen matkakohteista 

muodostuu niin sanottuja terapiakeskuksia. Jotta stressitaso matkalla todella 

laskee, tulisi siihen suhtautua rauhallisesti ja nauttien. (Woehler 2004, 88–91.) 

Slow-matkailussa asiat tehdään sopivalta tuntuvaan tahtiin ja laatu asetetaan 

määrän edelle. (Dickinson & Lumsdom 2010, 78). 

3.3 Ainutlaatuinen ja elämyksellinen 

Pauline Kenny on ensimmäisiä slow-matkailun puolestapuhujia. Vuonna 2000 hän 

kehotti Slow Travel -internetsivuillaan matkailijoita kokeilemaan erilaista 

matkailutapaa, jonka tavoitteena oli parantaa matkakokemusta. (Dickinson & 

Lumsdom 2010, 79.) Tänä päivänä hänen internetsivustonsa on monipuolinen 

apuväline slow-matkailun ystäville. Internetsivuilta löytyy tietoa niin kohteista, 

majoitusvaihtoehdoista kuin ravintoloista. Sieltä löytyy myös slow-matkailijoiden 

matkakertomuksia, vinkkejä sekä perustietoa slow-matkailusta. (Slow Travel 

2011.) 
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Matkakokemus on ollut oleellinen osa slow-matkailua jo sen alkuajoista. 

Matkakokemus koostuu erottamattomasti niin kohteessa vietetystä ajasta kuin 

matkasta kohteeseen ja kohteesta. (Lumsdom & McGrath 2010, 5–6.) Internetissä 

useat slow-matkailun yhteisöt nostavatkin ainutlaatuisen kokemuksen ylimmäksi 

tavoitteekseen matkalla (Dickinson et al 2010, 3). Erityisesti eteläeurooppalaiset 

valitsevat slow-matkailun sen kokemuskeskeisyyden ja luonnonläheisyyden takia. 

(Euromonitor International 2007, 14.) 

Slow-matkailu on laadukkaita kokemuksia, joilla on tarkoitus ja jotka tulevat 

osaksi matkailijaa. (Dickinson & Lumsdom 2010, 4.) Paikallisten seurassa 

elämisen ja matkustamisen mukana matkailija saavuttaa ainutlaatuisia ja 

henkilökohtaisia kokemuksia. Kokemuksista muodostuu muistoja, jotka voivat 

vaikuttaa vielä pitkään matkan jälkeen. (Dickinson et al 2010, 12–13.) Slow-

matkailu kannustaa matkailijoita kokeilemaan kursseja, joilla opitaan esimerkiksi 

paikallista kieltä tai ruuanlaittoa. (Slow Movement 2011 b.) Tällöin kokemuksesta 

voi jäädä kotiin viemisiksi jotain, jota voi hyödyntää vielä arkeen palattuaan. 

Slow-matkailun houkuttelevimpiin piirteisiin kuuluvat matkan joustavuus, 

rentous, vapaus ja matkailijan oma itsenäisyys. Uudessa ympäristössä karttuvat 

saavutukset ja kokemukset rikastuttavat matkaa, ja arjen kaukaisuus rentouttaa 

sekä tuo vaihtelua. Parhaat kotiin viemiset näiltä matkoilta ovat usein tarinat. 

(Dickinson et al 2010, 13.) Vaikka matkailualan yrittäjät sitä toivoisivat, kaikki 

kokemukset eivät kuitenkaan ole unohtumattomia. Toisinaan kuluttajat etsivätkin 

vain taukoa, eivätkä he odota erityistä elämystä. (Dickinson & Lumsdom 2010, 

89.) 

3.4 Paikallinen ja pienimuotoinen 

Slow-matkailu kannustaa lomailemaan osana paikallista yhteisöä, jolloin 

matkailijat kokevat aitoa elämää uuden kulttuurin keskellä eläen osana sitä. (Slow 

Movement 2011 b.) Paikallinen yhteisö tarjoaa niin yhteisöllisyyttä kuin 

itsenäisyyttä. Se antaa näin matkailijalle vapautta ja valinnan varaa. Vähemmän 

kurinalainen ja vähemmän ohjattu matkailu on kehitystä oikeaan suuntaan. Näillä 

matkoilla ihmiset antavat vaistoillensa enemmän valtaa ja huomioivat sekä 

ympäristön että muut ihmiset paremmin. (Woehler 2004, 90–91.) 
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Slow-matkailijat yöpyvät usein kodikkaissa majoituspaikoissa, joissa pystyy 

elämään tavallista arkea valmistaen ruokaa ja nauttien paikallisista antimista. 

Slow-matkailijat ovat valmiita asettumaan taloksi saapuessaan kohteeseen. Paras 

tapa tutustua uuteen ympäristöön ja kulttuuriin on majoittua ja elää paikallisten 

kanssa. Näin päästään näkemään paikallista elämää ja voidaan hyödyntää 

paikallisten tietoutta alueesta ja sen mahdollisuuksista. Paikallisten joukossa 

elettäessä matkakohde hyötyy matkailijoista taloudellisesti. Yleensä paikallisten 

asuinalueilla matkailu on myös edullisempaa kuin matkanjärjestäjien suosimissa 

kohteissa. (Hammond. & Jeremy 2009, 274–275.) 

Matkalla täytyy osata arvostaa erilaisuutta ja ympäristöä (Dickinson & Lumsdom 

2010, 4). Slow-matkailijat hakevat paikallisuutta, uusia kulttuurikokemuksia ja 

haluavat viettää laatuaikaa. (Lumsdom & McGrath 2010, 9.) Slow-matkailijat 

ovat vapaita valitsemaan reittinsä ja kohteensa itse. Tavanomaisinta heille on 

pysyä yhdessä kohteessa. Liikkuessaan pyörällä, kävellen tai julkisilla 

kulkuneuvoilla matkailijat saavat mahdollisuuden päästä tekemisiin paikallisten 

ihmisten kanssa. Ympäristöstäkin voi huomata asioita ja paikkoja, jotka muuten 

jäisivät huomaamatta. (Slow Movement 2011 b; Slow Travel 2011.) 

Slow-matkailija ei tuo omia eväitä mukanaan, vaan paikallinen ruoka kuuluu 

matkaan. Slow-matkailijat usein joko valmistavat ruuan itse tai tukevat paikallisia 

tai Slow Food -ravintoloita. (Schlichter 2007.) Slow Food on laadukasta, 

paikallista ruokaa, jolla on tarkoitus. Se auttaa ihmisiä ymmärtämään, että 

maatalouskulttuurin säilyttämiseksi on tärkeää, että niin maanviljelijät, tuottajat, 

kokit kuin kuluttajat toimivat yhdessä. (Slow Food. 2011.) Ruokaostoksilla ja 

ravintoloissa käyminen on hyvä keino kokea paikallista kulttuuria. Näin matkailija 

tukee paikallisten taloutta ostaessaan paikallisia herkkuja ja ruoka-aineita. (Slow 

Movement 2011 b.) 

3.5 Ekologinen ja eettinen 

Viime vuosina matkailun aiheuttamat ympäristöriskit ovat olleet iso huolenaihe. 

Varallisuuden lisääntyessä matkailun suosio on kasvanut, ja matkakustannusten 

tullessa alas matkailijat ovat voineet matkustaa yhä useammin ja pitemmälle kuin 

aikaisemmin. Tästä on seurannut lyhytkestoisten matkojen lisääntyminen sekä 
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matkaetäisyyksien kasvu. Ilmastonmuutoksen kannalta trendi on siis menossa 

huonoon suuntaan. (Dickinson & Lumsdom 2010, 78, 101.) The World Tourism 

Organisation:in (UNTWO) mukaan matkailun vaikutus ilmastonmuutokseen tulee 

kasvamaan huomattavasti vuoteen 2050 mennessä (2008). Useimpien matkojen 

päästöistä 50–97,5 % tulee matkustettaessa kohteeseen ja takaisin. (Dickinson et 

al 2010, 1.) Matkailualalla on siis syytä ryhtyä muutoksiin saman tien. 

Slow-matkailu tuo matkailualalle vaihtoehdon, joka vähentää haitallisia 

ympäristöpäästöjä (Dickinson & Lumsdom 2010, 78). Slow-matkailu nähdään 

matkailuna, jolloin matkustetaan vähemmän ja lyhyempiä matkaetäisyyksiä, mutta 

matkakohteessa vietetään pidempi aika kuin yleensä. (Buckley 2010, 2.) Slow-

matkailun konseptiin kuuluu vähäinen kuluttaminen ja suurempi panostus 

matkailun kokemukselliseen puoleen. (Lumsdom & McGrath 2010, 9.) Mikäli 

slow-matkailun toimintatapa tulisi matkailijoiden yleiseen käytäntöön, 

hiilidioksidipäästöt vähenisivät. 

Ilmastonmuutoksen kannalta lentokone on huonoin vaihtoehto matkustamiseen, ja 

sen sanotaan sopivan yhteen slow-matkailun kanssa samalla tavalla kuin 

McDonald’s ja Slow Food. Ympäristöriskien lisäksi lentäminen ei sovi slow-

matkailuun sen tarjoaman rajoitetun kokemuksen takia. (Lumsdom & McGrath 

2010, 8, 11.) Toiset slow-matkailijoista eivät kuitenkaan tuomitse lentämistä 

matkustusmuotona. Slow-matkailu kun ei ole kehitystä vastaan. (Honoré 2006, 

48, 95.) 

Pyöräily puolestaan nähdään vahvana valttina slow-matkailussa, sillä 

ekologisuutensa lisäksi pyöräiltäessä pääsee helposti kosketuksiin ympäristön 

kanssa. (Kalmari & Ketola 2009, 60.) Esimerkiksi kävelemisen, pyöräilyn tai 

julkisen liikenteen valitseminen on huomattavasti ekologisempi vaihtoehto kuin 

omalla autolla ajaminen. 

Noin 50 % slow-matkailun tukijoista tiedostaa sen mahdollisuuden olla 

ekologinen matkailumuoto. Slow-matkailu suosii matkustusmuotoja, jotka 

vähentävät hiilidioksidipäästöjä, mutta myös matkojen vähentäminen on tärkeää 

ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. (Dickinson et al 2010, 5.) Hiilidioksidipäästöt 

vaikuttavat jo britannialaisten matkailuvalinnoissa. Myös saksalaiset ja 

itävaltalaiset ovat osoittaneet vahvaa sitoutumista kestävään kehitykseen. He 
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myös tarkkailevat omaa kuluttamistaan matkakohteessa, jotta matkakohde ei 

kärsisi matkailusta. (Euromonitor International 2007, 14.) 

Vaikka ihmisten ymmärrys ilmastonmuutoksen vakavuuteen on lisääntynyt, 

ekologisuus ei ole slow-matkailijoille matkan tärkein motivaatio. (Lumsdom & 

McGrath 2010, 9.) Slow-matkailun ekologisuus ja kestävää kehitystä suosiva 

sisältö tulee matkailijoiden kiinnostuksesta matkakohteeseen ja sen paikallisiin 

tuotteisiin ja palveluihin. Ekologinen matkustusmuoto matkantekoon valitaan, 

koska se mahdollistaa lentämistä sosiaalisemman ja kulturellin tavan matkustaa. 

Slow-matkailussa matkanteko on kokemus eikä välttämätön siirtyminen 

kohteeseen. (Dickinson & Lumsdom 2010, 4, 5.) Slow-matkailussa ekologisuutta 

katsotaan siis ennemminkin toivottuna seurauksena kuin matkan motivaationa. 

(Lumsdom & McGrath 2010, 11.) 

Dickinson, Lumsdon ja Robbins tutkivat artikkelissaan slow-matkailua 

ilmastonmuutoksen kannalta. Osa tutkimuksiin osallistuneista matkailijoista 

myönsi tietävänsä, mikä olisi ekologinen tapa toimia, mutta he eivät toimi sen 

mukaan, koska kokevat sen rajoittavan heidän mahdollisuuksiaan matkustaa. 

Osalle tutkimukseen osallistuneista ekologisuus oli puolestaan erityisen tärkeää, ja 

näin ollen he tekivät tietoisesti ympäristöä säästäviä ratkaisuja matkustaessaan, 

kuten tietoinen kieltäytyminen lentämisestä. Joskus ekologisuuden nimissä 

tingitään myös mukavuudesta. (Dickinson et al 2010, 7–10.) Ekologisuus on siis 

suuressa määrin henkilökohtainen valinta. Sitä ei vaadita vaan suositellaan niin 

ympäristön kuin kokonaisvaltaisen kokemuksenkin takia. 

3.6 Kokonaisvaltainen ja elämän laatua parantava 

Matkailun kasvu on ollut huomattavaa kuluneen viidenkymmenen vuoden aikana 

(Dickinson et al 2010, 1). Tästä on seurannut monia haasteita ja ongelmia. Vuonna 

2006 lukiossa kerrottiin matkailun tuhoavan ympäristöä, levittävän tauteja, 

prostituutiota, huumeita, kerjäläisiä ja rikollisuutta, kadottavan alkuperäisten 

kansojen tavat ja kulttuurin, luovan levottomuuksia, ruuhkia ja konflikteja sekä 

aiheuttavan hallitsematonta rakentamista. (Korpela 2006.) Slow-matkailu yrittää 

tehdä asiat oikein. Vähemmän on enemmän, ja laatu on tärkeämpää kuin määrä. 

(Lumsdom & McGrath 2010, 9.) 



19 

Slow-matkailun suosio on suoraan verrannollinen lisääntyvään stressiin, 

tiukkoihin aikatauluihin, sekä ympäristöuhkien, nälänhädän ja epäterveellisten 

elämäntapojen tuomien huolien kasvuun. (Euromonitor International 2007, 14.) 

Nopeuden tavoittelu heikentää terveyttä, huonontaa ruuan laatua eikä tee hyvää 

ihmissuhteille, yhteisöille tai ympäristölle. Jotta elämänlaatua saadaan 

parannettua, täytyy siihen varata aikaa. Kiireen ja tiukkojen aikataulujen tilalle 

tulisi löytää oikea elämän rytmi. (Honoré 2006, 54–55) 

Slow-matkailu on hyvinvointia, laatua ja hidastamista. (Lumsdom & McGrath 

2010, 10.) On tärkeää, että lomalla saa rentoutua ja näin ollen niin sanotut 

vapaapäivät, jolloin ei tarvitse tehdä mitään, ovat täysin sallittuja, jos eivät 

suorastaan vaadittuja. Slow-matkailun tulee olla mukavaa. (Slow Movement 2011 

b.) Ajanvietto perheen kanssa ja uusiin ihmisiin tutustuminen tuovat perspektiiviä, 

joka auttaa näkemään, mikä on elämässä merkityksellistä. (Dickinson & 

Lumsdom 2010, 89.) Kuluttajien uskotaan pitävän slow-matkailua 

rentouttavimpana ja palkitsevimpana matkailuvaihtoehtona. (Euromonitor 

International 2007, 15–16.) 

Jotta muutoksia matkailualalla tapahtuu, tulee pienimuotoisten niche-

matkakohteiden sijaan keskittyä valtavirran matkailuun. Mahdollisena nähdään, 

että slow-matkailu voisi olla jossain määrin osa massamatkailua. (Dickinson & 

Lumsdom 2010, 102.) Kestävän kehityksen mukainen matkailu massamatkailuna 

onnistuu, kun päämäärä pyritään saavuttamaan toimimalla yhteistyössä kaikkien 

osapuolten kanssa. Muutos vaatii toimintaa, ja kuluttajien kysyntä vaikuttaa vasta, 

kun yritysten tarjonta siihen vastaa. (Oakley 2012.) Sama pätee slow-matkailuun. 

Mikäli slow-matkailu menestyy ja saavuttaa suosiota, se voisi aiheuttaa jopa 

massamatkailun kaltaisia ilmiöitä. 
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4 TUTKIMUSVÄLINEET KUNTOON 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää slow-matkailun potentiaalisuutta, 

kiinnostaako se, ja mikä siinä voisi erityisesti suomalaisiin matkailijoihin vedota. 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimusmenetelmän valinta sekä tutkimuksen 

toteutus. 

4.1 Määrä ennen laatua 

Lähden tutkimaan slow-matkailua kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä eli 

määrällisellä tutkimusmenetelmällä. Kvantitatiivinen tutkimus tarkastelee tietoja 

numeerisesti eli numeroiden avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksista saadut 

tiedot ja lopulliset tulokset esitetään numeroin. Numeroista tutkija tekee kuitenkin 

sanallisen tulkinnan ja vertailee tuloksia tarkastellen, kuinka asiat liittyvät tai 

eroavat toisistaan. (Vilkka 2007, 14.) Toinen tutkimusvaihtoehto olisi ollut 

kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa tulkitaan lähinnä osallistujien 

antamia avoimia vastauksia (Virtual Statistics 2012). Koska tieto on 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa numeroin perusteltu, ei se näin ollen jätä faktoja 

henkilökohtaisen tulkinnan varaan. Lopputulos, jonka voi esittää numeroin, on 

selkeä ja jättää virheellisille tulkinnoille vähän varaa. 

Määrällinen tutkimus ”on menetelmä, joka antaa yleisen kuvan muuttujien 

välisistä suhteista ja eroista” (Vilkka 2007, 13). Määrällisen tutkimuksen avulla 

pyritään löytämään ratkaisu tutkimusongelmaan ja vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Tavoitteena on muodostaa yleiskuva slow-matkailun 

potentiaalisuudesta ja kysynnästä matkailijoiden keskuudessa. Tutkitaan ja 

selvitetään, mikä slow-matkailussa erityisesti kiinnostaa ja kuinka paljon. 

Tutkimusaineistoa kerätään strukturoidun kyselyn avulla. Kyselyn kysymysten 

muoto tulee olla vakio eli kaikille vastaajille samassa muodossa ja täysin samalla 

tavoin esitetty (Vilkka 2007, 27). Tämä tukee osaltaan tutkimuksen 

objektiivisuutta. Kysely sopii hyvin slow-matkailun tutkintaan, koska tutkinnan 

kohderyhmä on yleisesti matkailijat. 

Välineenä tutkimuksessani käytän Digium Enterprise -ohjelmistoa. Kyseinen 

ohjelmisto on QuestBack Oy:n päätuote. Se on työkalu, jolla pystytään keräämään 
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tietoa ja palautetta internetissä, sähköpostitse tai mobiilisti tekstiviesteillä. Digium 

Enterprise -ohjelmisto on kustannustehokas ja Suomen johtava tiedonkeruun ja 

palautteenhallinnan ohjelmisto. (Quest Back Oy 2012.) Työharjoittelupaikkani 

ansiosta ohjelmisto oli minulle jo ennestään tuttu, ja näin sain tarvittavat 

käyttäjätunnukset käyttööni. Opinnäytetyöni ansiosta sain siis mahdollisuuden 

paneutua Digium Enterprisen mahdollisuuksiin aikaisempaa kokemustani 

syvemmin. 

4.2 Matkailun uudet tuulet 

Kyselylle tuli keksiä nimi. Nimen tuli herättää ihmisten uteliaisuus, jotta he 

lähtisivät vastaamaan kyselyyn. Lisäksi siitä piti käydä ilmi, että kysely olisi 

matkailuaiheinen. Tämä siksi, ettei vastaaja koe kyselyyn vastatessaan tulleensa 

harhaanjohdetuksi toisin luullessaan. Kyselyn nimeksi tuli Matkailun uudet tuulet. 

Kyselyn muuttujat eli määrällisen tutkimuksen asia, toiminta tai ominaisuus, 

joista halutaan tietoa, pohjautuvat tutkimusongelmaan. Muuttujat tulee määritellä 

tarkkaan ja ymmärrettävästi, jotta voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon 

saadusta tiedosta. (Vilkka 2007, 12, 14.) Kysymyksillä haetaan siis vastauksia 

slow-matkailun mahdollisuuksista kuluttajalle mieluisena vapaa-ajan 

matkailumuotona. Kysymykset jaetaan eri slow-matkailun osa-alueisiin ja näin 

selvitetään, mitkä niistä vastaajaa mahdollisesti kiinnostavat ja mitkä eivät. 

Kysymyksiä lähdetään rakentamaan teoreettisen viitekehyksen tukemana. 

Kyselyn sisällön tulee olla kaikille vastaajille samalla tavalla ymmärrettävä ja 

selkeä. Kyselylomakkeeseen käsitteet ja asiat tulee siis operationalisoida, eli 

teoreettiset ja käsitteelliset asiat muutetaan muotoon, jonka tutkittava ymmärtää 

ilman aiempaa perehtymistä aiheeseen. Tutkittava asia tulee myös strukturoida, 

jotta tutkimuksesta saadut tulokset vastaavat tutkimuksen tarpeita. Strukturoinnilla 

tarkoitetaan tutkittavan asian ja sen ominaisuuksien suunnittelemista ja vakiointia. 

Operationalisointi ja strukturointi ovat tärkeitä, jotta kysymyksiin vastaavat 

ymmärtävät kysymykset samalla tavalla, ja näin ollen tutkimuksesta saadut 

tulokset ovat luotettavia ja sitä, mitä tutkija haluaa selvittää. (Vilkka 2007, 14–15.) 

Matkailun uudet tuulet -kyselylomakkeessa ei kysytä henkilötietoja eli 

”kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai 
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elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen 

perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi” (FINLEX 

2012). Tutkijan tulee noudattaa lakia ja kunnioittaa ihmisten yksityisyyttä. (Vilkka 

2007, 95.) Koska henkilötiedot eivät vaikuta tutkimukseen, en niitä halua. 

Sähköpostiosoitteen kysyminen olisi ymmärrettävää, jos vastaajiin olisi tarkoitus 

olla yhteydessä vielä kyselyn päätyttyä. 

Vastaajat ryhmitellään ja järjestetään eri ryhmiin käyttäen eri mitta-asteikkoja, 

kuten ikä ja sukupuoli. Nämä vastaajan taustaan liittyvät kysymykset, joilla 

tehdään eroja vastaajien välille, tulevat kysymyslomakkeen alkuun, sillä niihin on 

helppo ja nopea vastata. (Vilkka 2007, 16.) Näin vastaaja pääsee hyvin alkuun 

kyselylomakkeen täytössä. Ikä- ja sukupuolivastauksilla saan tietoa siitä, kuinka 

vastaukset ja mielipiteet jakautuvat niin eri ikäryhmien kuin naisten ja miesten 

välillä. 

Vastaajien matkailutaustaa selvitetään taustakysymyksillä, jotka tulivat suoraan 

toimeksiantajalta. Näitä kysymyksiä on käytetty toimeksiantajan aikaisemmissa 

kyselyissä. Samat taustakysymykset tekevät TULEVA-projektista yhtenäisemmän 

ja tuloksista vertailukelpoisia. (Tommola 2011.) Varsinaiset tutkimuskysymykset 

ovat kuitenkin juuri tätä kyselyä varten suunniteltu. 

Taustakysymysten jälkeen kysymykset keskittyvät slow-matkailuun. Kysymykset 

ovat monivalintakysymyksiä, eli niiden vastausvaihtoehdot on ennalta määrätty ja 

kysymysmuoto vakioitu. (Vilkka 2007, 62.) Koska slow-matkailun käsite on 

monille vielä uusi ja tuntematon, käsitettä slow-matkailu ei käytetä 

kyselylomakkeessa. Käsitteen sijaan kysymyksissä kuvaillaan slow-matkailun 

sisältöä ja eri osa-alueita. Kysymykset täytyy harkita tarkoin ja muotoilla niin, että 

niistä saadaan tarvittavat tiedot. 

Kysymyksissä 7–10 käsitellään slow-matkailuun vaikuttavia tekijöitä: 

tunnettavuutta, paikallisuutta, rentoutumista ja tulevaisuuden haasteita. Näihin 

kysymyksiin on kolme vastausvaihtoehtoa. Ensimmäinen vastausvaihtoehto on 

slow-matkailun vastakohta, toinen sen mukainen ja kolmas näiden kahden 

välimuoto tai kantaa ottamaton vaihtoehto. Näillä kysymyksillä selvitetään, 

kuinka kuluttaja valitsee ja toimii tietyissä tilanteissa. Toimeksiantaja toivoi, että 

kysymykset käsittelisivät kuluttajan valintoja sekä ennen matkaa että matkalla. 

(Tommola 2011.) 
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Kysymykset 11–20 ovat väittämiä, joissa on käytetty neliportaista Likert-

asteikkoa. Se on järjestysasteikko, jonka vastausvaihtoehdoista toinen ääripää on 

väittämän kanssa samaa mieltä ja toinen vastaavasti eri mieltä. Vaihtoehdot 

väittämään ovat: ”täysin samaa mieltä”, ”jokseenkin samaa mieltä”, ”jokseenkin 

eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”. (Vilkka 2007, 46.) Näiden vaihtoehtojen lisäksi 

on lisätty viides vaihtoehto ”en osaa sanoa”, koska vastaajilta ei haluta vaatia 

kannanottoa, mikäli he eivät sitä halua antaa. Kysymyksissä käydään läpi slow-

matkailun näkökulmasta seuraavat aiheet: nopeus, nähtävyydet, elämys, 

aktiviteetit, kulttuuri, ekologisuus, rentoutuminen, eettisyys, ennakointi ja materia. 

Aiheet on poimittu opinnäytetyön teoriaosuudesta. 

Määrällisenä tutkimuksena kyselyn kysymykset ovat monivalintakysymyksiä 

eivätkä avoimia kysymyksiä, yhtä taustakysymyksen sekamuotoista kysymystä 

lukuun ottamatta. Tämän taustakysymyksen vastausvaihtoehdoista osa on ennalta 

määrätty ja vakioitu, ja niiden lisäksi mukana on yksi avoin vastausvaihtoehto. 

(Vilkka 2007, 62.) Mikäli vastaaja ei löydä tämän kysymyksen vakioiduista 

vastauksista mieleistä vaihtoehtoa, voi hän kirjoittaa avoimen vastausvaihtoehdon 

kohdalle oman näkemyksensä. 

Jotta vastaaja voisi jättää palautetta, kysyä tai kertoa mitä vain ajatuksia kysely 

herätti, kyselyn lopussa oleva avoin kysymys antaa siihen mahdollisuuden. 

Avoimet kysymykset ovat laadullisia kysymyksiä ilman vastausvaihtoehtoja. 

Vastaaja voi kirjoittaa sanallisen vastauksen vapaasti. (Vilkka 2007, 62.) 

Viimeinen kohta kyselylomakkeessa siis mahdollistaa vastaajan sanallisen 

palautteen jättämisen, mikä auttaa tutkijaa kehittämään itseään ja ymmärtämään 

vastaajaa. 

4.3 Matkalla internetiin 

Kysely toteutetaan internetissä. Internetin edut ovat huomattavat, sillä se on 

tutkimuskäytössä nopea ja edullinen vaihtoehto. Internetiä käytettäessä tuloksien 

tallentamisessa myös virheiden mahdollisuus pienenee. On internetissä 

ongelmansakin. Esimerkiksi tietoturva-asiat ja tekniikan asettamat esteet saattavat 

aiheuttaa ärtymystä vastaajassa. Internet sopii kyselyihin, joissa otantaa ei tarvitse 

tarkasti kontrolloida. (Berndtson & Lounasmaa 2004.) 
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Tuloksia tarkasteltaessa yleisellä tasolla kohderyhmän ollessa suppea saatujen 

vastausten määrän tulisi olla vähintään sata havaintoyksikköä, kun tutkija käyttää 

jotakin tilasto-ohjelmaa. Mitä suurempi otos on, sitä luotettavampia tulokset ovat. 

(Vilkka 2007, 57.) Tässä tapauksessa kohderyhmä ei ole suppea, mutta tavoitteena 

olisi saada ainakin ne sata vastaajaa tai enemmän, jotta määrällisen tutkimuksen 

tuloksista saataisiin kattavat ja asiaa havainnollistavat tiedot. Mikäli aletaan 

vertailla eri ryhmiä, tulisi ryhmien koon olla vähintään 30. (Vilkka 2007, 57.) 

Otoksen tulisi vastata koko perusjoukon ominaisuuksia ja piirteitä. (Vilkka 2007, 

56.) Toivottu otos koostuisi siis monipuolisesti vastaajista eri ikäryhmistä ympäri 

Suomea, niin naisista kuin miehistä. Pyrin toteuttamaan tutkimukseni 

objektiivisesti eli puolueettomana (Vilkka 2007, 11), ja näin ollen tavoitteeni on 

saada vastaajia ilman omia henkilökohtaisia kontakteja. Kysely laitetaan useille 

eri keskustelupalstoille, joissa kuka vain voi käydä siihen osallistumassa. Koska 

kysely on tarkoitus laittaa internetiin, se sulkee mahdollisista vastaajista pois ne, 

joilla ei ole mahdollisuutta päästä internetiin. Tämä voi vaikuttaa mahdollisesti 

muun muassa vastaajien keski-ikään. 

Internetin keskustelupalstoille tulee kirjoittaa saatesanat. Saatteen innoittamana 

vastaaja voi vastata kyselyyn, mutta se voi myös katkaista kiinnostuksen, jolloin 

vastaaja jättää vastaamatta. (Vilkka 2007, 81.) Saatteen tulee siis olla mukaansa 

tempaava mutta rehellinen kuvaus kyselystä. Tavoite on saada saatteesta 

myönteinen, kohtelias ja vastaanottajalähtöinen. Vastaajan tulee tietää, että hänen 

aikaansa ja vastauksiaan arvostetaan. (Vilkka 2007, 84.) 

Keskustelupalsta on www-sivusto, sen osa tai palvelu, jossa käydään keskustelua 

(Kosunen 2012). Kyselylomake laitettiin seuraaville kyselypalstoille: Paikka 

auringossa, Pallontallaajat.net, Matkaopas, Suomi24, Maapallo.fi, 

Matkailukeskustelu.com, Matkalehti, Rantapallo, Travellerit, Unelmamatkat.net ja 

Madventures. Kyselylomake löytyi yhdeltätoista matkailuaiheiselta 

keskustelupalstalta. Osa internetsivujen keskustelupalstoista vaati 

rekisteröitymistä, toiset eivät. Useampi kommentti siitä, että käyttäjä oli jo 

vastannut kyselyyni toisen foorumin kautta, kertoi samojen ihmiset käyttävän 

useita eri foorumeja. 

Käytin myös Facebook-sivustoa laittamalla linkin kyselystäni matkailuaiheiselle 

sivulle. Facebook on vuonna 2004 perustettu sosiaalisen media väline, ja sitä 
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käyttävät niin yksityiset henkilöt, julkisuuden henkilöt kuin yritykset, seurat ja 

järjestöt. Se on tämän päivän vilkkaimpia internetsivustoja. (Facebook 2012 b.) 

Facebookilla on yli kahdeksansataa miljoonaa aktiivista käyttäjää, mikä tekee siitä 

loistavan välineen tavoittaa ihmisiä. (Facebook 2012 a.) 
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5 KYSELYLOMAKKEEN TULOKSET 

Kysely julkaistiin yhdellätoista eri keskustelupalstalla sekä Facebookin 

matkailuaiheisella sivulla. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa, ja vastauksia saatiin 

yhteensä 289, joista on saatu seuraavanlaiset tulokset ja tehty seuraavanlaiset 

johtopäätökset. 

5.1 Vastaajat 

Ensimmäiset kaksi kysymystä selvittävät, keitä vastaajat ovat. Nämä kysymykset 

iästä ja sukupuolesta luovat suuntaa-antavan kuvan otoksesta eli vastaajajoukosta. 

Tutkimustuloksissa ja analysoinnissa pohditaan naisten ja miesten, sekä eri 

ikäryhmien välisiä eroja, minkä nämä ensimmäiset taustakysymykset 

mahdollistavat. Eri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien vastaajien vastausten 

vertailu ja tutkiminen antaa laajemman käsityksen aiheesta. 

Seuraavissa taustakysymyksissä selvitetään vastaajien matkailutottumuksia, 

mieltymyksiä ja toiveita. Näillä kysymyksillä pyritään hahmottamaan 

tämänhetkistä tilannetta matkailualalla kuluttajan näkökulmasta. 

5.1.1 Matti ja Maija Matkailija 

Otantaryhmän tulisi edustaa matkailijoita mahdollisimman monipuolisesti. 

Suomen reilusta viidestä miljoonasta asukkaasta vuonna 2010 internetiä käytti jo 

lähes 4,5 miljoonaa. (Internet World Stats 2012.) Internetissä tehdyllä kyselyllä on 

siis teoriassa mahdollisuus saavuttaa yli 80 % suomalaisista. Tavoitteeni oli saada 

vähintään sata vastausta, jotta tutkimustani voitaisiin pitää luotettavuudeltaan edes 

suuntaa antavana. Lopullinen vastausten määrä oli 289. 
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1.1 Ikärakenne 

Vastauksia tuli eniten 15–24-vuotiailta nuorilta, sekä 25–34-vuotiailta nuorilta 

aikuisilta. Nämä ikäryhmät ovat internetin ahkerimpia käyttäjiä ja erityisesti 

internetin yhteisöpalveluiden suurimmat käyttäjäryhmät, joten tämä oli 

odotettavissa. (Tilastokeskus 2011 a.) Koska tavoitteena on tutkia slow-matkailua 

erityisesti tulevaisuuden trendinä, on hyvä, että nuoria vastaajia on paljon. 

Vanhempien ikäryhmien vastauksia saatiin vähemmän, mutta tutkimuksen suhteen 

niitä oli riittävästi. Tilastojen mukaan 35–44-vuotiaiden ikäryhmän tulisi olla vielä 

aktiivisia internetin käyttäjiä, mutta vastauksien määrässä on suuri lasku 

nuorempiin ikäryhmiin nähden. Tilastoissa kuitenkin näkyy heidän selvästi 

vähäisempi yhteisöpalveluiden käyttö, joka voi osittain selittää, miksi vastauksia 

on alle puolet nuorempien ikäryhmien vastauksiin määrään nähden. 

(Tilastokeskus 2011 a.) Sekä vastausten määrästä että tilastollisesti voidaan todeta 

yli 44-vuotiaiden käyttävän vähemmän internetiä kuin nuorempien ikäryhmien. 

(Tilastokeskus 2011 a.) 

Vastaajien ikärakennetta verrattaessa tilastoihin voi todeta sen vastaavan melko 

hyvin internetin käyttäjien ikärakennetta. On myös mahdollista, että käyttämäni 

keskustelupalstat ovat olleet suositumpia nuorempien ikäluokkien keskuudessa. 

Jotta otantaryhmä kokonaisuudessaan vastaisi paremmin matkailijoita yleisellä 

tasolla, olisi tutkimusta voitu mahdollisesti täydentää postitse lähetetyillä 

kyselylomakkeilla. 
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1.2 Sukupuolirakenne 

Vastaajista suurin osa oli naisia. Naisten ja miesten vastaukset ovat kuitenkin 

jakautuneet ikäryhmiin melko tasaisesti suhteutettuna ikäryhmien 

vastausprosentteihin, mikä on kyselyn luotettavuuden kannalta positiivista. 

Tilastojen mukaan miehet ovat naisia hieman ahkerampia internetin käyttäjiä, 

mutta naiset puolestaan seuraavat internetin yhteisöpalveluita miehiä enemmän. 

(Tilastokeskus 2011.) Tämä voi osaltaan selittää miesten vähäistä osuutta 

vastausten määrässä. 

5.1.2 Matti ja Maija matkalla 

Kysymys tavallisen matkan kestosta jakoi vastaajia. Yleisin vastaus oli kuitenkin 

5–7 päivää, jonka noin 40 % vastaajista valitsi. Miesten vastaukset jakautuivat 

melko tasaisesti kaikkien neljän vaihtoehdon kesken, kun taas naisten vastaukset 

ovat puolestaan selkeästi painottuneet 5–7 päivää kestäviin vapaa-ajan matkoihin. 

Eri ikäryhmiä verrattaessa on huomattavissa, että nuoret tekevät vanhempia 

ikäryhmiä enemmän lyhytkestoisia matkoja. 

 

2.1 Matkan kesto 
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Vastaajien keskimääräinen matkan kesto on pitkä verrattuna vuoden 2010 

tilastoihin, jolloin kotimaanmatkailusta 82 % oli lyhyitä matkoja, eli matkoja jotka 

kestävät kolme yöpymistä tai vähemmän, ja ulkomaan matkoista 58 %. Näissä 

Tilastokeskuksen luvuissa ovat mukana päivämatkat ja risteilyt. (Tilastokeskus 

2011 b; Tilastokeskus 2011 c.) 

Yli puolet vastaajista tekee kaksi tai kolme vähintään kolmen vuorokauden 

mittaista vapaa-ajan matkaa vuodessa ja 34 % neljä tai enemmän. Vapaa-ajan 

matkojen määrässä vuotta kohden ei eri ikäryhmien tai sukupuolten välisissä 

vastauksissa ollut merkittäviä eroja. 

 

2.2 Matkojen määrä 

Lomatyypeistä vastaajia miellyttivät erityisesti kaupunki- ja aurinkolomat. 

Vastaajista jopa noin 78 % oli kiinnostunut kaupunkilomista ja noin 69 % 

aurinkolomista. Kolmanneksi suosituimpana lomatyyppinä kiertomatkoista 

kiinnostuneita vastaajia oli noin 39 %. Suosituimpana avoimena vastauksena 

omatoimimatkailu ja reppureissaus tukevat kiertomatkojen suosiota. 

Kiertomatkojen suosiota on mahdollisesti lisännyt teknologian kehitys, joka on 

mahdollistanut helpomman ja nopeamman liikkumisen sekä matkojen tarkemman 

suunnittelun. Verrattaessa eri sukupuolten ja eri ikäryhmien vastauksia kolme 

suosituinta lomatyyppiä toistuvat kaikissa samoina ja samassa järjestyksessä. 

Kaikki vastausvaihtoehdot saivat kiinnostusta osakseen, ja 15 % vastaajista lisäsi 

oman näkemyksensä avoimen vastausvaihtoehdon kautta. Loma vuoristossa sekä 

urheiluloma saivat molemmat kannatusta noin viidesosalta vastaajista. Lumiloma 

kiinnosti noin 15 %, maaseutuloma noin 12 % ja terveysloma noin 12 % 

vastaajista. Avoimissa vastauksissa omatoimimatkailun lisäksi suosituimpina 

vastauksina nousivat esiin kulttuurimatka sekä automatkat, ja myös risteilyt, 
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mökkeily sekä ruokamatkat saivat kiinnostusta osakseen. Päihteitä, luontoa ja 

harrastuksia pidettiin myös matkaa motivoivina tekijöinä. 

Vuonna 2008 Aurinkomatkojen teettämän kyselyn mukaan suosituimmaksi 

lomatyypiksi oli valittu aurinkoloma. (Plaza 2008.) Kyselyni mukaan 

kaupunkiloma on voitokkaasti haastanut aurinkoloman suosituimpana 

lomatyyppinä. Kyselyni tulokset myös havainnollistavat useiden eri lomatyyppien 

kiinnostavuutta ja näin ollen matkailijoiden avoimuutta uudenlaisia matkoja 

kohtaan. Aurinkomatkojen kysely kertoo rentoutumisen ja arjen unohtamisen 

olevan tärkein onnellisuustekijä lomalla (Plaza 2008.). Slow-matkailulla voisi siis 

olla hyvät mahdollisuudet kilpailussa matkailijoiden suosiosta. 

5.2 Slow-matkailu 

Katsotaan tarkemmin vastauksia kysymyksiin, jotka tutkivat vastaajien 

suhtautumista slow-matkailun maailmaan. Tämän osion ensimmäiset kysymykset 

sisältävät kolme vastausvaihtoehtoa, joista yksi on slow-matkailun mukainen 

vastausvaihtoehto, toinen slow-matkailun periaatteiden vastainen ja kolmas ei ota 

kantaa kumpaankaan suuntaan tai on näiden kahden aikaisemman välimuoto. 

Näitä seuraavat kysymykset ovat väittämiä. Slow-matkailun kannalta väittämien 

vastausvaihtoehdoista kaksi on positiivisia, kaksi negatiivisia ja yksi kantaa 

ottamaton. Väitteille on siis annettu 5 vastausvaihtoehtoa: ”Täysin samaa mieltä”, 

”Jokseenkin samaa mieltä”, ”Jokseenkin eri mieltä”, ”Täysin eri mieltä” ja ”En 

osaa sanoa”. 

5.2.1 Vastausvaihtoehdot: 1X2 

Slow-matkailussa tavoitteena on päästä osaksi paikallista kulttuuria. Tällöin slow-

matkailijan matkakohteesta löytyy paikallisväestön elämää ja arjen vilinää, eikä 

niinkään muiden matkailijoiden täyttämää massamatkailukohdetta. (Slow 

Movement 2011 a.) Kyselylomakkeessa kysyttiin, kiinnittävätkö kyselyyn 

osallistuvat huomiota matkakohdetta valitessaan muiden matkailijoiden määrään 

ja jos näin on, valitsevatko he matkakohteen, jossa on vähän vai paljon muita 

matkailijoita. 
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3.1 Matkakohde 

Selkeä enemmistö (noin 78 %) ei pitänyt muiden matkailijoiden määrää 

merkittävänä seikkana matkakohdetta valitessaan. Melkein neljäsosa kuitenkin 

piti sitä merkittävänä, ja heistä suurin osa valitsisi kohteen, jossa on vähemmän 

muita matkailijoita, eli slow-matkailun mukaisen vaihtoehdon. Miehiltä tämä 

vaihtoehto sai kannatusta noin 24 %:lta ja naisilta noin 17 %:lta. Erityisesti yli 54-

vuotiaille muiden matkailijoiden määrällä ei ole kohdetta valittaessa merkitystä, ja 

vain noin 9 % valitsi slow-matkailun mukaisen vastausvaihtoehdon. Slow-

matkailun vastaisen matkakohteen, jossa on paljon muita matkailijoita, valitsisi 

289 vastaajasta vain noin 3 %. 

Myös ruoka on hyvä tapa tutustua paikalliseen kulttuuriin, ja slow-matkailijat 

haluavat tukea paikallisia ravintoloita. (Schlichter 2007.) Ravintoloista 

kysyttäessä kotiseudun ravintoloiden tapaisen tai muuten tutun ketjuravintolan 

valitsisi vastaajista vain noin 3 %. Slow-matkailun mukaisen, paikallisen 

ravintolan valitsisi miehistä jopa noin 80 % ja naisista 76 %. Vastaajista noin joka 

viides ei välitä ravintolapalveluiden alkuperästä kohteeseen tutustuessaan. Eri 

ikäryhmien vastauksissa ei ilmennyt suuria eroja. Yli 54-vuotiaat osoittautuivat 

hieman muita kokeilunhaluisimmiksi paikallisten ravintoloiden suhteen. 
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3.2 Palvelut 

Slow-matkailussa rentoutuminen ja rauhoittuminen ovat tärkeässä osassa ja tuovat 

lisäarvoa kokemukselle. Matkalla tulisi välttää kiirettä, arjen stressiä sekä 

aikatauluja. (Lumsdom & McGrath 2010, 8.) Kyselyyn vastanneista noin 69 % 

käyttää aikansa kohteessa niin rentoutumiseen kuin erilaisiin aktiviteetteihin. 

Jäljelle jäävästä vajaasta kolmanneksesta puolet käyttävät aikansa kohteessa 

tehokkaasti ja puolet rentoutuen. Miehistä hieman useampi tietää hakevansa joko 

rentouttavaa tai tehokasta ajankäyttöä vapaa-ajan matkallaan, mutta niin miesten 

kuin naisten mielipiteet jakautuvat tasan rauhallisen oleskelun ja aikataulutetun 

kokemuksen kesken. 

 

3.3 Ajankäyttö 

Vaikka suurin osa vastaajista jakaa aikansa rentoutumisen ja tehokkaasti vietetyn 

ajan kesken, eri ikäryhmiä vertailtaessa pieniä eroavaisuuksia on huomattavissa. 
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Aikuisista rentoutumisen valitsee useampi vastaaja kuin matkakokemuksen, jossa 

nähdään, tehdään ja koetaan. Tähän voisi mahdollisesti vaikuttaa aikuisten 

kiireen- ja stressintäyteinen arki. Sekä yli 54-vuotiaita että nuoria ja nuoria 

aikuisia tehokkaasti vietetty aika kohteessa kiinnostaa hieman enemmän kuin 

rentoutuminen. 

Uudella verotuksella on ollut lentojen hintaan vaikuttava merkitys. Nostamalla 

veroprosenttia voidaan vaikuttaa kuluttajan käytökseen ja yrittää muuttaa sitä 

ekologisempaan suuntaan. (Ilmasto.org 2011.) Slow-matkailu suosii eettisiä ja 

ekologisia vaihtoehtoja (Euromonitor International 2007, 14.) ja rohkaisee 

matkailijoitaan matkustamaan harvemmin mutta tekemään pidempikestoisia 

matkoja (Buckley 2010, 2). Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet voisivat siis 

tuoda slow-matkailulle myös uusia mahdollisuuksia. Kyselylomakkeen 

kysymyksellä pyritään saamaan tietoa mahdollisesta muutoksesta, jota lentojen 

hintojen nousu voi matkailualalle aiheuttaa. 

 

3.4 Hinnan merkitys 

Niin naisista kuin miehistä vain noin 15 % jatkaisi matkailua kuten ennen, mikäli 

lentojen hinnat kaksinkertaistuisivat. Verotuksella voi siis todella vaikuttaa 

kuluttajan käytökseen, sillä loput 85 % eivät matkustaisi yhtä useasti. Naisten ja 

miesten välillä löytyy eroavaisuuksia siinä, pidentäisivätkö he lentojen hintojen 

kaksinkertaistumisen seurauksena matkansa kestoa vai eivät. Naisista yli puolet 

rajoittaisi matkustamistaan eivätkä pidentäisi niiden kestoa. Miehistä puolestaan 

naisia useampi tekisi slow-matkailun mukaisia pidempikestoisia matkoja 

joutuessaan vähentämään niiden määrää. 
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Nuorista, nuorista aikuisista ja aikuisista suurin osa jatkaisi matkailua kuten 

ennen, mutta yli 54-vuotiaista joka neljäs jatkaisi matkailua kuten ennen. Kaikista 

ikäryhmistä lentojen hintojen nousun seurauksena noin puolet vastaajista 

matkustaisi vähemmän eikä pidentäisi matkojensa kestoa. Joutuessaan 

vähentämään matkojen määrää matkan kestoa pidentäisi yli 54-vuotiaista vain 

noin 23 %, nuorista ja nuorista aikuisista noin 33 % ja aikuisista noin 38 %. 

Aikuiset osoittautuvat siis slow-matkailun kannalta suotuisimmaksi ryhmäksi. 

5.2.2 Ollako vai eikö olla samaa mieltä? 

Kyselyssä selvitettiin, olisiko vastaajien mielestä matkan paras tuliainen materian 

sijaan kokemus. Kokemus on arvostettu ja oleellinen osa slow-matkailua ja sen 

tavoitteita. Onnistuessaan täyttämään slow-matkailun rennon, vapautuneen ja 

joustavan ilmapiirin matkoilta karttuvat saavutukset, kokemukset ja tarinat ovat 

usein niitä toivotuimpia kotiin viemisiä. (Dickinson, Lumsdom & Robbins 2010, 

3, 13). 

 

3.5 Tuliaisia vai muistoja 

Lähes 90 % vastaajista oli enemmän tai vähemmän sitä mieltä, että kokemus on 

materiaa tärkeämpi matkamuisto, kun vastaajista noin 40 % oli täysin samaa 

mieltä ja noin 50 % jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Miehiltä väite sai 

hieman vahvempaa kannatusta kuin naisilta, kun heistä peräti noin 47 % oli täysin 

samaa mieltä ja naisista noin 38 %. Kokemusta arvostetaan kaikissa ikäryhmissä, 

mutta eniten sitä arvostavat yli 54-vuotiaat, joista peräti 60 % on täysin samaa 

mieltä sen kanssa, että kokemus olisi materiaa toivotumpi matkamuisto. 
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Kokemuksia on kuitenkin erityyppisiä ja erilaisia. Slow-matkailu rohkaisee 

kokemuksiin, joilla on merkitystä matkailijan elämässä. (Dickinson & Lumsdom 

2010, 4.) Slow-matkat kuvataan usein paikallisen kulttuurin ympäröimiksi 

kokemuksiksi (Dickinson, Lumsdom & Robbins 2010, 2–3) ja kulttuurin 

kokeminen ja arvostus ovatkin oleellinen osa tavoiteltua matkakokemusta. 

Kyselylomakkeessa selvitettiin, onko opaskirjojen nähtävyyksiin tutustuminen 

vastaajille tärkeämpää kuin paikalliseen kulttuuriin tutustuminen. 

 

3.6 Matkakohteeseen tutustuminen 

Vain yksi vastaaja 289 vastaajasta oli täysin sitä mieltä, että nähtävyydet ovat 

paikallista kulttuuria tärkeämpää ajanvietettä.  Jokseenkin eri mieltä väitteen 

kanssa oli noin puolet vastaajista ja täysin eri mieltä noin joka kolmas. Selkeä 

enemmistö piti siis paikalliseen kulttuuriin tutustumista tärkeämpänä kuin 

nähtävyyksiä. Opaskirjojen nähtävyydet saivat aavistuksen verran enemmän 

kannatusta naisilta kuin miehiltä. Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset haluavat 

matkaltaan kulttuurikokemuksia. 

Kokemukset ovat siis vastaajille tärkeitä ja erityisesti matkakohteen tarjoamat 

kulttuurikokemukset kiinnostavat. Tämä vahvistaa käsitystä slow-matkailun 

mahdollisuuksista menestyä nyky-yhteiskunnassa. Tulokseen voi tietysti vaikuttaa 

vastaajien matkatottumukset, kuten se matkustaako hän usein samaan kohteeseen 

vai ei. 

Slow-matkailussa halutaan kokea kaikilla aisteilla. Matkustaessamme hitaammin 

tai käyttäessämme esimerkiksi julkista liikennettä altistumme mahdollisuuksille 

kokea ja nähdä enemmän. (Lumsdom & McGrath 2010, 8.) Hitaus tuo matkaan ja 

matkantekoon lisäarvoa. 
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3.7 Matkanteko 

Kyselylomakkeessa väitettiin, että matka voi olla myös elämys ja 

matkakokemuksen voi aloittaa jo omalta kotioveltaan. Myös tämä ajatus sai 

paljon kannatusta osakseen, ja suurin osa vastaajista oli täysin sitä mieltä, että 

matkakokemus voi alkaa jo omalta kotiovelta. Vain noin joka viides vastaajista ei 

suhtautuisi matkantekoon elämyksenä. Miesten ja naisten vastaukset eivät juuri 

eronneet toisistaan. Eri ikäryhmien vastauksia verrattaessa on selvästi nähtävissä, 

että mitä nuorempi ikäryhmä oli kyseessä, sitä elämyksellisemmin asennoituneita 

he ovat matkantekoa kohtaan. Tulevaisuuden matkailijoilta voisi siis odottaa 

elämyksellisten matkustusmuotojen kysynnän kasvua. 

Slow-matkailussa nautitaan ympäröivästä maailmasta ja sen tuomista 

mahdollisuuksista (Dickinson & Lumsdom 2010, 4). Matkanteko on oleellisesti 

osa slow-matkailun kokemusta. (Lumsdom & McGrath 2010, 12.) Vaikka 

matkanteolta kokemuksia toivotaankin, on eri asia, osataanko matkantekoon 

asennoitua oikein ja nauttia siitä. 

 

3.8 Nopeasti vai hitaasti 
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Mielestäni myös matka voi olla elämys, ajattelen että loma alkaa jo 
kotiovelta. 
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Vastapainoksi edelliselle väitteelle kyselylomakkeella otettiin selvää, ketkä 

vastaajista ajattelevat loman alkavan vasta heidän saavuttuaan kohteeseen. Tästä 

syystä matkailija haluaisi päästä perille mahdollisimman nopeasti ja käyttäen 

nopeaa matkustustapaa. Vaikka yli puolet vastaajista ei kannata väitettä ja näin 

ollen valitsee slow-matkailun mukaisen vastauksen, saa väite osakseen yllättävän 

paljon kannatusta ottaen huomioon edellisen väitteen, jossa kohteeseen 

matkustamista suurin osa piti enemmän tai vähemmän mahdollisuutena 

elämyksille. 

Väite jakoi mielipiteitä niin eri sukupuolten kuin ikäryhmien kesken. Miehet ovat 

naisia halukkaampia viettämään aikaa matkatessaan kohteeseen. Mitä nuorempi 

ikäryhmä on kyseessä, sitä enemmän vastaajat olivat valmiita kuluttamaan 

aikaansa matkantekoon. Erityisesti nuorten vastaukset matkanteosta ovat 

positiivinen tulos slow-matkailun potentiaalisuuden kannalta. Uskoa 

elämykselliseen matkantekoon siis on, eivätkä kaikki kiirehdi perille, vaan he 

osaavat nauttia myös matkanteosta. Löytyy myös matkailijoita, jotka uskovat 

matkanteon tuovan lisäarvoa matkalle, mutta kohteessa on heille jotain 

tärkeämpää, jonka luo on kuitenkin päästävä mahdollisimman nopeasti. 

He, jotka haluavat kokea matkallaan paikallista elämää paikallisen kulttuurin 

ympäröimänä, arvostavat slow-matkailun mahdollisuuksia (Slow Movement 2011 

a). Yksi parhaimmista tavoista tutustua paikalliseen kulttuuriin syvemmin on 

majoittua ja elää paikallisten kanssa (Hammond & Jeremy 2009, 274). 

 

3.9 Kulttuuri 

Kuten aikaisemmin jo huomasimme, vastaajille paikalliseen kulttuuriin 

tutustuminen on tärkeää. Seuraavalla väittämällä selvitetään, haluavatko vastaajat 

uppoutua syvemmälle paikalliseen kulttuuriin. Vastaajista lähes joka neljäs oli 
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täysin samaa mieltä väittämän kanssa, ja selvästi yli puolet oli jokseenkin samaa 

mieltä. Tulokset vahvistavat entisestään uskoa paikallisen kulttuurin asemaan 

tärkeänä matkakokemuksena. Sukupuolten välillä ei ole huomattavissa 

merkittäviä eroja, mutta eri ikäryhmien vastauksia verrattaessa on jälleen 

huomattavissa, että mitä nuorempia vastaajat ovat, sitä enemmän he haluavat 

tutustua paikalliseen kulttuuriin syvemmin. 

Kymmenen vastaajaa eli yli 3 % on kuitenkin valinnut vastausvaihtoehdokseen 

”En osaa sanoa”, ja yksi vastaaja on jättänyt kysymyksen kokonaan vastaamatta. 

Tämä voi viestiä väitteen huonosta muotoilusta. Väite on mahdollisesti jäänyt 

vastaajalle epäselväksi, tai hänellä ei ole mielipidettä asiaan. 

Slow-matkailijat pyrkivät matkoillaan löytämään ainutlaatuisia ja erilaisia 

kokemuksia (Slow Movement 2011 b), joita matkaoppaiden nähtävyydet eivät 

välttämättä pysty tarjoamaan. Tärkeintä on kuitenkin asettaa laatu määrän edelle 

ja nauttia elämyksistä ajan kanssa. (Dickinson & Lumsdom 2010, 78.) Selvitetään, 

kuinka vastaajat pyrkivät lähestymään ennestään tuntematonta matkakohdetta. 

Seuraava väite on, että matkailijan tulisi suunnitella ja aikatauluttaa matkansa 

etukäteen, jotta hän ehtisi nähdä kaikki tärkeimmät nähtävyydet ja näin tutustua 

tehokkaammin ennestään tuntemattomaan kohteeseen. 

 

3.10 Matkasuunnitelma 

Slow-matkailun kannalta tulos on jälleen toivottu. Kaksi viidestä vastaajasta oli 

jokseenkin eri mieltä ja joka kolmas täysin eri mieltä matkan suunnittelusta ja 

aikataulutuksesta etukäteen. Naiset ovat miehiä hieman enemmän väitteen 

puolesta, ja näin ollen hieman suurempi osa heistä suunnittelee matkansa 

mielellään jo etukäteen, jotta kaikki tärkeimmät nähtävyydet ennestään 

tuntemattomasta kohteesta ehditään nähdä. Nuorista ja nuorista aikuisista löytyy 
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eniten matkailijoita, jotka eivät suunnittele matkaansa etukäteen. Tästä 

vastaajaryhmästä löytyvät toisaalta myös ainoat yhdeksän vastausta, jotka ovat 

täysin sitä mieltä, että uuteen kohteeseen lähdettäessä matka tulee suunnitella 

etukäteen. 

Slow-matkailussa kiireen ja stressin välttäminen nostetaan erityisasemaan 

(Dickinson, Lumsdom & Robbins 2010, 10). Rauhassa ja nauttien vietetty loma 

laskee arjen stressiä ja rentouttaa (Woehler 2004, 90). Slow-matkailussa on 

tärkeää osata pysähtyä nauttimaan (Slow Movement 2011 b). 

 

3.11 Rentoutuminen 

Kyselylomakkeella selvitetään, mikä vastaajille on rentoutumisen merkitys 

matkalla. Väitetään, että rentoutuminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista matkalla. 

Peräti noin 93 % oli enemmän tai vähemmän tämän väittämän puolella, ja selvästi 

yli puolet vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Tulokset 

paljastavat naisten arvostavan rentoutumista enemmän kuin miehet, joiden 

vastauksissa rentoutuminen sai myös vahvaa kannatusta. Nuoret ja nuoret aikuiset 

sekä aikuiset arvostavat rentoutumista matkallaan enemmän kuin yli 54-vuotiaat. 

Rentoutuminen ja arjen stressistä eroon pääseminen voi tarkoittaa eri ihmisille eri 

asioita. Joku voi rauhoittumisen sijaan päästä eroon stressistä liikunnan tai muiden 

aktiviteettien avulla. Selvitämmekin kyselylomakkeella, mikäli vastaajille 

mahdollisuus tehdä ja nähdä mahdollisimman paljon olisi tärkeämpää kuin 

luonnonrauha. 
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3.12 Aktiviteetit 

Tämä väite jakoi mielipiteet lähes kahtia, ja noin 7 % vastaajista valitsi 

vaihtoehdon ”En osaa sanoa”. Prosenttiluku on suhteellisen suuri ja voi viestiä 

väitteen jääneen vastaajille epäselväksi. Jälkeenpäin mietittynä väitteen olisi 

voinut muotoilla paremmin. ”Tehdä ja nähdä” on käsitteenä epäselvä ja voi 

herättää kysymyksiä tarkoitusperällään. On myös mahdollista, etteivät vastaajat 

ole osanneet määritellä kantaansa ja tästä syystä he ovat päätyneet vaihtoehtoon 

”En osaa sanoa”. Vaikka naiset arvostivat rentoutumista hieman miehiä enemmän, 

tämä väite paljastaa miesten olevan se osapuoli, joka valitsee useammin 

luonnonrauhan aktiviteettien sijaan. Erot sukupuolten välillä ovat kuitenkin 

pieniä. Myös ikäryhmien erot ovat pieniä, mutta vastauksista voi huomata, että 

luonnonrauhan arvostus kasvaa, mitä vanhempi ikäryhmä on kyseessä. 

Väitteistä käy ilmi mielenkiintoinen yhtälö. Vaikka vastaajista noin 93 % pitää 

rentoutumista yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan matkallaan, vain noin 47 % 

valitsee luonnonrauhan aktiviteettien sijaan. Tulee siis ymmärtää, että vastaajille 

rentoutuminen ei ole suoraan verrannollinen luonnonrauhan kanssa. 

Kyselylomakkeella haluttiin vielä selvittää matkailun eettistä ja ekologista puolta. 

Selvitetään, tukisivatko vastaajat matkallaan matkakohteen kestävää kehitystä 

toimimalla ekologisesti ja eettisesti. Vastaajista noin 25 % oli täysin samaa mieltä 

ja yli puolet (noin 53 %) jokseenkin samaa mieltä. Vain noin 12 % oli jokseenkin 

eri mieltä ja noin 3 % täysin eri mieltä. Vastaajista noin kolme neljästä haluaa 

toimia eettisesti ja ekologisesti matkallaan. Erityisesti naiset haluavat tukea 

matkakohteensa kestävää kehitystä, mutta ero miehiin ei ole suuri. Mitä 

vanhemman ikäryhmän vastaukset on kyseessä, sitä enemmän matkailijat haluavat 

toimia eettisesti ja ekologisesti. Syytä huoleen nuorten ja nuorten aikuisten 
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kohdalla ei kuitenkaan ole, sillä selvä enemmistö myös heistä haluaa toimia slow-

matkailun mukaisella, ekologisella ja eettisellä tavalla. 

 

3.13 Ekologisuus 

Väite ekologisuudesta ja eettisyydestä sai myös osakseen noin 7 % ”En osaa 

sanoa” -vastauksia. Väite on mahdollisesti ollut vastaajille epäselvä tai hankala 

vastata. Voi myös olla, ettei käsitteiden, kuten ekologinen ja eettinen, sisältöä ole 

täysin ymmärretty. Toisaalta aihe voi olla monille hankala, jos oma arvomaailma 

ja käytäntö eivät kohtaa. 

Kun täytyy valita luksuksen ja ekologisuuden ja eettisyyden väliltä, mitä 

tapahtuu? Matkailijoiden sanotaan pitävän itseään arvossa ja haluavan erityisen 

hyvää kohtelua joskus jopa paikallisten kustannuksella ollessaan matkalla. 

(Kalmari & Ketola 2009, 7.) Kysymyslomakkeella selvitetään, onko vastaajille 

luksuksen kokeminen matkalla tärkeämpää kuin kestävän kehityksen edistäminen 

matkakohteessa. 

 

3.14 Kestävä kehitys 
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Tulokset ovat hyviä ja kannustavia kestävän kehityksen ja slow-matkailun 

näkökannalta. Lähes 80 % vastaajista ei pidä luksuksen kokemista kestävän 

kehityksen edistämistä tärkeämpänä. Prosentuaalisesti naisia oli enemmän 

kestävän kehityksen puolella, mutta miehet olivat puolestaan vahvemmin sen 

kannalla. Aikuisista oli hieman pienempi osa valmiita asettamaan kestävän 

kehityksen luksuksen kokemisen edelle kuin nuorista ja nuorista aikuisista sekä 

yli 54-vuotiaista. 

Myös tämä väite sai noin 3 % ”En osaa sanoa” -vastauksia. Voi olla, ettei vastaaja 

ole löytänyt kantaansa vastausvaihtoehdoista tai väite on mahdollisesti jäänyt 

epäselväksi. Kysymys on voinut osoittautua vastaajalle ristiriitaiseksi, sillä 

kestävän kehityksen mukainen matkailu ei välttämättä tarkoita luksuksesta 

uhrautumisia. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa tehdään vastausten perusteella johtopäätökset eli perehdytään 

tutkimustuloksiin syvemmin. Pyritään vastaamaan tutkimusongelmaan sekä 

tutkimuskysymyksiin. 

6.1 Nouseva trendi? 

Kyselyni pohjalta voidaan sanoa, että on selvää, että slow-matkailun mukaisia 

matkoja arvostetaan. Yleiskuva vastauksissa on slow-matkailun kannalta 

positiivinen. Vastaajat päätyvät useammin slow-matkailun mukaisiin tapoihin kuin 

siitä täysin poikkeaviin. Suuri osa vastaajista yhdistelisi matkaansa slow-

matkailun mukaista toimintaa, muttei kuitenkaan toimisi täysin sen periaatteiden 

mukaan. Toisaalta tahto toimia ei vielä tarkoita sitä, että tulokset pätevät 

käytännössä. Tahto kuitenkin viestii valmiudesta, joka pidemmällä tähtäimellä voi 

johtaa käytännön tasolle. 

Rentoutumista pidetään tärkeänä tavoitteena lomamatkalla, ja erityisesti nuoret ja 

nuoret aikuiset sekä aikuiset arvostavat matkallaan rentoutumista. Tämä on slow-

matkailulle selvä etu tulevaisuudessa. Vastaajista useimmat jakaisivat aikansa 

matkalla niin rentoutumisen kuin aktiviteettien kesken, mutta etukäteen 

suunniteltua matkaohjelmaa suurin osa vastaajista ei kuitenkaan matkallaan 

kaipaa. Matkalle lähdetään siis niin rentoutumaan kuin kokemaan, näkemään ja 

tekemään. 

Tuloksista selviää, että matkakokemusta arvostetaan tuliaisena huomattavasti 

materiaa enemmän, ja mitä vanhempi ikäryhmä oli kyseessä, sitä vankempaa 

arvostus oli. Tulevaisuudessa kokemuksen arvostus materiaan nähden tulisi siis 

laskemaan, mikäli nuorempien mielipiteet eivät muutu. Toisaalta kokemuksen 

arvostus oli myös nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa suurta, eli muutos 

tuskin on merkittävä. Myös matkalta kohteeseen toivottiin kokemuksia, vaikka 

lähes puolet vastaajista valitsisikin nopeamman matkustustavan kohteeseen 

päästäkseen. Matkakohteelta toivottiin erityisesti kulttuurikokemuksia 

nähtävyyksien kiertämisen sijaan. Suurin osa vastaajista käyttäisi paikallisia 

ravintolapalveluita matkallaan ja olisi halukkaita tutustumaan paikalliseen 

kulttuuriin syvällisemmin ja perusteellisemmin. 
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Slow-matkailuun kuuluvat ekologiset ja eettiset toimintamallit matkalla saivat 

vastaajat puolelleen. Matkakohteen kestävää kehitystä tuetaan mielellään. Hieman 

yli puolet vastaajista olisi valmiita tinkimään luksuksesta edistääkseen kohteen 

kestävää kehitystä. 

Euromonitor International ennustaa slow-matkailun kasvavan 10 % vuotuisella 

kasvulla vuodesta 2007 vuoteen 2012. Näin siitä muodostuisi huomioonotettava 

vaihtoehto ranta- ja kulttuurilomille. Erityisesti suurien ikäluokkien sekä 

sosiaalisuutta ja hyvinvointia arvostavien ihmisten uskotaan innostuvan slow-

matkailun mahdollisuuksista. (2007, 15.) Nyt, vuonna 2012 slow-matkailu näkyy 

koko ajan vahvemmin mediassa, ja tietoisuus siitä on huomattavasti lisääntynyt. 

En kuitenkaan näe slow-matkailun niinkään vievän kannatusta ranta- tai 

kulttuurikokemuksilta, vaan uskon ennemminkin näiden lomavaihtoehtojen 

saavan vaikutuksia slow-matkailun ideologiasta ja muokkaantuvan tämän trendin 

mukana. 

Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan sanoa, että suomalaisille kannattaa 

markkinoida slow-matkoja, jotka tarjoavat matkailijalle rentoutumista ja 

kulttuurikokemuksia eettisten ja ekologisten toimijoiden kautta. Tärkeää on 

huomioida, että suuri osa vastaajista haluaa matkaltaan myös paljon muuta. Uskon 

slow-matkailun siis lähinnä lisäävän matkan arvoa, en välttämättä pärjäävän 

omillaan muita trendejä ja lomatyyppejä vastaan. 

Mikäli lentojen hinnat nousevat kaksinkertaisiksi, noin puolet vastaajista 

vähentäisi matkustamistaan. Hintojen noustessa kuitenkin joka kolmas tekisi 

slow-matkailun mukaisia pidempiä matkoja mutta matkustaisi harvemmin. Mikäli 

lentojen hinnat tulevat nousemaan kaksinkertaisiksi, tulisi matkakohteiden, 

matkatoimistojen, matkanjärjestäjien, kulkuneuvojen ja majoituspalveluiden 

huomioida muutos. Jos matkailijat aikovat viettää matkakohteessa pidemmän ajan 

kuin ennen, muutos tulee vaikuttamaan matkailualan kuluttajien käytökseen. 

Slow-matkailijat valitsevat usein huoneistohotellin hotellin sijaan ja tutustuvat 

paikalliseen kulttuuriin, ruokaan ja aktiviteetteihin syvällisemmin. (Buckley 2010, 

2–3.) 

Miesten ja naisten vastaukset eivät merkittävästi eronneet toisistaan. Kaiken 

kaikkiaan miesten valinnat olivat aavistuksen verran enemmän slow-matkailun 

mukaisia koskien niin matkakohteen valintaa, matkantekoa kuin kohteessa 
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vietettyä aikaa. Naisille puolestaan ekologisuus ja eettisyys, kulttuuri sekä 

rentoutuminen olivat hieman tärkeämmässä osassa matkalla kuin miehille. 

Ikäryhmiä vertailtaessa oli huomattavissa pieniä eroavaisuuksia. Nuorista ja 

nuorista aikuisista suurin osa ei suunnittele matkojaan etukäteen, toivoo 

kulttuurikokemuksia matkaltaan ja suhtautuu matkantekoon avoimesti ja 

joustavasti. Aikuisista yli 90 % arvostaa rentoutumista matkallaan ja haluaa päästä 

eroon arjen stressistä. Yli 54-vuotiaat etsivät matkoiltaan kokemuksia ja haluavat 

toimia ekologisesti ja eettisesti tukien matkakohteen kestävää kehitystä. Eri 

ikäryhmien kiinnostuksen pääkohde vaihteli, mutta kokonaisuudessaan tulokset 

olivat kaikilta ikäryhmiltä slow-matkailun kannalta positiivisia. 

Kysymys eettisyydestä ja ekologisuudesta sekä aktiviteettien ja rentoutumisen 

vastakkainasettelusta herättivät vastaajissa eniten vastausvaikeuksia. Molemmissa 

kysymyksissä noin kaksikymmentä vastaajaa valitsi vastausvaihtoehdokseen ”en 

osaa sanoa” tai jätti kysymyksen kokonaan vastaamatta. Vastaajien on voinut olla 

vaikea valita kantaansa vastausvaihtoehdoista, sillä kysymykset ovat olleet 

hieman provosoivia ja näin ollen ehkä vastaajaa johdatteleviakin. 

Slow-matkailun eri osa-alueet saivat kyselyssä paljon kannatusta. Tuloksista 

kuitenkin käy ilmi, että vastaajat haluavat matkaltaan myös paljon muuta kuin 

mitä slow-matkailulla on tarjottavanaan. Tästä syystä en usko sen tulevaisuudessa 

syrjäyttävän mitään lomatyyppiä, vaan uskon sen pystyvän yhteistyöhön niin 

valtavirran trendien kuin niche-markkinoiden matkailuvillitysten kanssa. Slow-

matkailun joustava ja useita eri näkemyksiä salliva määritelmä suo sille 

mahdollisuuksia vaikuttaa eri lomatyyppien parissa ja tätä kautta tulla yhä 

näkyvämmäksi osaksi Suomen matkailualaa niin matkailijoiden kuin yrittäjien 

keskuudessa. 

6.2 Katse tulevaisuuteen 

Slow-matkailu on suosittua jo monissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Italiassa 

maaseutumatkailu on kasvattanut suosiotaan niin kotimaisten kuin ulkomaalaisten 

matkailijoiden keskuudessa peräti yli 10 miljoonaan yöpymiseen vuonna 2006. 

Myös Baltian maissa maaseutu viehättää matkailijoita niin kotimaasta kuin 
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ulkomailta pyöräilemään, melomaan tai vaihtoehtoisesti vain nauttimaan 

luonnosta ja aidosta lähiruuasta. (Euromonitor International 2007, 15.) 

Kasvavalla matkailualalla tärkeintä on erottua kilpailijoistaan ja kiinnittää 

kuluttajien huomio (Pike & Ryan 2004, 333). Kilpailijoista erotutaan nykyään 

yrityksen ainutlaatuisella tarinalla. Kuluttajat haluavat ostaa uniikkeja tuotteita ja 

palveluita, joilla on merkitystä ja joiden taustalta löytyy syvempi tarina, joka 

erottaa yrityksen tuotteet kilpailijoistaan. (Helminen 2010.) Slow-matkailun 

taustalta löytyy niin Slow Food- kuin Cittaslow-periaatteita. Slow-matkailijat ovat 

itsenäisiä, avoimia uusille kokemuksille sekä eettisiä ja ekologisia matkailijoita. 

(Kaya & Yurtseven 2011, 93–94.) Tällä trendillä voi siis sanoa olevan tarinaa ja 

merkitystä toimintansa takana. 

Medialla saa äänensä kuuluville. Suomalaisista 80 % lukee painettuja lehtiä 

vähintään viisi kertaa viikossa. Painetulla medialla tavoittaa siis lähes jokaisen 

suomalaisen. (Sanomalehtien liitto 2011.) Myös slow-liike on näkynyt lehtien 

sivuilla. Gloria-lehdestä löytyi juttu Slow Fashion:istä (Karmila 2011) ja Metro-

lehdessä kerrotaan uusista kassoista, joita Citymarket tarjoaa hitaille maksajilleen 

(Polso 2011). Slow Food on puolestaan siirtynyt artikkeleista markkinointiin, 

messuille ja useiden ravintoloiden ruokalistoille (Mustonen 2011). 

Slow-matkailu on myös näkynyt mediassa. Kotiliedessä kerrotaan, kuinka slow-

matkailusta voi hakea hyvinvointia itselle ja tehdä hyvää ympäristölle (Pekkarinen 

2011). Ilta-Sanomat on puolestaan listannut slow-matkailun vuoden 2012 

matkailu trendeihin (2011). Slow-matkailun näkyvyys lisääntyy siis jatkuvasti ja 

se tavoittaa yhä useamman suomalaisen. Tietoisuuden lisääntyessä sillä on entistä 

paremmat mahdollisuudet nousta merkittäväksi matkailualan trendiksi. 

Yle.fi kertoo artikkelissaan, kuinka slow-matkailu on kasvattanut suosiotaan 

Etelä-Savossa. Etelä-Savossa slow-matkailun meriitiksi nostetaan sen 

huolettomuus. Slow-matkailun kysyntä on odotetusti lisännyt tarjontaa ja tuonut 

markkinoille slow-matkailun mukaisia tuotteita. (2011.) Toimeen ollaan siis 

ryhdytty. 

Yle.fi:n artikkeli slow-matkailun trendikkyydestä tuo esiin myös mökkeilyn, 

jonka uskoisin olevan yksi Suomen vahvuuksista slow-matkailua ajatellen. 

Mökkeilyssä pääpaino on joutenolossa ja rentoutumisessa poissa kaupungin 
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hälinästä. (Yle.fi 2011.) Vuoden 2010 lopulla Suomessa oli kesämökkejä jo lähes 

490 000. (Tilastokeskus 2011 d.) Mökkeilykulttuuri on siis vahvasti osa 

suomalaisuutta, ja mökkielämä vetoaa elämäntapana myös ulkomaalaisiin. 

Myös Cittaslow-kaupungit edistävät slow-matkailua, ja mielenkiinnolla jään 

odottamaan, mikäli Kristiinankaupungin rohkaisemana Suomeen saadaan 

toinenkin kaupunki Cittaslow-verkostoon. Idyllinen Fiskarsin kylä voisi 

mahdollisesti omata vaadittavia piirteitä. Se tarjoaa aitoa kylähenkeä ja on täynnä 

pienyrittäjiä käsityöläisistä taiteilijoihin ja kahvilayrittäjiin. Vuonna 2007 

Fiskarsin Ruukki vei voiton The Royal Destination Award for Sustainable 

Tourism -kilpailussa (Fiskarsin Ruukki 2011) ja vuonna 2011 Fiskarsissa 

järjestettiin Slow Food -ruokamarkkinat (Mustonen 2011). 

Slow-matkailu on trendi, jolla kotimaanmatkailua voitaisiin saada kasvatettua. 

Matkakohteen läheinen sijainti on vahvuus, jonka lisäksi slow-matkailijat etsivät 

maaseudulta luontoa, rauhaa sekä oman kulttuurinsa juuria. Kohteen saavuttaessa 

mainetta slow-matkailukohteena se houkuttelee luokseen myös ulkomaalaisia 

matkailijoita. Kuluttajien uskotaan näkevän slow-matkailun rentouttavimpana 

lomavaihtoehtona. Lisäksi tämä lomatyyppi sopii kaikenlaisille lomailijoille 

ympäri maailman. (Euromonitor International 2007, 15–17.) 

6.3 Ihmiset ovat uniikkeja 

Mikäli tutkimus antaa aina saman tuloksen, tutkimus on reliaabeli. Tämä 

määritelmä herättää joukon kysymyksiä, jotka tekevät tutkimuksen reliabiliteetin 

määrittelemisestä huomattavasti haastavampaa, kuin mitä aikaisempi määritelmä 

voi antaa ymmärtää. (Ketokivi 2009, 54.) Tutkin kuitenkin ihmisiä, joilla on 

kaikilla omat näkemyksensä ja mielipiteensä kysymyksiini. Ihmiset ovat 

yksilöllisiä ja niin ovat heidän vastauksensa. Reliabiliteetin todistaminen voi siis 

osoittautua haastavaksi. 

Mitä pienempi mittausvirhe, sitä reliaabelimpi mittaustulos. (Ketokivi 2009, 55.) 

Virhe voi syntyä huonosti esitetystä kysymyksestä. Mikäli vastaaja ei ymmärrä 

kysymystä, löydä siihen sopivaa vastausvaihtoehtoa tai ei halua ottaa asiaan 

kantaa, tuloksen reliabiliteetti kärsii. Olen laittanut kymmeneen slow-matkailuun 

liittyvään kysymykseen vastausvaihtoehdoksi kohdan ”En osaa sanoa”. Näiden 
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vastausten korkea määrä heikentää reliabiliteettiä, mutta tiedostan sen tuloksia 

läpi käydessäni. 

Validiteetti tutkii mittauksen luotettavuutta ja vastaa kysymykseen, mitä mittari 

todella mittaa. Tutkimuksen voi todeta validiksi vasta käytyään läpi kaikki 

validiteetin muodot, joita ovat sisältövaliditeetti, dimensionaalisuus, 

konvergenssivaliditeetti, erotteluvaliditeetti ja nomologinen validiteetti. (Ketokivi 

2009, 60.) Kun tutkija on esittänyt asian ymmärrettävästi, se on sisällöllisesti 

validi. Dimensionaalisuudella varmistetaan, että mittaustilanteessa huomioidaan 

kokonaisuus, eli kaikki eri näkökulmat. Hyvän konvergenssivaliditeetin 

saavuttamiseksi pitää ottaa huomioon, mitä kaikkea tulee selvittää, jotta tulos on 

yksiulotteinen eli luotettava. Erotteluvaliditeetti tutkii mitattavien ilmiöiden 

riippuvuutta toisistaan, mikä on tärkeä havainnollistaa. Nomologinen validiteetti 

taas yhdistää mitattavan asian suurempaan kokonaisuuteen. (Ketokivi 2009, 60–

62, 66–67, 71–73.) 

Täytyy muistaa, että ihmiset ovat yksilöitä, ja eri tilanteissa ihmiset käyttäytyvät 

ja reagoivat eri tavalla (Dickinson, Lumsdom & Robbins 2010, 11). Ihmiset 

tutkittavana ovat siis ennalta arvaamattomia, ja tulokseen tulee suhtautua 

kriittisesti ja varauksella. Vastauksia sain tutkimukseeni 289. Vastausten määrän 

ollessa korkea tutkimuksen luotettavuus vahvistuu. Tutkimukseni onnistuu 

antamaan suuntaa-antavan kuvan aiheesta, ja sitä voi pitää onnistuneena. 

6.4 Tutkitaan jatkossakin 

Slow-matkailu on osoittautunut mielenkiintoiseksi tutkimusaiheeksi sen monien 

mahdollisuuksien ja näkemysten ansiosta. Tutkimukseni antaa suuntaa-antavan 

kuvan siitä, minne slow-matkailu voisi tulevaisuudessa johtaa, mutta jättää useita 

kysymyksiä vastaamatta. 

Näin ollen jatkotutkimuksille löytyi aiheita. Jatkotutkimuksilla voitaisiin syventyä 

tarkemmin aiheeseen ja erikoistua tutkimaan tarkemmin jotakin matkailualan osa-

aluetta tai yrityksen toimintaa slow-matkailun näkökulmasta. Slow-matkailijoille 

sopivien matkailupalveluiden suunnittelu kävisi myös mielenkiintoisesta aiheesta. 

Mikäli tässä tutkimuksessa käytettyjä vastauksia haluaisi käyttää ja syventyä 

vastauksiin vielä uudesta näkökulmasta, voitaisiin tutkia vastausten keskinäistä 
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korrelaatiota. Itse kun keskityn vertailemaan eri sukupuolten ja ikäryhmien välisiä 

eroja vastauksissa. 
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7 YHTEENVETO & ARVIOINTI 

Löysin mielenkiintoisen aiheen opinnäytetyölleni helposti Lahden 

ammattikorkeakoulun internetsivuilta. Aiheena oli tutkia ilmiötä uudesta 

nousujohtoisesta trendistä, slow-matkailusta. Nyt tutkimus on toteutettu, ja olisi 

yhteenvedon ja arvioinnin vuoro. 

7.1 Alusta loppuun 

Opinnäytetyöni taustatyön tein käyttäen jo olemassa olevia materiaaleja, kuten 

kirjoja, artikkeleita ja muita julkaisuja. Nämä ovat niin sanottuja sekundäärisiä eli 

toisen käden aineistoja. Tietopohjan avulla slow-matkailu operationalisoidaan eli 

muutetaan arkikieleen niin, että kuka vain voi sen ymmärtää. Varsinaisella 

tutkimuksellani hankin internetissä vastattavan kyselyn avulla primääristä 

aineistoa. Tällä internetin kyselylomakkeella pyrittiin saamaan ensi käden tietoa 

tutkimaani tutkimusongelmaani slow-matkailun potentiaalisuudesta. (Vilkka 2007, 

33–34, 36.) 

Alkuun aiheesta oli haastavaa löytää tietoa. Artikkeleita, muutama kirja ja 

nettisivuja alkoi löytyä, mutta tilanne ei helpottunut. Tuntui, että osa teksteistä 

riiteli sisällöllisesti keskenään. Käsitteitä käytettiin eri lähteissä eri lailla, eikä 

selkeää linjaa tuntunut löytyvän. Toiset puhuivat aiheesta hitaana matkailuna, 

toiset hitaana matkustamisena, toiset taas käyttivät molempia käsitteitä. 

Määritelmien painopisteet vaihtelivat kokemuksesta kestävään kehitykseen ja 

arjen hidastamiseen. Oli haastavaa hyväksyä se, että kiveen hakattua määritelmää 

ei tulisi löytymään – tai lähimpänä sitä taitaa olla se, ettei sitä tosiaan ole. 

Alkuun päästyäni artikkeleita, internetsivuja ja muuta materiaalia alkoi ilmestyä 

joka paikasta. Teoriaosuuden uskoin jo olevan valmis, mutta uutta tietoa löytyi 

koko ajan lisää. Pelko aiemmin hankitun tiedon vanhentumisesta oli jatkuvasti 

mielessä, ja se lisäsi stressiä tutkimuksen valmistumisesta. 

Kyselylomakkeen työstäminen oli tiivistä yhteistyötä toimeksiantajan kanssa. 

Molemmilla oli omat visiot lopputuloksesta, ja yhteisen linjan löytäminen vaati 

vuoropuhelua. Ensin työstettiin kyselylomakkeen rakenne, sen jälkeen sisältö. 

Kaiken kaikkiaan uskon molempien osapuolten olevan lopputulokseen 
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tyytyväisiä, sillä keskustelu oli avointa. Taustakysymykset tuli muotoilla 

samanlaisiksi kuin toimeksiantajan aikaisemmassa tutkimuksessa, mikä oli 

mielestäni kyselyä tehdessä rajoittavin tekijä. 

Kysely julkaistiin useilla eri matkailuaiheisilla keskustelupalstoilla. Kokemukset 

eri keskustelupalstoista vaihtelivat. Eräälle keskustelupalstalle ei rajoitusten 

vuoksi voinut laittaa linkkiä kyselyyni, ja näin ollen kyseinen keskustelupalsta jäi 

tutkimuksessani hyödyntämättä. Toiselta keskustelupalstalta kyselyni oli joko 

poistettu tai en onnistunut sitä enää sieltä löytämään. Osa keskustelupalstoista 

vaati rekisteröitymistä jäseneksi, toiset eivät. Sain myös kannustavaa palautetta 

eräältä keskustelupalstan ylläpitäjältä ja myöhemmin sähköpostia toiselta 

sivustolta, joka tarjosi käyttäjilleen lipun Matkamessuille. 

Vastauksia tuli enemmän kuin osasin toivoa. Ensimmäinen yhteenveto tuli koottua 

nopeasti ja lähetettyä toimeksiantajalle. Työt kuitenkin katkaisivat opinnäytetyön 

teon, ja tilanne rauhoittui. Tuloksien läpikäyminen pyöri mielessä, ja päädyin 

lopulta tutkimaan tuloksia myös vertaillen eri sukupuolten sekä ikäryhmien välisiä 

vastauksia. Uskon tämän lisäävän tutkimukseni kiinnostavuutta. 

Tulosten analysointi oli tutkimukseni mielenkiintoisin kohta. Oli kuitenkin 

haastavaa kirjoittaa niistä, kun tuntui, että kuvat ja numerot osasivat kertoa 

tulokset paremmin kuin minä. Tulokset olivat slow-matkailun kannalta 

positiiviset, vaikka uskonkin sen, mitä ihmiset kertovat, poikkeavan huomattavasti 

siitä, miten he toimivat. 

Tutkimukseni on melko reliaabeli, koska vastauksia sain paljon ja suhteellisen 

monipuolisesti eri ikäryhmistä ja niin miehiltä kuin naisilta. Tutkimus on antanut 

käyttökelpoisia ja suuntaa antavia tuloksia. Tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua 

varauksella, sillä vastaajia ei ole pyritty kontrolloimaan, vaan kyselyyn on voinut 

vastata kuka vain. 

Tutkimukseni on vastannut tutkimusongelmaani ja selvittänyt slow-matkailun 

potentiaalia sekä sen kysyntää. Tutkimuksesta myös selviää, mitkä slow-

matkailun osa-alueet matkailijoita kiinnostavat ja mitkä eivät. Tutkimuksellani 

olen siis onnistunut saamaan tietoa, jota lähdin hakemaan, ja sitä voi sanoa 

suhteellisen validiksi. Jälkeenpäin mietittynä olisin kyllä muuttanut muutaman 
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kysymyksen muotoilua selkeämmäksi, jotta vastaajalle kysymys olisi ollut 

helpompi ymmärtää ja vastata. 

En käsitellyt tutkimuksessani kysymyslomakkeen väitettä ”Olen kiinnostunut 

matkailun trendeistä”, koska sana trendi oli aiheuttanut hämmennystä usean 

vastaajan kohdalla. Päädyin tähän lopputulokseen, koska en pidä sitä tutkimukseni 

kannalta oleellisena tietona. 

7.2 Ylä- ja alamäet opinnäytetyöprosessin aikana 

Annoin itselleni liikaa aikaa opinnäytetyön työstämiseen. Keskittyminen 

herpaantui helposti, ja työ oli pitkään vain ajatuksen tasolla. Saatoin ottaa slow-

trendistä vaikutteita, osittain ehkä tietoisestikin. Luvattiinhan joissain teoksissa, 

että tekemällä vähemmän ja rauhassa stressi vähenee. Ikävä kyllä tämä ei päde 

kaikkiin, ja minuun se ei pätenyt. Ikäväkseni ymmärsin tämän vasta, kun viimein 

ryhdistäydyin työstämään opinnäytetyötäni oikein todenteolla ja suorastaan tunsin 

stressitason laskevan. 

Opinnäytetyöni toimeksiantajan kanssa olimme vaihtelevasti yhteydessä. Sain 

kuitenkin paljon apua ja tukea koko projektin ajan. Toimeksiantajan kannustava ja 

rakentava palaute on auttanut opinnäytetyön teossa ja vahvistanut omaa 

näkemystäni lopputuloksesta. Toimeksiantajan tavoitti hyvin niin sähköpostitse 

kuin ennalta sovituilla tapaamisilla. 

Lähteiden lukeminen ja niistä oleellisen tiedon poiminen oli aikaa vievä prosessi. 

Toivoisin, että pystyisin paremmin sisäistämään eri materiaalien sisältöä ja 

erityisesti yhdistämään niitä. Materiaaleissa määritelmät erosivat toisistaan, ja 

käsitteitä käytettiin eri lailla ja eri asioista. Koin tilanteen hyvin vaikeaksi, sillä 

toimin paremmin faktojen kanssa kuin mielipideasioissa. 

Referointi oli vaivalloista ja raskasta. Oli haastavaa kirjoittaa ehjä kokonaisuus 

useiden erityyppisten tekstien pohjalta ja saada siitä vielä oman näköisensä. 

Löysin kuitenkin mielestäni hyviä lähteitä ja sain niiden avulla rakennettua melko 

johdonmukaisen sisällön teoriaosuuteeni. 

Internetkyselyn toteuttaminen oli mieleistä hommaa, ja voisin kuvitella tekeväni 

sitä joskus toistekin. Kyselylomakkeen rakenteen suunnittelu, kysymysten 
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keksiminen ja eri mittaustapojen tarkastelu oli mielenkiintoista. Vastausten 

lukeminen, se vasta jännittävää olikin. Yhteenvedosta voi tehdä kiinnostavan 

kokonaisuuden lisäämällä sinne tuloksia graafisessa muodossa tai taulukoina. 

Ideaalissa tilanteessa toivoisin vapaammat kädet, jotta saisin kyselystä juuri 

sellaisen kuin itse haluan. 

Uskon, että olisin ollut motivoituneempi tekemään toiminnallista opinnäytetyötä. 

Tutkimuksellinen opinnäytetyö kuitenkin vei minut pois 

mukavuusvyöhykkeeltäni, ja opin, että myös tutkimuksellinen työ vaatii 

luovuutta, organisointitaitoja ja ajanhallintaa. Tutkimuksellisena opinnäytetyönä 

opinnäytetyö antoi minulle tarvittavaa kokemusta kirjallisen työn tuottamisessa 

sekä tärkeää harjoitusta tiedon keruussa. 

Työharjoittelun ja opinnäytetyön samanaikainen työstäminen toi omat haasteensa. 

Samaan aikaan suoritetun työharjoittelun takia opinnäytetyön teko oli katkonaista 

ja haastavaa. Opinnäytetyö oli kuitenkin mielessä, ja kehitystyötä tapahtui 

jatkuvasti. Toisaalta rauhallinen ja pitkä työstämisaika on antanut aikaa ilmiön 

havainnollistamiseen arjen keskellä. 

Työn lähestyessä loppua aloin vihdoin työstämään opinnäytetyötäni 

kokopäiväisesti ja määrätietoisesti kohti valmista lopputulosta. Lopulta annoin 

opinnäytetyön teolle aikaa ja huomiota. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että 

tavoitteeni työstää opinnäytetyötä töiden ja työharjoittelun ohella oli virhe. Toki 

ajatustyötä voi tehdä ja pitääkin, mutta itse en sillä valmista työtä aikaiseksi 

saanut. 

Ehkä tärkeintä, mitä aiheesta opin, on suhtautua kriittisesti uusiin villityksiin. 

Slow-matkailusta löytyy mukaansatempaavia artikkeleita, kannustavia kirjoja sekä 

monia innostavia internetsivustoja. Stressitön elämä sekä rauhallinen ja 

nautinnollinen arki kuulostavat houkuttelevilta, mutta täytyy myöntää, että oma 

stressini hellitti vasta, kun pääsin kunnolla tekemään ja näkemään opinnäytetyöni 

edistyvän. 

7.3 Toimeksiantajan palaute 

Jonna Lindholmin opinnäytetyö ”Slow-matkailu - Uusi asenne matkailuun” on 

osa TULEVA -Tulevaisuuden matkailijat -hanketta. Työn keskeinen sisältö liittyy 
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hankkeemme toiseen päätavoitteeseen; tulevaisuuden matkailijoiden 

asiakastarpeiden kartoittamiseen. Toimeksiantajana katson, että Lindholm on 

onnistunut työssään toteuttamaan sille asetetut tavoitteet ja tuomaan esille 

arvokasta tietoa hankkeemme kannalta kiinnostavasta aihepiiristä. Siinä sivussa 

hän tuli huomaamattaan lanseeranneeksi kokonaan uuden käsitteen; ”hidas 

tutkimus”, mikä nostaa työn arvoa entisestään. Tällä käsitteellä en viittaa siihen, 

että Jonnan työ olisi edennyt hitaasti, vaan siihen miten hän onnistuneesti nostaa 

työssään tutkimuksenteon esille prosessina, jossa ainoastaan tulokset eivät ole 

tärkeitä, vaan myös matkalla niitä kohti on suuri merkitys.  TULEVA -hankkeen 

puolesta olen tyytyväinen Jonna Lindholmin työpanokseen. 



55 

LÄHTEET 

Berndtson, T. & Lounasmaa, J. 2004. INTERNET tutkijan työkaluna. 

Tilastokeskus. [viitattu 8.1.2011] Saatavilla: 

http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_06_04_internet_tyokalu.html. 

Buckley, R. 2010. Tourism Under Climate Change: Will Slow Travel Supersede 

Short Breaks? [viitattu 15.12.2011] Saatavilla: 

http://www98.griffith.edu.au/xmlui/bitstream/handle/10072/35576/66853_1.pdf?s

equence=1. 

Cittaslow. 2011. About Cittaslow Organization. [Viitattu 22.12.2011] Saatavilla: 

http://www.cittaslow.org/section/association. 

Dickinson, J. & Lumsdom, L. 2010. Slow Travel and Tourism, Lontoo: Earthscan. 

Dickinson, J. E., Lumsdom, L. M. & Robbins, D. 2010. Slow travel: issues for 

tourism and climate change. Teoksessa Taylor & Francis. Journal of Sustainable 

Tourism. Lontoo: Routledge. 

Euromonitor International. 2007. WTM Global Trends Report 2007. In 

association with World Travel Market [viitattu 28.11.2011] Saatavilla: 

http://www.euromonitor.com/PDF/wtm_report_2007.pdf. 

Facebook. 2012 a. Statistics. [viitattu 14.1.2012] Saatavilla: 

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics. 

Facebook. 2012 b. Factsheet. [viitattu 14.1.2012] Saatavilla: 

http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet. 

FINLEX. 2012. Henkilötietolaki 22.4.1999. [viitattu 14.1.2012] Saatavilla: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523. 

Fiskarsin Ruukki. 2011. Fiskarsin Ruukki. [viitattu 22.12.2011] Saatavilla: 

http://www.fiskarsvillage.fi/. 

Hammond, R. & Jeremy, S. 2009. Clean Breaks - 500 Ways to See the World. 

Lontoo: Rough Guides. 



56 

Helminen, S. 2010. Ainutlaatuinen tarina erottaa yritykset kilpailijoista 

elintarvikealalla ja vapaa-ajan palveluissa. Tekes. [viitattu 12.12.2011] Saatavilla: 

http://www.tekes.fi/fi/community/Uutiset/404/Uutinen/1325?name=Ainutlaatuine

n+tarina+erottaa+yritykset+kilpailijoista+elintarvikealalla+ja+vapaa-

ajan+palveluissa. 

Honoré, C. 2006. Slow - Elä hitaammin. Helsinki: Bazar Kustannus. 

Ilmasto.org. 2011. Ilmastopolitiikka [viitattu 5.9.2011] Saatavilla: 

http://www.ilmasto.org/ilmastonmuutos/politiikka.html. 

Internet World Stats. 2012. Finland. Internet Usage Stats and Telecom Reports. 

[viitattu 10.1.2012] Saatavilla: http://www.internetworldstats.com/eu/fi.htm. 

Iltasanomat. 2011. Nämä ovat vuonna 2012 matkailun trendit. [viitattu 14.1.2012] 

Saatavilla: http://www.iltasanomat.fi/matkat/nama-ovat-vuonna-2012-matkailun-

trendit/art-1288438979731.html. 

Kalmari, H. & Ketola, K. 2009. Vastuullisen matkailijan käsikirja. Keuruu: Image 

Kustannus Oy. 

Karmila, A. 2011. Slow Fashion – nautitaan hitaasti. Sara 4/2011, 44-49. 

Kaya, O. & Yurtseven, H. R. 2011. Slow Tourists: A Comparative Research Based 

on Cittaslow Principles. Teoksessa American International Journal of 

Contemporary Research. [viitattu 8.1.2011] Saatavissa 

http://aijcrnet.com/journals/Vol_1_No_2_September_2011/12.pdf. 

Ketokivi, M. 2009. Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi. Helsinki: 

Gaudeamus Helsinki University Press. 

Korpela, T. 2006. GE3 Riskien maailma. Hyvinkään yhteiskoulun lukio. 

Kosunen, R. 2012. Sosiaalisen median sanasto – sanastotyötä verkkoyhteisön 

kanssa. Terminfo.[viitattu 14.1.2012] Saatavilla: 

http://www.terminfo.fi/index.php?mid=2&pid=32&aid=2147. 



57 

Lumsdom, L. M. & McGrath, P. 2010. Developing a conceptual framework for 

slow travel: a grounded theory approach. Teoksessa Taylor & Francis. Journal of 

Sustainable Tourism. Lontoo: Routledge. 

Matkaopas. 2010. Hitaan matkailun helmet – tässä lähimmät. [viitattu 28.11.2011] 

Saatavissa: http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/4722/hitaan-matkailun-helmet-

tassa-lahimmat/. 

Matos, R. 2004. Can Slow Tourism Bring New Life to Alpine Regions? Teoksessa 

Mathies, C. & Weiermair, K. 2004. The Tourism and Leisure Industry Shaping the 

Future. New York: The Haworth Hospitality Press. Saatavilla: 

http://books.google.fi/books?id=QSmGOo-

gO6AC&pg=PA90&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false. 

Mustonen, H. 2011. Alkaako täältä Suomen Slow Food -vallankumous? MTV3 

[viitattu 12.12.2011] Saatavilla: http://www.mtv3.fi/makuja/uutiset.shtml/alkaako-

taalta-suomen-slow-food--vallankumous?1259996. 

Nawijn, J. & Peeters, P.M. 2010. Travelling ”green”: Is tourists' happiness at 

stake? Teoksessa Taylor & Francis. Current Issues in Tourism. Routledge. 

Oakley, L. 2012. Can Large-Scale Tourism Ever Be Sustainable? Totally Green. 

(viitattu 26.1.2012) Saatavilla: http://www.totallygreen.com/investor-

relations/industry-news/can-large-scale-tourism-ever-be-sustainable.html. 

Pike, S. & Ryan, C. 2004. Destination Positioning Analysis through a Comparison 

of Cognitive, Affective, and Conative Perceptions. Teoksesta Travel and Tourism 

Research Association. Journal of Travel Research. Sage. 

Pekkarinen, I. 2011. Hyvää sielulle ja ympäristölle. Kotiliesi 7/2011, 37. 

Plaza. 2008. Suomalainen on onnellinen lomalla. [viitattu 10.1.2012] Saatavilla: 

http://plaza.fi/matkalaukku/ajankohtaista/suomalainen-on-onnellinen-lomalla. 

Polso, A-R. 2011. Hitaille maksajille kassa kauppaan. Metro N:o 191, 9. 

Puhakka, R. 2011 a. Lahden ammattikorkeakoulu. Tapaaminen 25.3.2011. 



58 

Puhakka, R. 2011 b. Matkailukysynnän trendit vuoteen 2030 mennessä. Lahden 

ammattikorkeakoulu. [viitattu 5.1.2012] Saatavissa: 

http://www.lamk.fi/material/tuleva_trendit_2030_final.pdf. 

Quest Back Oy. 2012. Digium Enterprise – Suomen markkinajohtaja. [viitattu 

14.1.2012] Saatavilla: http://www.questback.fi/tuotteet. 

Sanomalehtien liitto. 2011. Suomalaiset lukevat lehtiä lähes tunnin päivässä. 

[viitattu 12.12.2011] Saatavilla: 

http://www.sanomalehdet.fi/?1620_m=4876&s=1125. 

Schlichter, S. 2007. The art of slow travel. Nsnbc.com. [viitattu 29.11.2011] 

Saatavilla: http://www.msnbc.msn.com/id/20429755/ns/travel-travel_tips/t/art-

slow-travel/. 

Slow Food. 2011. Slow Food. [viitattu 28.11.2011] Saatavissa: 

www.slowfood.com. 

Slow Movement. 2011 a. The Slow Movement: Making a Connection. [viitattu 

5.9.2011] Saatavilla: http://www.slowmovement.com. 

Slow Movement .2011 b. What is slow travel. [viitattu 5.9.2011] Saatavilla: 

http://www.slowmovement.com/slow_travel.php. 

Slow Travel. 2011. Slow Travel. [viitattu 15.12.2011] Saatavilla: 

http://www.slowtrav.com/. 

Speakman, C. 2005. Tourism and transport: Future prospects. Lontoo: Routledge 

Suomen käsityön museo. 2012. Trendi [viitattu 5.1.2012]. Saatavissa: 

http://www.avoinmuseo.fi/craftmuseum/muotoilusanat/sana.php?sana=trendi. 

Tilastokeskus. 2011 a. Internetin käyttö kodin ja työpaikan ulkopuolella yleistyy. 

[viitattu 10.1.2012] Saatavilla: 

http://www.tilastokeskus.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-

02_tie_001_fi.html. 



59 

Tilastokeskus. 2011 b. Liitetaulukko 8.1. Kotimaan vapaa-ajanmatkat 

matkaryhmittäin päättymiskuukauden mukaan vuonna 2010. [viitattu 10.1.2012] 

Saatavilla: http://www.tilastokeskus.fi/til/smat/2010/smat_2010_2011-06-

30_tau_008_fi.html. 

Tilastokeskus. 2011 c. Liitetaulukko 3. Ulkomaan vapaa-ajanmatkat 

päättymiskuukauden mukaan vuonna 2010. [viitattu 10.1.2012] Saatavilla: 

http://www.tilastokeskus.fi/til/smat/2010/smat_2010_2011-06-

30_tau_003_fi.html. 

Tilastokeskus. 2011 d. Kesämökit 2010. [viitattu 5.9.2011] Saatavilla: 

http://www.stat.fi/til/rakke/2010/rakke_2010_2011-05-26_kat_001_fi.html. 

Tommola, P. 2011. Lahden ammattikorkeakoulu. Tapaaminen 27.10.2011. 

UNWTO. 2008. Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. 

Madrid: UNWTO. [viitattu 15.12.2011] Saatavilla: 

http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/climate2008.pdf. 

Vilkka, H. 2007. Tutki ja Mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet.Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

Virtual Statistics. 2012. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erot. [viitattu 

14.12.2012] Saatavilla: http://www.stat.fi/virsta/tkeruu/01/07/. 

Wickström, S. 2011. Ensimmäinen hitauden Cittaslow-kaupunki Suomeen. 

Hidasta elämää – Olet jo perillä. [viitattu 22.12.2011] Saatavilla: 

http://hidastaelamaa.fi/2011/04/ensimmainen-hitauden-cittaslow-kaupunki-

suomeen/. 

Wikipedia. 2011. Fad. [viitattu 15.1.2012] Saatavilla: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fads_and_trends. 

Woehler, K. 2004. The Rediscovery of Slowness, Or Leisure Time As One´s Own 

and As Self-Aggrandizement? Teoksessa Mathies, C. & Weiermair, K. 2004. The 

Tourism and Leisure Industry Shaping the Future. New York: The Haworth 

Hospitality Press. Saatavilla: 



60 

http://books.google.fi/books?id=l670IiPYPxcC&pg=PA83&hl=fi&source=gbs_to

c_r&cad=4#v=onepage&q&f=false. 

Yle.fi. 2011. Hidas matkailu on nyt in. [viitattu 5.9.2011] Saatavilla: 

http://yle.fi/alueet/etela-savo/2011/05/hidas_matkailu_on_nyt_in_2577197.html. 

Ympäristölupaus. 2012. Vanhojaviisauksia [viitattu 11.1.2012] Saatavilla: 

http://ymparistolupaus.wordpress.com/vanhoja-viisauksia/. 

 



 
 

LIITE 1: KYSELYLOMAKKEEN SAATESANAT 

 

 

 

 

 

 

Matkailun uudet tuulet -kysely on osa Lahden Ammattikorkeakoulun 
Tulevaisuuden matkailijat -projektia, jonka tavoitteena on auttaa kehittämään 
matkailupalveluita entistä paremmin tulevaisuuden matkailijoiden asiakastarpeita 
vastaaviksi. 

Kyselyyn on aikaa vastata 20.11.2011 asti. 

Kyselyyn pääset alla olevan linkin kautta: 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=736784&chk=MUTEVM7H  

Mikäli linkki ei toimi, kopioi se ja liitä suoraan selaimesi osoiteriville. 

Kiitos ajastanne! 
Vastauksenne on projektille arvokas! 

 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=736784&chk=MUTEVM7H


 
 

LIITE 2: KYSELYLOMAKE: MATKAILUN UUDET TUULET 

 

Matkailun uudet tuulet 

 

Matkailun uudet tuulet -kysely on osa Lahden Ammattikorkeakoulun 

Tulevaisuuden matkailijat -projektia, jonka tavoitteena on auttaa 

kehittämään matkailupalveluita entistä paremmin tulevaisuuden 

matkailijoiden asiakastarpeita vastaaviksi. 

 

Kiitos ajastanne! 

Vastauksenne on projektille arvokas! 
 

1. Ikä 

( )  Alle 15 vuotta  

( )  15-24  

( )  25-34  

( )  35-44  

( )  45-54  

( )  55-64  

( )  65 tai yli  

 

2. Sukupuoli 

( )  Nainen  

( )  Mies  

 

3. Vapaa-ajan matkani tavallinen kesto on 

( )  4 päivää tai vähemmän  

( )  5-7 päivää  

( )  8-14 päivää  

( )  yli 2 viikkoa  



 
 

4. Teen vuodessa vähintään kolmen vuorokauden mittaisia vapaa-

ajanmatkoja 

( )  Kerran tai vähemmän  

( )  2-3  

( )  4 tai enemmän  

 

5. Olen kiinnostunut matkailun trendeistä. 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

( )  En osaa sanoa  

 

6. Minua kiinnostavat erityisesti seuraavat lomatyypit(valitse yksi tai 

useampia)? 

[ ]  aurinkoloma  

[ ]  kaupunkiloma  

[ ]  kiertomatka  

[ ]  lumiloma  

[ ]  loma vuoristossa  

[ ]  maaseutuloma  

[ ]  urheiluloma  

[ ]  terveysloma  

[ ]  Jokin muu, mikä? 

______________________________________________  

 

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa sinua parhaiten, kysymyksissä 7-10 

(valitse vain yksi vastausvaihtoehto)? 

 

7. Valitsen tavallisesti matkakohteen, jossa... 

( )  … on paljon muita matkailijoita.  

( )  … on vain vähän muita matkailijoita.  

( )  En kiinnitä matkakohdetta valitessani huomiota muiden matkailijoiden 

määrään kohteessa  



 
 

8. Kohteeseen tutustuessani käytän enimmäkseen...  

( )  … mahdollisimman samankaltaisia ravintolapalveluita, kuin kotona.  

( )  … paikallisia ravintolapalveluita.  

( )  En välitä ravintolapalveluiden alkuperästä, kohteeseen tutustuessani.  

 

9. Kohteessa ollessani pyrin käyttämään aikaani enimmäkseen... 

( )  ... tehokkaasti. Haluan nähdä, tehdä ja kokea mahdollisimman paljon.  

( )  ... rentoutumiseen. Vältän kiirettä ja stressiä.  

( )  ... vaihtelevasti niin rentoutumiseen kuin erilaisiin aktiviteetteihin.  

 

10. Mikäli lentojen hinnat kaksinkertaistuisivat... 

( )  … matkustaisin vähemmän kuin ennen.  

( )  … tekisin pitempi kestoisia matkoja, mutta en matkustaisi yhtä usein.  

( )  … jatkaisin matkailua kuten ennen.  

 

Kuinka hyvin väittämät pitää paikkansa kohdallasi kysymyksissä 11-20 

(valitse vain yksi vastausvaihtoehto)? 

 

11. Ajattelen, että loma alkaa vasta kohteeseen saavuttuani, joten 

valitsen tavallisesti nopeimman mahdollisen matkustustavan. 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

( )  En osaa sanoa  

 

12. Opaskirjassa mainittuihin nähtävyyksiin tutustuminen on minulle 

matkallani tärkeämpää kuin paikalliseen kulttuuriin tutustuminen. 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

( )  En osaa sanoa  



 
 

13. Mielestäni myös matka voi olla elämys, ajattelen että loma alkaa 

jo kotiovelta. 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

( )  En osaa sanoa  

 

14. Matkakohdetta valitessa mahdollisuus tehdä ja nähdä 

mahdollisimman paljon on minulle tärkeämpää kuin luonnon rauha. 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

( )  En osaa sanoa  

 

15. Matkallani haluan uppoutua syvemmin paikalliseen kulttuuriin. 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

( )  En osaa sanoa  

 

16. Matkustaessani haluan toimia ekologisesti ja eettisesti ja näin 

tukea matkakohteeni kestävää kehitystä. 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

( )  En osaa sanoa  

 

 

 



 
 

17. Rentoutuminen on eräs tärkeimmistä tavoitteistani matkallani. 

Haluan päästä eroon arjen kiireestä ja stressistä. 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

( )  En osaa sanoa  

 

18. Luksuksen kokeminen on minulle matkallani tärkeämpää kuin 

kestävän kehityksen edistäminen. 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

( )  En osaa sanoa  

 

19. Matkustaessani minulle ennestään tuntemattomaan kohteeseen 

suunnittelen matkani aikataulun etukäteen, jotta ehtisin nähdä kaikki 

kohteen tärkeimmät nähtävyydet. 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

( )  En osaa sanoa  

 

20. En välitä materiasta, vaan matkan paras tuliainen on kokemus. 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

( )  En osaa sanoa  

 

21. Jäikö joku asia vaivaamaan? Haluatko antaa palautetta? Nyt 

siihen on mahdollisuus. Kiitos! ___________________________ 
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