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NUORET HELSINGISSÄ
2011 –TUTKIMUS

LOMAILU OMALLA MÖKILLÄ SUOSITUIN
LOMANVIETTOTAPA
Nuorilta kysyttiin erilaisten lomanviettotapojen yleisyyttä. Kolme
yleisintä lomanviettotapaa, aina ja usein vastaukset yhteenlaskettuna, olivat lomailu omalla mökillä (42 prosenttia), kotikaupungissa (39 prosenttia) ja sukulaisten luona Suomessa (34 prosenttia).
Lähes kolmasosa nuorista lomaili aina tai usein ulkomailla. Reilun
neljäsosan nuoren vanhemmat työskentelivät aina tai usein koululaisten loma-aikana.
Tässä artikkelissa tulokset raportoidaan kolmella tilastollisella
merkitsevyystasolla:

Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen,
opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta ja harrastuksista. Osa kysymyksistä koskee
nuorten koulunkäyntiä ja tulevaisuuden suunnitelmia, perhettä ja muita asioita kuten yleistä viihtymistä omalla asuinalueella, vaikutusmahdollisuuksia
ja ympäristöasenteita. Tutkimus jatkaa Helsingin kaupungin nuorisotutkimuksen perinteitä, sillä nuorten vapaa-aikaa on tietokeskuksessa tutkittu aiemmin myös vuosina 1982, 1990 ja 2000.
Tarkempaa tietoa tutkimuksesta löytyy Nuoret Helsingissä 2011 tutkimuksen Internet-sivuilla, joilla voit tutustua muihin jo julkaistuihin artikkeleihin ja esittää kysymyksiä suoraan tutkijoille. Uusia artikkeleita julkaistaan sivuilla viikoittain. Tulokset julkaistaan tutkimusraporttina vuoden 2012
aikana Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia -sarjassa.
Tutkimusaineisto koostuu peruskoulun 5.−9. luokkalaisten ja lukion 1. ja
2. vuositason oppilaiden, eli iältään 11−19-vuotiaiden vastauksista 42 koulusta eri puolelta Helsinkiä.
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Kuvio 1. Kuinka usein lomailette perheen kanssa…,
11−19-vuotiaat, (%).

Kuvio 2. Usein tai aina perheen kanssa ulkomailla lomailevien tyttöjen ja poikien osuus ikäluokittain tarkasteltuna, (%)
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Mitä paremmaksi nuori arvio perheen taloudellisen toimeentulon,
sitä useammin vastaajat viettävät lomansa omalla mökillä
(p< 0,001). Sama pätee myös veneen omistamiseen. Mitä paremmaksi perheen toimeentulo arvioitiin, sitä useammin perhe
vietti lomia omalla veneellä, matkailuautolla tai -vaunulla.
Arkihavainnon oletus, että varakkaimmilla on todennäköisemmin vene ja mökki, todentuu tilastoissa. Vuonna 2006, Uudellamaalla ylimpään tulokvintiiliin, eli suurituloisimpaan viidennekseen
kuuluvista kotitalouksista 40 prosenttia omisti vapaa-ajan asunnon, kun esimerkiksi toiseksi alimpaan tulokvintiiliin kuuluvilla vastaava osuus oli 14 prosenttia. Samana vuonna ylimpään tulokvintiiliin kuuluvista kotitalouksista 26 prosenttia omisti veneen kun
vastaava osuus toiseksi alimpaan kvintiiliin kuuluvista oli 11 prosenttia. (Suomen virallinen tilasto)
Ruotsinkieliset viettivät muita vastaajia useammin lomia mökillä. Tämä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä tulos (p< 0,001).

100%

Ei koskaan

Pojat lomailivat vanhempiensa kanssa tyttöjä harvemmin ulkomailla (p< 0,05). Pojista 28 prosenttia lomaili ulkomailla usein tai
aina. Tytöistä vastaava osuus oli 37 prosenttia. Ikäryhmittäinen
tarkastelu ei tuo selitystä sukupuolten väliseen eroon vanhempien
kanssa matkustamisessa. Tyttöjen osuus oli jokaisessa ikäryhmässä noin kymmenen prosenttia suurempi kuin poikien (ks. kuvio 2.).
Sekä tyttöjen että poikien halukkuus lomailla perheen kanssa ulkomailla vähenee sen mukaan mitä vanhemmasta ikäluokasta on
kyse.
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merkiksi sukulaisten ja tuttavien mökillä tai vuokrata vene tai
mökki.
Nuorten arviot perheen taloudellisesta tilanteesta eivät sinänsä
ole vertailukelpoisia keskenään, sillä se miten taloudellinen tilanne
koetaan, on hyvin yksilöllistä. Kuinka suuret perheen tulojen olisi
oltava, jotta taloudellinen tilanne on hyvä tai kohtuullinen? Vastaus riippuu varmasti hyvin paljon siitä mihin vertaa ja minkälaisessa sosiaalisessa ympäristössä eletään.

Ruotsinkieliset nuoret kävivät muita vastaajia useammin risteilyllä
ja sukulaisten luona ulkomailla. Ruotsinkielisten nuorten vanhemmat työskentelivät muiden vastaajien vanhempia useammin koulujen loma-aikoina ja näin ollen myös viettivät lomansa useammin
eri paikassa kuin lapsensa. Tämä tulos oli yllättävä, sillä aikaisempien tutkimusten mukaan (mm. Kestilä 2009) ja muiden ”Nuoret
Helsingissä 2011” -tulosten perusteella ruotsinkielisillä nuorilla korostui perhekeskeisyys. Kaikki ruotsin- ja suomenkielisten koulujen
vastaajien välisten vertailujen tulokset, lukuun ottamatta loman
viettoa mökillä, olivat tilastollisesti melkein merkitseviä (p< 0,05).
Ei liene yllättävää, että ulkomaalaistaustaiset nuoret viettivät
lomiansa valtaväestöä edustavia nuoria harvemmin omalla mökillä, omien sukulaisten luona Suomessa ja omalla veneellä tai matkailuautolla kulkien. Odotetusti, ulkomaalaistaustaiset nuoret lomailivat useammin sukulaisten luona ulkomailla. Tulokset olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p< 0,001). (Ulkomaalaistaustaisilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan henkilöitä, joiden toinen tai
molemmat vanhemmista ovat syntyneet ulkomailla.)
Mielenkiintoista, joskaan ei kovin yllättävää, tuloksissa on se,
että ne vanhemmat, joista kumpikin on syntynyt ulkomailla, työskentelivät useammin koulujen loma-aikoina, kuin ne vanhemmat,
joista vain toinen on syntynyt ulkomailla, tai ne vanhemmat, joista
kumpikin on syntynyt Suomessa (p< 0,001). Oletettavasti perheen
taloudellisella tilanteella on vaikutusta siihen kuinka usein vanhemmat työskentelevät koulujen loma-aikana.
Taloudellisella tilanteella on luonnollisesti ja oletetusti vaikutusta siihen miten ja missä lomaillaan. Taloudelliset mahdollisuudet
korostuvat etenkin tässä kysymyspatteristossa, sillä vaihtoehtoina
olivat muun muassa oma mökki ja oma vene, matkailuauto tai
-vaunu. Prosenttiosuudet olisivat luultavimmin jakaantuneet toisin,
jos omistussuhde olisi jätetty pois. Ei ole tavatonta lomailla esi-
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