Kuvassa on kuusi tietokoneella
tehtyä
tilastojulistetta. JulisteisKotimaan
tamatkailu
puolet on tehty englanniksi
ja puolet ovat suomenkielisiä.
Julisteissa näkyy otsikko, tilasYöpymisen sisältäneiden matkojen kehitys
tokuvioita,
tekstiä ja taulukoita. Vuonna 2017 kotimaan matkoja tehtiin
Tilastojulisteista puolet on pystysuuntaisia ja puolet vaakasuMistä matkaan
lähdettiin?
untaisia. Julisteista kahdessa
on taustaväri vaaleansininen, yh11 % 14 % 19 % 22 % 34 %
dessä valkoinen, yhdessä tumKotimaanmatkailun
majoitus tummanman
vihreä,
yhdessä
1997
2007
2017
sininen/valkoinen ja yhdessä
Matkailijoiden
Minne
sukupuoli- ja
matkat
tilastojulisteessa taustakuvana
ikäjakauma
suuntasivat?
on karttapohja maapallosta. Julisteiden otsikot:”Kotimaan mat49 %
51 %
kailu”, ”Euroviisut – Poliittista
peliä?”,
”How do Young Talents
1⁄4
to Prefer to Manage Time?”,
”STVK:n ympäristötoiminta ja
Milläkehittäminen”,”
kulkuvälineellä matkattiin?
Kotimaan matkojen kuukausittainen vaihtelu
sen
Technologi79 %
gal and environmental
attitudes
11 %
¬- Does
responsibility show in
9%
the answers
of different age”,
1%
”How important is salary to
Ähtäri Zoon kävijämäärä
Viimeisen viiden vuoden aikana...
young
job
nousi 100
000seekers?”
kävijällä
On arvioitu, että vuonna 2016 suomalaiset matkailijat kuluttivat kotimaassa noin 10,2 miljardia euroa. Samana vuonna matkailuun käytetty kokonaisrahamäärä oli 13,8 miljardia euroa, eli suomalaisten
käyttämä rahamäärä kotimaassa on huomattavasti
suurempi kuin ulkomailta virtaava raha. (Mara 2019.)
Kotimaassa matkustaminen on oletettavasti edullisempaa ja ekologisempaa kuin esimerkiksi etelän
lämpöön lentäminen. Lisäksi se tukee Suomen taloutta ja kotimaan matkailun lisääntyessä syntyy matkai-
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How Do Young Talents Prefer
To Manage Time?

lualalle väistämättä vielä lisää uusia työpaikkoja. Tämä
näkökulma sai meidät kiinnostuneeksi tutkimaan
kotimaan matkailua tarkemmin. Tutkimusongelmana
tutkimuksessa on selvittää millaista kotimaan matkailu oli Suomessa erityisesti vuonna 2017 ja miten se
on muuttunut vuosien varrella. Tähän tutkimus etsii
vastausta kolmen tutkimuskysymyksen kautta: ketkä
suomessa matkailivat eniten vuonna 2017, mistä ja
minne matkailtiin eniten ja miten matkailu on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana?
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Kotimaanmatkailu on kokonaisuudessaan kasvanut, etenkin Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan osalta. Kainuu puolestaan on ainoa maakunta, jossa
matkailu on laskenut kymmenessä vuodessa. * Itä-Uusimaan ja Uusimaan kuntaliitos v. 2011, vertailun vuoksi vuoden 2007 tiedot on
yhdistety Uusimaahan. Lähde: Tilastokeskus.
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Time is an asset that there is never enough
Through this statistical poster, we are looking to give an answer to companies, from mostly university level students’ expectations
on time management, in their future careers.
We started to focus on this theme due to finding it important for ourselves, and to other students responding to our survey.
We took the results and used them as a backbone to our school project, where we planned a panel discussion to an event
focusing on young people’s expectations on their future careers.

LänsiSuomi

Pkseutu

8% 36% 56%

Aktiivisimmin kotimaan matkoja vuonna 2017 tehtiin Länsi-Suomesta, kun Pk-seutu ja muu Etelä-Suomi lasketaan omiksi luokikseen. Etelä-Suomen läänin erottelu Pääkaupunkiseutuun ja muuhun
Etelä-Suomeen kuitenkin osoittaa hyvin, että toiseksi suurin osa
kotimaan matkailijoista lähtee Pk-seudulta. Lähde: Tilastokeskus.
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Mökki- ja vierailumatkat kotimaassa
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2017
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Matkailijoiden ikäjakauma
vuonna 2017 oli melko tasainen. Suurin ikäryhmä
kotimaan matkailussa oli
25-34 vuotiaat ja pienin 7584 vuotiaat. Matkailijoiden
sukupuolijakauma vuonna
2017 oli erittäin tasainen.
Vain 2 % kotimaan matkailijoista oli enemmän naisia
kuin miehiä vuonna 2017.
Lähde: Tilastokeskus.
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majoituksen

Vuonna 2017 eniten matkailtiin Uudellemaalle, 4 560 000
matkaa, mikä selittyy pitkälti pääkaupunkimme Helsingin sijainnilla. Uudenmaan jälkeen kolme suurinta maakuntaa, joihin suomalaiset matkasivat vuonna 2017
olivat Pirkanmaa 2 860 000 matkaa, Varsinais-Suomi
2 150 000 matkaa ja Pohjois-Pohjanmaa 2 130 000 matkaa. Vähiten kotimaan matkoja vuonna 2017 tehtiin Ahvenanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. Lähde: Tilastokeskus.

Majoitusmuotojen kehityksestä voidaan todeta ensinnäkin, että
kotimaanmatkailu ei ole kymmenessä vuodessa kasvanut merkittävästi, vain 590 000 matkaa kymmenessä vuodessa. Myös
mökki- ja vierailumatkat ovat laskeneet, kun taas maksullinen
majoitus on lähes kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa.
Lähde: Tilastokeskus.
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Tammi

1-3 yötä

Suomen ensimmäiset Pandat saapuivat Ähtärin Eläinpuistoon tammikuussa 2018.
Tämän seurauksena Ähtäri Zoo:n kävijämäärä kasvoi
vuodessa 175 000 kävijästä
275 000 kävijään, mikä on
merkittävää kasvua yksittäiselle Suomalaiselle matkakohteelle. Lähde: Ähtäri Zoo.

TIEDONHANKINTA & JOHTOPÄÄTÖKSET — Pääasiallisena aineistona olemme käyttäneet tilastokeskuksen tietokantaa suomalaisten vapaa-ajan matkailusta. Pidämme tilastokeskuksen dataa luotettavana, mutta muutokset datan keräystavassa 20
vuoden aikaperiodilla heikentävät vertailtavuutta eri vuosien
välillä. Pyöristyksistä johtuen summat eivät aina täysin täsmää,
mutta kuvioissamme tämä ei näy. Aineistoa kotimaan matkailusta
on paljon ja matkustusmäärät saattavat heitellä eri lähteiden välillä, mikä voi tuoda tutkimuksen lukujen vertailukelpoisuuteen
pientä epäluotettavuutta. Olemme kuitenkin pyrkineet valitsemaan mahdollisimman vertailukelpoisia tilastoja. Tuoreimpana
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muutoksia on havaittavissa. Tutkimuksemme tulokset ovat mielenkiintoisia yleisesti matkailusta kiinnostuneille ja esimerkiksi
matkailualan yrittäjille, jotta he saavat ajankohtaista tietoa eri
alueiden suosiosta esimerkiksi matkailijamäärien ja -ajankohtien
muodossa, jotta he voivat sitten suunnitella omaa toimintaa ja
markkinointia paremmaksi. Tutkimuksestamme voisi nousta uusia tutkimuskysymyksiä esimerkiksi siitä, miksi Länsi-Suomesta
matkustetaan eniten tai tutkia korrelaatiota maksullisen yöpymisen kasvulla ja museoiden, virkistysalueiden ja festivaalien kävijämäärillä korrelaatiota.
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From youth’s perspective, building connections with
each other can easily be achieved by team building
exercises and other activities within the team.

TECHNOLOGICAL AND
ENVIRONMENTAL ATTITUDES

LÄHTEET— http://www.festivals.fi/tilastot/festivaalien-kayntimaarat-2018/#.XHbQh_ZuI2
https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator
https://mara.fi/tilastoja-ja-tutkimuksia/matkailu/matkailutilinpito
http://www.metsa.fi/kayntimaarat
https://www.museotilasto.fi/?id=17
https://www.stat.fi/ til/smat/2017/smat_2017_2018-03-29_tau_014_fi.html
https://www.stat.fi/til/smat/2017/smat_2017_2018-03-29_tau_012_fi.html
http://tilastokeskus.fi/meta/til/smat.html
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__lii__smat/statfin_
smat_pxt_001.px
https://www.stat.fi/
https://www.vrgroup.fi/fi/ vrgroup/toimintaymparisto/ilmastonmuutos/>.
https://www.ahtarizoo.fi/templates/snowpanda/images/tiedotteet/tiedote_kavijamaara2018_090119.pdf

– DOES RESPONSIBILITY SHOW IN THE
ANSWERS OF DIFFERENT AGE

INTRODUCTION
The study examined the impact of age on environmental and technological attitudes,
so the target group of the study, adult Finns, was divided into ﬁve age groups.
Today, society is more environmentally aware than ever before, so the study was
based on a desire to see whether it is also realised in the attitudes of Finns. In
addition, the study aimed to examine the eﬀects of attitudes on consumers' choices.
RESEARCH METHOD

The survey was conducted as a desk study based on
three exhaustive data sets. The data were collected
from the Aila data archive as raw data, which were
analysed with SPSS software. A few variables relevant
to the study were selected to the examination.
The main background variable is the age of persons
having participated in opinion polls. Graphs were
formed from the data, with the help of which the
results were interpreted and compared to form
conclusions.

Tutkimuskysymykset ja hypoteesi
Miten Euroviisuissa annetut pisteet korreloivat maiden välisten suhteiden kanssa? Onko
naapuripolitiikan harjoittaminen lisääntynyt 2000-luvun alusta? Lähdemme liikkeelle nollahypoteesista: oletamme, ettei maiden välisten suhteiden muutoksella ja annetuilla pisteillä ole yhteyttä ja ettei näiden riippuvuudessa ole tapahtunut muutosta.
Taustatiedot ja alkuoletukset
Jokaisen finalistimaan katsojat ja tuomarit antavat vuosittain pisteitä yhteensä kymmenelle eri maalle: 12 pistettä parhaalle, 10 toiseksi parhaalle ja 1-8 pistettä lopuille. Käytämme maiden välisten suhteiden mittarina kaupankäyntiä, sillä taloudellinen riippuvuus
yleisesti ottaen edellyttää ja vahvistaa hyviä diplomaattisia suhteita. Lisäksi kansainvälisille suhteille on vaikea asettaa muita kvantitatiivisia mittareita. Kauppasuhteita käsitellään riippumattomana muuttujana ja Euroviisu-pisteitä riippuvana muuttujana.
Graafi 2. Maakohtaiset korrelaatiot.

Pohdintaa
Löydämme naapuripolitiikan puolesta viitteitä, mutta emme vahvaa yleistä näyttöä. Väitteet naapuripolitiikan lisääntymisestä saattavat kuitenkin olla perusteltuja. Tiettyjen maiden äänestyskäyttäytyminen on saattanut johtaa katsojien tekemiin yleistyksiin: esimerkiksi Pohjoismaiden sanotaan suosivan toisiaan, ja kaikilla Pohjoismailla havaitaankin positiiviset korrelaatiot. Toisaalta muutkin kuin tutkimustavassamme ilmi tulevat poliittiset
tekijät, kuten erilaiset vähemmistöt, saattavat vaikuttaa äänestykseen. Lisäksi muutokset
maiden taloudellisessa tilassa vaikuttavat kaupankäyntiin, vaikka ne eivät muuten vaikuttaisi maiden suhteisiin.
Lähteet
Karttakuva: https://mapswire.com/europe/physical-maps/. Tekijänä MapsWire, lisensoitu
CC BY 4.0-lisenssillä. Muokattu. Käyty 5.9.2018.
Kauppadata: https://wits.worldbank.org/countrystats.aspx?lang=en. Käyty 15.8.2018.
Euroviisupistedata: https://eurovisionworld.com/. Käyty 15.8.2018.
Analysointiin ja graafeihin käytetty Exceliä, Paintia ja RStudiota.

5. Euroviisut – poliittista peliä?
Iiris Atula, Kirsi Hellsten, Sara Pyykölä, Paul Romanowski, Lauri Tarpila
Helsingin yliopisto

50%

25

are ready to
exchange their
free time for
more salary

20

Studentwork's study on Young Talent at Work (2018)
observed that 50% of young talent are ready to give up
personal free time for extended income.
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1 = not important at all, 5 = extremely important

68%

think flexible working hours
are important

Working overtime should always yield positive
results, which young talents have very mixed
opinions on whether if they wish for more salary or
free time.

Our questionnaire on young talents' future expectations (2019) brought
up, that a large portion desires flexible working hours. This also includes
remote working conditions, but the main point of this is that young talents
should have the possibility to affect the time, as in when they come to work,
within reason (i.e 8:00-10:00 - 16:00-18:00).

16 %

Tulokset
Rajataan tarkastelu tapauksiin, joissa maa on myöntänyt toiselle maalle pisteitä vähintään neljänä vuonna.
1) Lähes kaikki vuosittaiset korrelaatiot ovat positiivisia. Silmämääräisesti arvioiden korrelaatiot ovat keskimäärin hieman kasvaneet, mutta pääosin vaihtelu on tasaista. Regressiokertoimeksi, eli keskimääräiseksi vuosikasvuksi, saadaan 0.011, jota vastaa p-arvo
0.043. Viiden prosentin merkitsevyystasoilla voimme arvioida äänestyskäyttäytymisen
muuttuneen.
2) Saamamme kokonaiskorrelaatio 0.002 on heikohko, emmekä saadun p-arvon 0.939
perusteella selvästikään voi hylätä nollahypoteesia pisteiden ja kaupankäynnin riippumattomuudesta yleisellä tasolla. Sen sijaan maakohtaiset korrelaatiot ovat varsin polarisoituneet, ja esimerkiksi Suomella on havaittavissa vahva korrelaatio. Negatiivisia korrelaatioita on kuitenkin kaksi kappaletta enemmän kuin positiivisia.
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76% in Studentwork's study Young Talent at Work (2018)
wish to build social relations with colleagues during free
time.

... festivaalien
kävijämäärät
ovat kasvaneet

Euroviisut — poliittista peliä?

There are positions, which are completely remote and some
other offer a few days a week, which you can use to balance
in between, and provide very efficient results.

want to create social
connections with their
collegue in freetime

Making sure that the activities are meaningful and
interesting is very important as well.

Joka vuosi maalis-toukokuun välillä koko maailmaa kohauttaa Euroopan yleisradiounionin
jäsenmaiden välinen Eurovision laulukilpailu. Viime vuosina kilpailu on saanut osakseen
kritiikkiä politikoinnista: siinä missä kilpailun ratkaisi aikoinaan esiintyjien kyvyt, nykyään
pisteet annetaan poliittisten suhteiden pohjalta. Osa katsojista ottaakin tämän
“naapuripolitiikan” suoraan annettuna häiriömuuttujana pistetilastoissa. Tutkimme, onko
tässä oletuksessa perää, eli vaikuttavatko maiden väliset suhteet niiden toisilleen antamiin pisteisiin.

Graafi 1. Vuosittaiset korrelaatiot.

76%

4. STVK:n ympäristötoiminta ja sen kehittäminen
Kaisla Vuorenmaa, Elina Ahmala

1. Kotimaan matkailu
Marianna (Vilma) Kallio, Sarianna Kallio-Könnö, Ilona
Mäki, Marika Niemi, Riia Vesalainen
Vaasan yliopisto

Tutkimusmetodit
1) Ensin laskemme jokaiselta vuodelta keskiarvon kunkin maan antamien pisteiden ja
suhteellisten kauppojen välisistä Spearmanin korrelaatiokertoimista.
2) Lisäksi vertaamme vuosien 2000-2017 finalistimaiden Euroviisuissa antamia pisteitä
näiden maiden kauppakumppaneihin. Koska kaupan oletetaan heijastuvan pisteisiin, tutkitaan aina, miten edeltävän vuoden kauppa on yhteydessä seuraavan vuoden pisteidenjakoon. Lasketaan Spearmanin korrelaatiokerroin kunkin maan A kullekin maalle B koko
aikajaksolla antamien pisteiden ja pisteidenantovuosia vastaavien suhteellisten kauppojen
välillä. Suhteellinen kauppa taas mitataan maaparin välisen viennin ja tuonnin summan
osuutena koko maan A vuotuisesta viennin ja tuonnin summasta. Korrelaatiokerroin siis
selvittää, ovatko maat antaneet parempia pisteitä toisilleen vuosina, jolloin suhteellinen
kauppa on ollut suurempaa. Korrelaatiot oletetaan normaalijakautuneiksi.

56% considered good remote working conditions important and
36% considered the topic neutral. Only 8% answered remote
work is not that important.

To counter the issue young talents may face with long
distances, the location of the office can be very beneficial
related to what the company does.

Tarkastelimme erilaisten Suomen matkakohteiden kävijämääriä ja päätimme poimia ajankohtaiset luonto- ja kulttuurikohteet. Suomalaiset ovat kiinnostuneet luonnosta ja retkeilystä yhä enenevissä määrin, mikä johtuu varmasti
yleisestä hyvinvointi-trendistä. Myös kulttuuri on viimeisen viiden vuoden aikana nostanut suosiotaan niin Suomen
museoiden kuin festivaalien osalta. Lähteet: Metsähallitus, Museotilasto, Finland Festivals.

tietona käytimme vuoden 2017 tilastoja, sillä useimmissa lähteissä tiedot vuoden 2018 osalta ovat arvioita, joiden todenperäisyyteen on syytä suhtautua varauksella. Tilastokeskuksen
keräämän datan lisäksi käytimme Ähtärin eläintarhan nettisivuja, Metsähallituksen keräämää dataa suojelu- ja retkeilyalueiden
kävijämääristä, Museoviraston museotilastoa sekä Finland Festivalsin tilastoa, joita pidimme kokonaisuudessaan luotettavina.
Dataa on kerätty etsimällä tutkimuskysymykseen sopivia muuttujia ja tulkitsemalla sitten saatuja taulukoita, joiden pohjalta laadimme erilaisia kaavioita. Kotimaan matkailussa ei viimeisen 20
vuoden aikana ole tapahtunut radikaalia vaihtelua, mutta joitakin

Through our own research (2019) we figured that majority of young
talents value adequate remote working conditions.

From this, we can see that young talents don’t want to waste
any extra time when travelling to work.

15 %

Suosituin kotimaan matkailun kuukausi
on heinäkuu, jolloin tehtiin 14 % koko
vuoden kotimaan matkoista. Toukokuun
lopusta syyskuun puolelle jatkuva matkojen kohonnut määrä selittyy kesälomakaudella. Kuviosta voidaan lisäksi
päätellä, että yli 4 päivää kestävillä kotimaan matkoilla suomalaiset valitsivat maksullisen majoituksen, kun taas
1-3 yötä kestäville lyhyemmille matkoille valittiin suurimmaksi osaksi ilmainen majoitus. Vuonna 2017 noin 80
% suomalaisten kotimaan matkoista
kesti 1-3 päivää. Lähde: Tilastokeskus.

3 milj.

Auto oli
vuonna 2017
ylivoimaisesti käytetyin kulkuväline kotimaan matkailussa, mikä on
huono uutinen ilmastonmuutoksen kannalta. Yksityisautoilu on hiilidioksidipäästöiltään lähes 45 kertaa junan
hiilidioksidipäästöjä suurempi, ja kaksi kertaa
suurempi bussin hiilidioksidipäästöihin verrattuna.
Lähde: Tilastokeskus, VR, Finnair, Lipasto.
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12 %
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Good remote working conditions are important

According to Academic Work's study Young Professional Atrraction Index
(2018) 42% of the youth studying in IT, thought location and
distance of work is a top 3 important feature.

1,5 milj.

1 milj.

consider location and distance to
work as a top 3 important feature

RESULTS

Young people aged 18 to 25 are most of the opinion that science and technology in future can solve
most of the problems that exist today. Of them, 59% are of this opinion. However, trust in science
and technology fades with ageing, as only 43% of those aged 56 to 65 agree with this.

CONCLUSIONS

Conclusions
Our research conducted in a structured manner through researching pre-existing material, our own questionnaire on the subject and holding interviews
related to young talents’ time management. Our key finding was, that most young talents crave flexibility over routine, which can be conducted through
flexible working hours, remote working conditions and the balance between extended salary and free time. The interests of young talents seem to vary,
but percentages mentioned in the study provide more guidelines to make the meaningful cases clearer.
Sources and statistics
Studentwork (2018): In Studentwork’s study “Young Talent at Work” there were 2,453 responses with a respondent’s middle age of 26 years. 80% of respondents were studying at a university level of studies and 69% of them were women.
Academic Work (2018): Academic Work’s study “Young Professional Attraction Index” gathered 936 responses mainly from students, who are already employed. 53% of the responses were from women and 47% were men. The most responses came from economics
(24 %) and engineering students (22%).
Our Webropol survey (2019): In our own Webropol survey we got 79 responses from university students with average age of 25 years. 56% of the respondents were women and 44% were men.

3. How Do Young Talents Prefer To Manage Time
Maria-Elena Kiuru, Topi Kivilahti, Tatu Helminen
Haaga Helia

All age groups think that we should
strive for mitigation of climate
change, reasonable energy prices and
increasing renewable energy. More
low-emission, renewable energy
forms, such as wind power, are
needed from electricity companies,
but at the same time also reasonable
prices.
In marketing it should be emphasised
that part of the energy price is used to
reduce environmental hazards, as the
majority is willing to pay a higher
price for that.
The state could more clearly show its
ﬁnancial support to renewable energy
sources, as more than one half in all
occupational groups were in favour of
supporting the production of
renewable energy sources through tax
revenues.
Furthermore, the data also showed
that energy and electricity companies
are not regarded as the most reliable
actors, so they could improve their
reliability through awareness
campaigns, for example, where
renewable energy is marketed as
utilising especially new technology,
because the attitudes of young age
groups emphasise responsibility and
positivity towards technology.

In occupational groups, educated people in management positions are more in favour of
technology both in its problem-solving ability, employment eﬀects and in making work more
eﬃcient.
The study shows a positive correlation between raising energy prices and supporting through tax
revenues. This means that those who support renewable energy forms through tax revenues are
also prepared to pay more for energy to reduce environmental hazards. Compared to other age
groups, those aged 18 to 25 are more willing to pay a higher price for energy even though they have
the lowest gross earned income.
Young people positive towards science and technology, or those aged 18 to 25, also have a positive
attitude towards increasing renewable energy forms such as wind power in future. By contrast,
those aged 26 to 45 are most of the opinion that the share of nuclear power should be considerably
increased. Those aged 46 to 65, in turn, want to reduce nuclear power in future.
The study examined in more detail Finns' attitudes towards light pollution as an environmental
hazard. In all age groups, 80% to 85% see the development of lighting technology as a solution to
Writers: Jungell Herman, Keski-Nikkola Ilona & Saarialho Marianna
reduce it. Correspondingly, an increase in electricity prices is not seen as an eﬀective measure to
reduce light pollution.
Sources: Finnish Energy Attitudes 2016 (Finnish Energy), EVA Survey on Finnish Values and Attitudes Winter 2018

(the Finnish Business and Policy Forum) & Finnish Perspectives on Light Pollution 2011-2012 (the Finnish Environment Institute)
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