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Moi: Suomalaiset seuraavat sähköposteja lomallaankin päivittäin 

Onko sinun vaikea irrottautua lomallasi kokonaan työasioista? Et ole ainoa, sillä 90 
prosenttia suomalaisista lukee lomallaankin sähköposteja päivittäin ja 77 prosenttia 
myös vastaa niihin saman päivän aikana. Tämä selviää matkapuhelinoperaattori Moin 
tutkimusyhtiö Kantarilla teettämästä kyselytutkimuksesta.  

Suomalaiset arvelevat puhuvansa puheluita lomalla vähemmän kuin arkena, 31 
prosenttia arvioi puhuvansa lomalla vähintään jonkin verran vähemmän kuin arkena. 25 
prosenttia arvelee lähettävänsä myös tekstiviestejä vähintään jonkin verran vähemmän 
kuin arkena. Jos suomalaisen haluaa saada lomalla kiinni, niin hän vastaa kuitenkin 
puheluihin erittäin tunnollisesti. 35 prosenttia vastaa puheluihin heti, 34 prosenttia 
tunnin sisällä ja 29 prosenttia saman päivän aikana. 98 prosenttia suomalaisista siis 
sanoo olevansa puheluiden kautta tavoitettavissa joka päivä.  

Suomalaisten sanojen ja tekojen välillä näyttää olevan melkoinen ristiriita. 46 prosenttia 
sanoo ottavansa etäisyyttä digitaalisuuteen lomansa aikana. Kuitenkin valtaosa 
suomalaista kokee joko tarvetta tai painetta olla tavoitettavissa käytännössä koko ajan: 
40 prosenttia vastaa lomallaan työpuheluihin, 7 prosenttia sanoo vastaavansa myös 
sähköposteihin heti ja 19 prosenttia vastaa sähköposteihin tunnin sisällä. 

”Somepaastosta puhutaan paljon ja suomalaisia kannustetaan jättämään sosiaaliset 
verkostot vähemmälle huomiolle loman ajaksi. Kyselytutkimuksemme mukaan somen 
seuraaminen lomalla ei näyttäisi olevan kuitenkaan läheskään yhtä iso ongelma 
suomalaisille kuin sähköpostien vilkuilu tai niihin vastaaminen. Suomalaiset kaipaavat 
siis digipaaston sijaan työpaastoa. Irtautukaa työstänne lomalla, edes muutamiksi 
päiviksi kerrallaan”, toteaa Moin toimitusjohtaja Petri Lahtinen. 

Tutkimuksesta lyhyesti 

Tutkimuksen teetti Moi ja sen toteutti Kantar TNS 14.-19.6. välisenä aikana. Kyselyyn 
vastasi 1 104 henkilöä (15-74-vuotiasta) ja se toteutettiin Kantar TNS:n 
viikkovastaajapaneelissa.  

Tutkimustuloksia lyhyesti: 

- 64 prosenttia suomalaisista arvioi käyttävänsä lomalla puhelinta yhtä paljon tai 
enemmän kuin arkena. 

- 74 prosenttia pitää puhelimen jokseenkin koko ajan mukanaan lomalla  
- 40 prosenttia suomalaisista vastaa työpuheluihin myös loman aikana.  
- 38 prosenttia kertoo lukevansa työsähköpostia lomalla.   
- 34 prosenttia myös vastaa työsähköposteihin lomalla.  
- 98 prosenttia suomalaisista on lomalla tavoitettavissa puhelimitse ja 

tekstiviestillä saman päivän aikana  
- 97 prosenttia kertoo vastaavansa lomallaan myös whatsapp-viesteihin saman 

päivän aikana.  
- 77 prosenttia reagoi sähköposteihin lomalla saman päivän aikana.  



- 46 prosenttia sanoo tahtovansa kuitenkin ottaa etäisyyttä digitaalisuuteen 
lomansa aikana. 
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Moi Mobiili on suomalainen palveluoperaattori, joka toimii DNA:n mobiiliverkossa. Palveluoperaattoriksi 
kutsutaan mobiililiittymiä myyvää yritystä, jolla ei ole omaa televerkkoa, vaan joka vuokraa sitä joltain 
verkko-operaattorilta. Moi liittymien myynti alkoi toukokuussa 2016. Moin tavoitteena on tarjota 
asiakkailleen jatkuvasti markkinoiden edullisimmat ja joustavimmat liittymäpalvelut. Yrityksen moderni 
palvelualusta on luotu asiakaslähtöisen toimintamallin varmistamiseksi. Moi käyttää digitaalisia ja 
modulaarisia teknologiaratkaisuja. 
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